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JONAS PUZINAS

AISČIAI ISTORINIŲ šALTINIŲ šVIESOJE

Lyginamasis kalbų mokslas yra nustatęs, kad lietuviai, latviai, iš-
nykę bei asimiliavęsi prūsai, kuršiai, žiemgaliai ir sėliai senų senovėje 
sudarė vienalytę protautę ir pradžioje kalbėjo viena kalba. Kaip toji 
protautė ar prokalbė vadinosi, nežinome. Tai buvusi ikiistorinė tau-
ta, nepalikusi savo vardo rašto šaltiniuose. Mokslinėje literatūroje tai 
tautai ar kalbai vadinti vartoti ir iš dalies dabar vartojami bent keli 
vardai.

Pačioje pradžioje istorinėje ir kalbinėje literatūroje visa tų kalbų 
grupė buvo vadinama latv ių  vardu. šis pavadinimas, pradėtas var-
toti XVIII a. pabaigoje1, ypačiai buvo įsigalėjęs XIX a. pradžioje2 ir 
kartais dar sutinkamas vėliau3.

XIX a. pradžioje, kilus susidomėjimui lietuvių praeitimi ir kalba, 
paplito nauji pavadinimai: l ie tuvių  tautos,  l ie tuvių  gentys  ar 
l ie tuvių  kalbos 4. Vėliau šie pavadinimai ypač buvo prigiję rusų is-
toriniuose raštuose. Jais sekdamas ir mūsų istorikas Ig. Jonynas visas 
šias tautas ar kiltis vadino l ie tuvių  genčių  vardu5.

Be šių dviejų pavadinimų, dalis kalbininkų kurį laiką vartojo 
jungtinį l ie tuvių- latv ių  (litu-lettisch) terminą.

1 H. E. Thunmannas, 1772; Chr. Gattereris, 1792.
2 J. S. Vateris, 1809; Fr. Adelungas, 1820; Fr. Boppas, 1833; A. Fr. Pottas, 1837.
3 W. Prellwitzas, 1891.
4 J. Lelewelis, 1808; P. Keppenas, 1827.
5 Plg. Ig. Jonynas, „Lietuvių gentys iki XIV amžiaus“, N a u j o j i  R o m u v a ,  Kaunas, �9�9,  

 nr. ��, p. ���–��8.
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G. H. F. Nesselmanas 1845 m. darbe Die Sprache der alten Preus-
sen an ihren Überresten erläutert lietuvius, latvius, prūsus ir kitas 
kiltis pavadino baltais.  šis dirbtinis terminas sudarytas pagal Plini-
jaus paminėtą Balt ia  ar Balcia  vardą. Pavadinimas vėliau įsigalėjo 
mokslinėje danų, vokiečių, švedų, lenkų, latvių ir kitų tautų literatū-
roje.

Pagaliau mūsų kalbininkai Kazimieras Jaunius ir Kazimieras Būga 
šiai protautei vadinti vartojo aisč ių  terminą – pavadinimą, paimtą iš 
romėnų rašytojo Kornelijaus Tacito veikalo Germania, kur minima 
Aest iorum gentes,  gyvenančios prie Svebų, t. y. Baltijos, jūros6.

Kuris iš šių terminų yra tinkamiausias vartoti? Pirmieji trys pava-
dinimai, kaip matėme, sudaryti pagal dabar tebegyvenančių tautų var-
dus; į sąvoką neįeina kitos lietuviams bei latviams giminingos kiltys, 
todėl šie pavadinimai yra siauresnės reikšmės. Abu kiti vardai – baltai 
ir aisčiai – maždaug vienodos vertės: pirmasis dirbtinis, geografinis, 
antrasis, kaip minėta, išvestinis iš Tacito Aestiorum gentes. Baltų ter-
minas turi tokį trūkumą, kad kartais baltais yra vadinami Pabaltijy 
gyvenę vokiečiai, o paskutiniuoju metu baltų terminu apimami Bal-
tijos pakraščio gyventojai lietuviai, latviai ir savo kilme visai svetimi 
estai. Aisčių vardas yra išvestinis ir jo etimologija nėra kaip reikiant 
išaiškinta. Be to, visai tiksliai nežinome, kurios kiltys ar tautos anks-
čiau tuo vardu buvo vadinamos. Nors baltų terminas nėra visai vykęs, 
jis mokslinėje literatūroje labiausiai įsigalėjęs, todėl tuo tarpu ir esame 
priversti jį vartoti.

Dabar susipažinkime su istoriniais šaltiniais, kur yra paminėti 
aisčiai; gal iš tų šaltinių mums bent kiek paaiškės, kas gi aisčiai yra 
buvę.

Baltai, gyvenę nuošalioje vietoje, toli nuo didesnių kultūros cen-
trų ir prekybos kelių, į rašytinę istoriją pateko labai vėlai. Čia jie il-
gus amžius gyveno palyginti ramiai, ano meto raštingo pasaulio be-
veik nepastebėti. Ir jei ne patrauklusis gintaras, Baltijos išmetamas į 

6 K. Būga, A i s t i š k i  s t u d i j a i , . I, Peterburgas, 1908, p. 1–9. [K. Būga vėliau šį terminą 
visuotinai vartojo, plg. „Upių vardų studijos ir aisčių bei slavėnų senovė“, Ta u t a  i r  Ž o -
d i s , . I, Kaunas, 1923, p. 1–20; t. p. R i n k t i n i a i  r a š t a i , . I I I  , 493–517; „Aistiškos kilmės 
Gudijos vietovardžiai“, Ta u t a  i r  Ž o d i s , . I, p. 20–44; t. p. R i n k t i n i a i  r a š t a i , . III,  
p. 518–550; A i s č i ų  p r a e i t i s  v i e t ų  v a r d ų  š v i e s o j e , . Kaunas, 1944 (ji buvo per-
spausta iš L i e t u v a , .Kaunas, 1924, nr. 35, p. 2–3 ir nr. 36, p. 2–4), vėl perspausta: R i n k t i -
n i a i  r a š t a i , .III, p. 728–742; vok. ,,Die Vorgeschichte des aistischen (baltischen) Stämme 
im Lichte der Ortsnamenforschung. Mit 2 Karten“, S t r e i t b e r g - Fe s t g a b e , . Leipzig, 
1924, p. 22–35; plg. t. p. L i e t u v i ų  k a l b o s  ž o d y n o  įvade, p. LXI ir kt.; R i n k t i n i a i 
r a š t a i , . III, p. 102 ir kt.]

J O N A S  P U Z I N A S A I S Č I A I  I S T O R I N I Ų  š A L T I N I Ų  š V I E S O J E
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krantą, čia gyvenę žmonės dar ilgai būtų likę užmarštyje. Kada baltai 
(aisčiai) pirmą kartą paminimi istoriniuose raštuose, tebėra neišaiš-
kinta. Paskutiniuoju metu latvių kalbininkas P. Šmitas  pirmųjų žinių 
apie baltus ieško Herodoto raštuose. šis garsusis graikų rašytojas 
(gimęs apie 484 m. pr. Kr. Halikarnase, Mažojoje Azijoje, miręs apie  
425 m. Atėnuose), vadinamasis „istorijos tėvas“, buvo apkeliavęs daug 
kraštų Viduržemio jūros srityje ir pasiekęs vakarinius Juodosios jūros 
pakraščius, aprašė tų kraštų istoriją, geografiją ir etnografiją. Aprašy-
damas skitus, Herodotas pamini, kad į šiaurę nuo jų gyveną neurai . .
P. šmitas tuos neurus linkęs laikyti baltais. Savo tvirtinimą jis remia 
tuo, kad kai kuriuose rusų metraštininko Nestoro kronikos rankraš-
čiuose vietoje Latgalos esanti paminėta Neroma 7. .P. šmito argumen-
tai nėra įtikinami. Nestoro minimasis Neromos vardas, atrodo, nėra 
baltiškos, o greičiausiai suomių-ugrų kilmės.

Herodotas, deja, tiksliai nenurodo neurų gyvenamųjų sodybų, 
todėl ir susidaro daug sunkumų juos lokalizuoti bei identifikuoti. Ir 
kiti tyrinėtojai neurų tautybės klausimu nėra vieningos nuomonės. 
Pvz., J. Czekanowskis spėliojo, kad neurai nesą nei baltai, nei slavai, 
o dar nesuskilę baltai  s lavai 8. .Suomių kalbininkas V. Kiparskis šią 
hipotezę kiek modifikuodamas priduria, esą, tiksliau kalbėti ne apie 
dar nesuskilusius baltus slavus, o apie ne visai diferencijavusią baltų 
slavų prokalbę, kuri, jo nuomone, dar egzistavusi VI a. pr. Kr. Pagal 
V. Kiparskį, dar maždaug VI a. po Kr. susiduriame su beveik nedife-
rencijuota praslaviška kalba, kuria kalbėjusios jau gerokai išsiskyru-
sios slavų kiltys. Neurų vardą, esą, galima išaiškinti baltų bei slavų 
kalbomis: liet. niaurus,  rus. nura „tylus, liūdnas žmogus“, nurit ’ , 
ponuri t ’  „galvą nuleisti“, „panarinti“, lenk. ponury „paniuręs“9. 
Kiek ši neurų etimologija tikra, sunku pasakyti, tačiau spėliojimai apie 
bendrą baltų slavų protautę ar prokalbę neturi jokio pagrindo. Kaip 
rodo naujausi archeologiniai duomenys, jau apie 1500 m. pr. Kr. Pa-
baltijy tarp Persantės (Pamaryje) ir Dauguvos vyravo visai aiški vie-
nalytė baltų  kul tūra,  pobūdžiu ir formomis skirtinga nuo to paties 
laikotarpio kaimyninių kraštų kultūrų. Baltų slavų prokalbės teorija 
yra susidariusi gana seniai. Kaip žinia, iš visų indoeuropiečių kalbų 

7 P. šmitas, „Herodota zinas par senajiem baltiem“, R a k s t u  k r ä j u m s , . XXI, Riga, 1933,  
p. 3–17; plg. dar latvių kalbininko J. Endzelyno šio darbo kritiką: I z g t i f i b a s  M i n i s t r i -
j a s  Me n e š r a k s t s , . I, 1934, p. 81–84.

8 J. Czekanowski, W s t ę p  d o  h i s t o r j i  S ł o w i a n , . Lwów, 1927, p. 90.
9 V. Kiparsky, „Baltische Sprachen und Völker“, B a l t i s c h e  L a n d e , . I, Leipzig, 1939,  

p. 52.
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baltų kalboms artimiausios slavų kalbos. Jas sieja daugelis fonetikos, 
kirčiavimo ir ypač žodyno bendrybių. Todėl kalbininkai buvo priėję iš-
vadą, kad anksčiau turėjusi būti bendra baltų slavų prokalbė. Jei tokia 
prokalbė būtų buvusi, tai turėtų būti ir pereiginių baltų slavų tarmių, 
tačiau tokio baltų ir slavų kalbų jungiamojo ryšio neturime. Abiejų 
kalbų grupių bendrybės aiškintinos tuo, kad baltų ir slavų prokalbės 
galėjo išriedėti iš dviejų artimų indoeuropiečių prokalbės tarmių ir kad 
baltų su slavais kurį laiką gyventa artimoje kaimynystėje10.

Taigi pagal dabar turimus duomenis atrodo, kad neurai nėra buvę 
baltai. Neurai labiau identifikuojami su slavais ir suomiais11.

Herodotas, tiesa, jau mini gintarą (elektron), kurs esąs randamas 
Eridano upėje12, tačiau kuri upė čia turėta galvoje, neaišku. Pradžioje 
ji sieta su Po, Rona, Reinu ir Elbe. Paskutiniuoju metu Eridaną norima 
sutapatinti su Vysla, Dauguva ir pagaliau su Radaune ties Dancigu13.

Herodoto bendralaikis graikų rašytojas Euripidas (481–406 m.  
pr. Kr.), pateikdamas savo raštuose įdomų padavimą apie gintaro kil-
mę, taip pat mini Eridano upę. Jis rašo, kad Faetontas, norėdamas įsi-
tikinti, ar jis tikrai esąs saulės dievaičio Helijo sūnus, paprašęs tėvą 
leisti pasivažinėti saulės vežimu. Tačiau Faetontas jokiu būdu neįsten-
gęs suvaldyti žirgų. Saulė prisiartinusi prie žemės, ir kilusi baisi saus-
ra: upės išdžiūvusios, žmonių oda pajuodavusi nuo karščio. Supykęs 
Dzeusas trenkęs perkūnu į Faetontą, ir jis nukritęs į Eridano upę. Jo 
trys seserys, Heliadės, apverkusios savo brolio mirtį, ir iš jų auksinių 
ašarų, nukritusių į upę, susidaręs gintaras.

Ar Baltijos pajūrio gintaras buvo žinomas graikams, neturime vi-
sai tikrų duomenų. Toliau kai kurie istorikai teigia, kad baltų kraštas 
pirmą kartą esąs paminėtas apie IV a. pr. Kr. vidurį graikų jūrininko 
ir geografo Pitė jo  (Pytheas) raštuose. šis graikas iš savo gimtojo 
Masalijos miesto (dabar Marselis Prancūzijoje) tarp 350–325 m. pr. Kr. 
jūra buvo nuplaukęs į Britaniją ir Tulės (Thule) salą, buvusią į šiaurę 
nuo jos, kurią pasiekęs per šešias dienas. Pitėjas buvo nuvykęs ir į 
gintaro kraštą. Tą savo kelionę buvo aprašęs knygoje Apie Okeaną, o 
jos fragmentai pateko į graikų istoriko Diodoro Siciliečio, graikų ge-

10 A. Salys, „Baltų kalbos“, L E , II, Kaunas, 1934, p. 984–986; plg. „Baltų tautos“, L E , II, 
Boston, 1954, p. 140–144; [W. R. Schmalstieg, „Baltic Languages“, EL, I, Boston, 1970,  
p. 259–261].

11 J. Endzelins, Je v a d s  B a l t u  f i l o l o g i j a , Riga, 1945, p. 37. 
12 Herodot, III, 115.
13 Otto Kunkel, „Ostsee“, Paul Wissowa, Kr o l Ts c h e  R e a l l e n z y k l o p ö d i e  d e r  k l a s -

s i s c h e n  A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t ,  XVIII, 1941, p. 1695–1696.

J O N A S  P U Z I N A S A I S Č I A I  I S T O R I N I Ų  š A L T I N I Ų  š V I E S O J E
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ografo Strabo14 ir romėnų istoriko Plinijaus Senojo raštus. Bent ke-
lias trumpas ištraukas iš Pitėjo pateikia Plinijus Senasis15 savo veika-
le Gamtos istorija (Historiae Naturalis). vienoje vietoje16 rašoma, 
kad Ksenofontas Lampsakietis (Lampsacenus) pasakojąs, jog nuo ski-
tų pakraščio už trijų dienų plaukimo esanti nepaprasto didumo sala 
Balda,kurią Pitėjas vadinąs Basi l ia  (Diodoras Sicilietis tą šiaurėje 
esančią salą, kur randama gintaro, vadina Basi lea) .  Kitoje vietoje17 
Plinijus tikina, jog ir Pitėjo bendraamžis Timajus tą salą vadinęs Ba-
s i l ia .  Trečioje vietoje Plinijus18, rašydamas apie gintarą, sako: Pagal.
Pitėją, okeano įlankoje vardu Metuonidis  per 6000 stadijų [= 600 
geografinių mylių] gyvena germanų giminė gujonai [Guionibus]. Nuo 
šios vietos vienos dienos plaukimo atstumu esanti sala Abalum. Čia 
pavasarį bangos atnešančios gintaro, kurs esąs sutirštėjusios jūros 
nuosėda. Gyventojai jį vartoja vietoje malkų ugniai ir pardavinėja 
kaimynams teutonams.

Čia, kaip matome, baltai dar neminimi, bet iškyla aikštėn vardai, 
kurių, deja, negalime išaiškinti. Kur yra buvusi įlanka Metuonidis, ne-
žinome. Taip pat neįmanoma lokalizuoti įvairiais vardais vadinamos 
„gintaro salos“ Balcia, Baltia, Basilia, Basilea, Abalus, nes šių vardų 
nėra išlikę vėlesniuose rašto šaltiniuose, nerandama ir dabartiniuose. 
Anksčiau ši „sala“ buvo tapatinama su Sembos pusiasaliu19. Vėliau 
vieni tyrinėtojai šiuos vardus siejo su danų Beit20, kiti su Baltijos jūra21, 
dar kiti, kaip matysime, su Frizų salomis. Taigi, ar Pitėjas buvo pasie-
kęs Baltijos jūros pakraščius, ar tik Frizų salas, kur taip pat randama 
gintaro, dar neišaiškinta.

Plinijus Pitėjo aprašymo nekomentuoja, tik kitose savo Gamtos 
istorijos vietose22 gana plačiai kalba apie gintarą. Plinijus rašo: 

Neabejojamai žinoma, kad gintaras atsiranda šiaurės okea-
no salose ir germanų vadinamas glaesum.  Dėl to mūsiškiai, kai 
Germanicus Caesar ten buvo su savo laivynu, vieną tų salų praminė 
glaesar ia ,  nors patys barbarai ją vadina Austeravia .  Yra ištir-

14 Gimęs apie 63 m. pr. Kr.
15 Gaius Plinius Secundus, 23–79 m. po Kr.
16.Hist. Nat., IV, 94–95.
17 Hist. Nat., XXXvII, 2.
18 Hist. Nat., XXXvII, 37.
19 J. Voigt, G e s c h i c h t e  P re u s s e n s ,  I, Königsberg, �82�, p. 2�, �� ir kt.
20 Sven Tunberg, F o r n v ä n n e n , �9�0, p. �� ir kt.
21 G. Gerullis, „Baltische Völker“, M. Ebert, R e a l l e x i k o n  d e r  Vo rg e s c h i c h t e ,  I, �92�, 

p. ���.
22 Hist. Nat., XXXVII, 30–52.
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ta, kad iš tam tikros rūšies pušų, panašiai kaip iš vyšnių ir paprastųjų 
pušų, teka sakai. To skysčio susidaro gana daug, jis ilgainiui nuo šal-
čio ir šiaip laiko aplinkybių sukietėja, paskui pakilusios jūros bangos 
jį pagriebia nuo salų ir neša iki mums žinomų krantų. Toji medžiaga 
taip sukinėjasi, jog sekliose vietose atrodo ne gulinti ant dugno, bet 
tiesiog kabanti vandenyje. Jau mūsų sentėviai manė, jog tai esą sa-
kai, ir dėl to praminė sucinum. Kad šis daiktas yra kilęs iš tam tikros 
rūšies pušies, matyti iš to, kad patrynus jauti pušies kvapą; pagaliau 
jis rūkdamas liepsnoja kaip žibintas.

Čia Plinijus „gintaro salą“ vadina nauju vardu: Glaesaria ir Aus-
teravia. Pirmasis pavadinimas sudarytas, kaip jis pats sako, pagal žodį 
glaesum , . vadinasi, turėtų reikšti „Gintaro sala“. Austeravia vei-
kiausiai verstina „Rytų sala“. šiuodu vardai taip pat niekur daugiau 
neaptinkami rašto šaltiniuose, todėl ir jų lokalizavimas neįmanomas. 
Čia vėl tegali būti spėliojama. Paskutiniuoju metu šių salų ieškoma 
šiaurės jūroje ir manoma, kad tai buvusios Frizų salos23.

Pradedant pirmuoju amžiumi po Kristaus gimimo, kaskart atsi-
randa vis daugiau žinių apie baltus, kiek vėliau ir apie atskiras jų kil-
tis. Tačiau pirmosios žinios tebėra neaiškios, nes jos buvo gautos ne 
tiesioginiu būdu, o dažniausiai tolimais ir netikrais keliais. Tos žinios 
vėliau kitų kartojamos, šiek tiek keičiamos ar papildomos. Baltų sritys 
dar ilgą laiką nebuvo gerai pažįstamos, apsuptos mįslingos paslapties. 
Netrūksta ir fantastinių aprašymų. štai, pavyzdžiui, romėnų geografas 
Pomponijus Mela (dirbęs apie 44 m. po Kr.) savajame geografiniame 
rašte De situ Orbis (III, 6) apie kraštą į šiaurę už Vyslos pasakoja 
įvairiausių keistenybių, apie ten gyvenančius kažkokius kiaušaėdžius, 
kurie mintą pelkinių paukščių kiaušiniais ir avižomis, apie arkliakojus 
ir ilgaausius, kurie savo pliką kūną tepridengia ausimis...

Pirmą kartą aisč ių  vardą pamini romėnų istorikas Kornelijus 
Tacitas  (g. apie 55 m. po Kr. Umbrijoje, miręs apie 120 m. Romoje). 
Tacitas aisčius (Aestiorum gentes) mini savo veikale Germania, para-
šytame tuojau po 98 m. štai kaip rašoma šio veikalo 45 skyriuje: 

Anapus sujonų [= Suiones, skandinavinė germaniškos kilmės tau-
ta, iš kurios kilo švedai] kitokia jūra: tingi ir beveik nejudanti; tatai 
leidžia tikėti, kad ji apjuosia ir uždaro žemės ratą, o paskutinis jau 

23 Siegried Guterbrunner, „Namenkundliche Zeugnisse zur germanischen Urgeschichte“, 
G e r m a n e n  u n d  I n d o g e r m a n e n .  Fe s t s c h r i f t  f ü r  He r m a n n  H i r t , .II, Hei-
delberg, 1936, p. 454–455.
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besileidžiančios saulės spindėjimas iki patekėjimo išsilaiko tiek aiš-
kus, jog nustelbia žvaigždes. Tikinčiųjų vaizduotė be to dar prideda, 
kad girdėti kylančios iš vandens saulės ūžesys ir pastebimos arklių 
figūros ir galvos spinduliai. Tik iki tol siekia pasaulis, ir žmonės kalba 
teisingai.

Tad toliau: dešinysis Svebų jūros [= Baltijos] krantas plauna 
kraštą aisč ių  giminių [Aestiorum gentes], kurių papročiai ir išorinė 
išvaizda artimesnė svebams, kalba – britų kalbai. Jie garbina dievų 
motiną.

Aisčiai nešioja šerno paveikslą — prietaringo tikėjimo simbolį... 
Retai vartoja geležį, bet gausiai medinius vėzdus. Javus ir kitokius 
žemės vaisius rūpestingiau ir kantriau augina, negu germanai dėl 
įprasto nerangumo. Bet ir jūrą išrausia ir tiktai jie vieni iš visų šių 
tautų seklumose ir pačiame krante renka gintarą, kurį jie patys vadi-
na glaesum. Būdami barbarai, jie nei tyrinėjo, nei sužinojo jo prigim-
ties ir atsiradimo proceso. Net ilgai gulėjo nenaudojamas tarp kitų 
jūros išmatų, kol mūsų prabanga jį išgarsino. Patys jo visai nevarto-
ja. Neapdirbtą renka, neapdirbtą gabena ir stebisi gaunama kaina. 
Tačiau suprask, kad tai medžio sakai, nes gan dažnai peršviečiami 
kai kurie žemės ir net sparnuoti gyviai įklimpsta skystoje masėje ir 
greit po to kietėjanti medžiaga juos uždaro. Taigi manyčiau, kad kaip, 
sakysim, rytų tolimose vietovėse, kur smilkalai ir balzamas sunkiasi 
lyg prakaitas, taip ir vakarų salose ir žemynuose yra ypatingai der-
lingų miškų, kurių sakai, artimos saulės spindulių išspausti, būdami 
skysti, nuteka į artimiausią jūrą ir audrų jėgos atplaunami į priešais 
esančius kraštus. Jei prikišęs ugnį bandytum tirti gintaro prigimtį, 
tai jis užsidega, tarytum sakingas medis ir sukelia smilkstančią bei 
stipriai kvepiančią liepsną; tuoj po to virsta limpama, kaip sakų ar 
dervos, mase.

Taigi, kaip matome, Tacitas iš dalies naudojasi Plinijaus žiniomis, 
bet šį tą pateikia ir nauja, kas jo tiesioginiu ar netiesioginiu būdu buvo 
patirta iš kitų. Deja, ir Tacito žinios apie aisčius labai negausios. Nuos-
tabu, kad, nors Baltijos gintaras Romoje buvo laukiamas ir vertinamas, 
to meto mokslo žmonės nesirūpino labiau pažinti to krašto. Todėl ir 
apie aisčius Tacitas yra suteikęs gana miglotų žinių. Aisčius Tacitas 
lokalizuoja dešiniajame Svebų jūros krante, t. y. rytinėje Baltijos jūros 
dalyje, į rytus nuo naujųjų gotų sodybų žemutiniame Pavyslyje. Tacito 
Aestiorum gentes apima ne vieną tautą, o daugelį kilčių. Kokį plotą 
tos kiltys buvo užėmusios, tiksliau nepasakoma. Galimas daiktas, kad 
aisčiai gyvenę didesniame Baltijos pajūrio plote. Aisčių papročių, kal-
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bos ir religijos apibūdinimas taip pat labai neaiškus. Čia sakoma, kad 
aisčių papročiai ir išvaizda esanti artima svebams, o kalba panaši į bri-
tų kalbą, kad jie garbiną dievų motiną ir nešioją prietaringo tikėjimo 
simbolį, šerno paveikslą, kad gintarą vadiną glesum ir t.  t. žodžiu, ais-
čiams priskiriama daug nebaltiškų ypatybių. Todėl šios Tacito žinios 
buvo ir tebėra įvairiai komentuojamos, net iš viso reiškiama abejonių 
dėl aisčių baltiškumo. Taip, pavyzdžiui, rusų kalbininkas A. A. šach-
matovas Tacito aisčius dėl jų religinių savybių siejo su keltais24. Prieš 
šiuos šachmatovo samprotavimus pasisakė K. Būga, neigdamas baltų 
krašte buvus kokių nors keltų pėdsakų25. Kiti tyrinėtojai Tacito aisčius 
identifikavo su estais ar suomiais26. Pagaliau nemažai kalbininkų aisčius 
laikė germanais27. Vienas uoliausių šios teorijos gynėjų paskutiniuoju 
metu buvo vokiečių kalbininkas E. Sittigas28. Jis paraidžiui laikosi Ta-
cito tvirtinimų, kur aisčiai giminiuojami su germanais. Germaniškosios 
aisčių kilmės argumentu laiko dievų motinos ir šerno paveikslų nebu-
vimą baltuose, žodžio glesum germanišką kilmę ir t. t.

Visus šiuos Sittigo argumentus gana gražiai atremia latvių 
kalbininkas J. Endzelynas29. Jis visai teisingai pastebi, kad Tacitas pats 
nei aisčių papročių, nei kalbos savybių nėra tyrinėjęs, žinias gavęs iš 
netiesioginių šaltinių. Todėl paviršutiniškas stebėtojas kaimyninėse 
tautose ar kiltyse, gyvenančiose panašiomis sąlygomis, visada galįs 
surasti tiek žmonių išvaizdos, tiek ir jų papročių panašumo. Kad bal-
tai vėliau neturėję dievų motinos ir šernų paveikslų, tas dar nereiškią, 
jog šie dalykai anksčiau jiems nebuvę žinomi, nes šie papročiai galė-
ję ir išnykti. Germaniškas žodis glesum gintarui pavadinti, Endzelyno 
nuomone, galėjęs šiaip atsirasti: baltai, palaikydami santykius su kai-
myniniais germanais, galėję tą žodį iš jų užgirsti; be to, ir tolimesnieji 

24 A. Schachmatov, [„Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen“], A r c h i v  f ü r 
s l a v i s c h e  P h i l o l o g i e ,  XXXIII, 1911, p. 51–99; [A. A. šachmatov, „K voprosu o 
finsko-keltiskich i finsko-slavianskich otnošenijach, I–II“, B u l e t i n  d e  l ’ Ac a d .  I m p . 
d e s  S c.  d e  S t .  Pé t e r s b o u r g , . 1911, p. 707–724, 791–812].

25  K. Būga, „Kann man Keltenspuren auf baltischen Gebiet Nachweisen?“, R o c z n i k  S l a -
w i s t y c z n y , . VI, 1913, p. 1–38; [t. p. R i n k t i n i a i  r a š t a i , . I, 1958, p. 496–530].

26  Plg. G. Kossina, [„Der Ursprung der Urfinnen und Urindogermanen und ihre Ausbreitun 
nach dem Osten“], Ma n n u s , . I, 1909, p. 17.

27 Alfred Senn, „Ostpreussens Vorgeschichte sprachlich beleuchtet“, T h e  G e r m a n i c 
R e v i e w , . Xv: 1, 1940.

28  E. Sittig, „Die Ästier“, S t u d i i  B a l t i c i , . IV, 1934–1935, p. 19 ir kt.
29  J. Endzelin, A l t p r e u s s i s c h e  G r a m m a t i k , .Riga, 1944, p. 6–7; [plg. ir jo: S e n p r ū š u 

v a l o d a , . Riga, 1943; J. Endzelynui pritaria ir E. Fraenkel, D i e  b a l t i s c h e n  S p r a -
c h e n , . Heidelberg, 1950; liet. vertimas: B a l t ų  k a l b o s , . Vilnius, 1969, p. 23 ir kt.; plg.  
Pr. Skardžius, „Aesti“, E L , . I, Boston, 1970, p. 24–25].
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pirkliai galėję šį žodį pasiskolinti iš germanų ir atvykę pas aisčius pra-
šyti glesum, nors tarp savęs gintarą ir kitaip vadinę.

Kiti Tacito duomenys leidžia aisčius identifikuoti su baltais. Ge-
ležis tuo metu baltų gyvenamuose kraštuose iš tiesų buvo labai mažai 
žinoma. Apie javų auginimą turime ir archeologinių duomenų. Taip 
pat gana patikimas Tacito tvirtinimas, kad aisčiai patys nevartoję gin-
taro, nes to laikotarpio kapuose jo lig šiol tikrai nerasta. Kad gintaras 
neapdirbtas būdavo išvežamas, liudija jau anksčiau paminėtas Silezi-
joje surastasis 30 centnerių gintaro žaliavos lobis.

Antikos geografas, matematikas ir astronomas Klaudijus Ptole-
majus 30 savo geografijoje aisčių nemini, jis tekalba apie dvi prūsų 
kiltis: galindus ir sūdynus. Nebent Ossioi galėtų būti siejami su ais-
čiais. Po Tacito aisčių vardas pasirodo tik vėlesniuose, VI a. rašto šal-
tiniuose. šis vardas aptinkamas istoriko, valstybės vyro ir vienuolio 
Kasiodoro 31 raštuose. Kasiodoras pas rytų gotų karalių Teodoriką ir 
jo įpėdinius užėmė aukštas atsakingas pareigas ir pirmoje VI a. pusėje 
buvo parašęs gotų istoriją, susidedančią iš 12 knygų. Jo istorija, deja, 
žuvusi. Perdirbtą ir sutrumpintą jo istoriją yra pateikęs gotas Jordanas. 
Savo istorijoje Kasiodoras buvo įdėjęs gotų karaliaus Teodoriko laišką 
aisčiams (Haestis), kur dėkojama jų pasiuntiniams už atvežtą gintarą. 

Ar toks laiškas aisčiams tikrai buvo parašytas ir išsiųstas, ar čia 
tik tokio laiško apmatai ir ar iš tiesų aisčių pasiuntiniai su gintaro do-
vanomis buvo pasiekę gotų karalių Teodoriką Ravenoje, tikslesnių 
žinių neturime. Jei šis dokumentas ir būtų tikras, vis dėlto daugelis 
iškeltų dalykų lieka neišaiškinta. Pirmiausia tiksliau nenurodyta aisčių 
gyvenamoji vieta, tepasakyta, kad jie gyveną Okeano pakrantėse. šis 
okeanas, kiek vėliau Jordano vadinamas „Germanų okeanu“, buvęs ne 
kas kita kaip Baltijos jūra. Apie gintaro kilmę kartojamos Kornelijaus 
Tacito žinios. Neaiškiausias dalykas – Teodoriko ir aisčių santykių 
klausimas: kodėl aisčiai jam gintarą siuntė, ar aisčiai tas dovanas vežė 
kaip jo valdiniai, ar kaip laisvos draugingos tautos atstovai? Pačioje 
laiško pradžioje sakoma, kad aisčių pasiuntiniai iš taip didelės tolybės 
atvykę, norėdami arčiau juos pažinti ir užmegzti dvasinius ryšius. To-
liau atrodo, lyg aisčiai būtų prašę, kad gotų garsas juos pasiektų. Ką 
reiškia šis aisčių noras, sunku pasakyti. 

30 Claudius Ptolemaios iš Aleksandrijos, miręs apie 178 m. po Kr.
31 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, apie 490–585 m.
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Jordanas savo gotų istorijoje32 mini, kad aisčiai (Aesti), kurie yra 
apgyvenę ilgiausią Germanų okeano pakraštį, buvę rytų gotų karaliaus 
Ermanaricho33 gudrumu bei narsumu pavergti. Ar jis aisčius valdęs, 
tenka abejoti, bent archeologiniai duomenys apie kokią nors gotų val-
džią baltų krašte nieko nesako. Ir Kasiodoras pateikiamame Teodoriko 
laiške pastebi, kad aisčiams „negalėjome išleisti jokių paliepimų“. Tai-
gi apie kokį nors baltų valdymą ir Teodoriko metu netenka kalbėti. Jei 
aisčių pasiuntiniai ir buvo nuvykę pas Teodoriką į Raveną, tai veikiau-
siai pasveikinti ir pareikšti draugingumo jausmų. Draugingi santykiai 
su tuo metu galingais gotais aisčiams galėjo būti naudingi. Juk ir tame 
pačiame laiške rašoma, kad aisčiai dažniau lankytųsi, nes visuomet 
naudingas esąs įgytas palankumas turtingų karalių, kurie, kad ir maža 
dovana maldomi, atsimoka visuomet didesniu atlyginimu.

Kiek išsamesnių žinių apie aisčius teikia jau minėtas VI a. gotų 
tautos istorikas Jordanas,  labai daug pasinaudojęs Kasiodoro darbu 
Historia Gothica. Jordanas savo veikale apie gotų kilmę ir žygius34 jau 
kiek tiksliau nusako aisčių gyvenamąją erdvę: jie gyvena labai ilgame 
Germanijos okeano pakraštyje35. „Germanų okeanu“ Jordanas supra-
to Baltijos jūrą. Toliau Jordanas rašo, kad ant okeano krantų, „ten, kur 
trejomis žiotimis išsilieja Vyslos upės vandenys [Vistuale fluminis], 
gyvena vidivarai [Vidivarii], susidedantys iš įvairių tautų“36. Toliau už 
vidivarų, „taip pat ant okeano kranto, gyvena aisčiai [Aestii], visiškai 
ramūs žmonės“37. Čia, kaip matome, Jordanas Vyslos deltoje apgy-
vendina vidivarus, o toliau labai ilgame jūros pakraštyje – aisčius. Kas 
tie vidivarai yra buvę, visai tikslių žinių neturime, tačiau, sprendžiant 
pagal šios srities proistorinius paminklus, atrodo, kad tai buvęs miši-
nys likučių įvairių germanų tautų, vandalų, gepidų ir baltų38.

Vėliau po ilgesnės pertraukos aisčių vardas vėl iškyla IX a. Pir-
miausia aisčius pamini Karolio Didžiojo biografas Einhardas 39, po 
studijų Fuldos vienuolyne vėliau gyvenęs ir dirbęs pas Karolį Didįjį40. 

32 žr.: „De origine actibusque Getarum“, Th. Mommsen, Mo n u m e n t a  G e r m a n i a e 
H i s t o r i c a , . V, Berolini, 1882.

33 Hermanaricus, miręs apie 375 m.
34 „De origine actibusque Getarum“.
35  XXIII, 119.
36 get v, 34.
37 Get V, 36.
38 Waidemai Heym, „Der ältere Abschnitt der Völkerwanderungszeit auf dem rechten Ufer 

der unteren Weichsel. Ein Beitrag zur Widiwarienfrage“, Ma n n u s , . 31: 1, 1939, p. 3–28.
39.Gimė apie 770 m., mirė 840.03.14.
40  Mirė 814 m.
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Jis savo didžiajame darbe Vita Caroli Magni, parašytame apie 830 m., 
cap. 12 rašo: 

Įlanka tokia nuo vakarų Okeano driekiasi rytų link. Jos ilgis 
nepatirtas, plotis tačiau niekur neprašoka šimto mylių, o daugelyje 
vietų ji aptinkama daug siauresnė. Palei ją gyvena daugelis tautų; 
danai ir sveonai, kuriuos normanais vadiname, užima tiek šiaurinę 
pakrantę, tiek visas palei ją esančias salas. Prie rytinio pakraščio 
gyvena slavai [Sclavi], aisčiai [Aisti] ir visokios kitos tautos...41 

Čia, kaip matome, slavai pirmą kartą paminimi kaip aisčių kai-
mynai. Toliau Einhardas pirmą kartą pamini ir Baltijos jūrą – Mare.
Balt icum.  Baltijos jūros vardas sietinas su Plinijaus Senojo Baltia ar 
Balcia bei Pomponijaus Melos Balcia sala. Kas čia Balcia vardu buvo 
vadinama, deja, nežinoma. Ar čia Plinijaus bei Melos turėta galvo-
je Jutlandijos pusiasalis, ar kuri nors Baltijoje esanti sala, ar pagaliau 
Skandinavija – sunku pasakyti.

IX a. pabaigoje aisčių vardas aptinkamas dar anglosaksų šalti-
niuose, Anglijos karaliaus Alfredo Did žiojo 42. raštuose. Alfredas 
Didysis, kaip žinoma, buvo išvertęs Orosijaus istoriją į anglosaksų kal-
bą ir, norėdamas išplėsti geografines žinias, buvo išsiuntęs Vulfstaną 
patyrinėti kraštų palei pietų rytinę Baltiją ir normaną Oterį (Ohter, 
Ottar) net Baltosios jūros link, kur jis buvo pasiekęs greičiausiai net 
Dviną. Orosijaus visuotinės istorijos vertimo priede Alfredas Didysis 
pridėjo Vulfstano pasakojimą apie jo kelionę iš Haitabu (šlėzvige) 
į Drūsuo (dabar Elbingas). Vulfstanas pasakojo, kad jis iš Haetumo 
(dabar Haitabu prie šlėzvigo) po septynių kelionės dienų ir naktų pa-
siekęs Drūsuo, visą kelią plaukęs buriniu laivu. Vendų žemė (Weonod-
land) gulėjusi jam po dešinei rankai, o po kairei buvęs Langolandas, 
Laalandas, Falsteris ir Skonė. šie visi kraštai priklausę Danijai. Toliau 
jam iš kairės buvęs Bornholmas (Burgendaland), kuris turįs savą ka-
ralių. Už Bornholmo salos buvusios žemės, kurios vadinęsi: Blekingė 
(Blecingaeg), Morė (Meore) ir Olandas (Eowland) bei Gotlandas; jos 
visos buvusios po kairei ir priklausiusios švedams (Sweon). Vendų 
kraštas (Witland) visą kelią buvęs po dešinei, net iki Vyslos žiočių 
(Wislemuda). Vysla (Wisle) esanti labai plati upė, tekanti tarp Vitlan-
do ir Vendų žemės. Tasai Vitlandas priklausąs aisčiams (to estum). 
Vysla atplaukianti iš Vendų žemės ir įtekanti į Aismares (in Estmere). 

41 S c r i p t o r e s  r e r u m  G e r m a n i c a r u m  i n  u s u m  s c h o l a r u m , .Honnoverae, 1927, 
p. 15.

42 Gimęs apie 848 m., miręs 900 m.
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Aismarių plotis mažiausiai 15 mylių. Toliau tekantis Elbingas (Ilfing) 
iš rytų pusės į Aismares (in Estmere) iš tų marių, ant kurių kranto sto-
vįs Drūsuo. Ir susibėgančios į Aismares – Elbinga nuo rytų iš Aisčių 
žemės (of Eastlande) ir Vysla nuo pietų iš Vendų žemės. Paskui Vysla 
atimanti Elbingo upei vardą, ir iš anų marių tekanti vakarų ir šiaurės 
link į marias. Dėl to ir vadinasi Wislemuda. Aisčių žemė esanti labai 
didelė ir ten daug miestų, ir kiekvienas miestas turįs savo karalių; tenai 
esą daug medaus ir žuvų. Karalius ir turtingieji žmonės gerią kumelės 
pieną, neturtingieji ir vergai – midų. Tarp savęs dažnai kariaują. Alaus 
aisčiai nedarą, bet midaus ten esą iki soties.

Toliau Vulfstanas pasakoja apie aisčių laidojimo papročius. Vyrui 
mirus, jo lavonas tarp giminių ir draugų būdavęs laikomas nesudegin-
tas per du mėnesius ar daugiau, o turtingųjų ar kunigaikščių dar ilgiau, 
kartais net pusę metų. šiuo laikotarpiu prie mirusiojo artimieji keldavę 
puotas, valgę, gėrę ir t.  t. Išeikvotų turtų likučiai, kurie nebūdavę su-
deginami kartu su mirusiuoju, pasidalijami tarp savęs per arklių lenk-
tynes: didesnė turto dalis tekdavusi tam, kurs greičiau lenktynių metu 
pasiekdavęs tikslą. Be to, aisčiai moką užšaldyti lavonus, kurie galį 
būti ilgai laikomi troboje net vasaros metu43.

Vulfstano pranešimas apie aisčius yra plačiausias iš visų lig šiol 
paminėtų šaltinių. Čia aisčiai visai aiškiai lokalizuojami srityje į rytus 
nuo Vyslos žiočių. Vysla yra buvusi siena tarp slavų (vendų) ir aisčių. 
Vyslos žemupyje jis mini Vitlandą, kurs priklausąs aisčiams. Vulfstano 
Vitlandas (= Waldland) yra ne kas kita kaip Jordano minėtoji vidivarų 
sritis. Vidivarai, gotų kalba Widuwarjos, reiškia „miško gyventojai“44. 

Aisčių žemė, anot Vulfstano, esanti labai didelė. Pagaliau Vulfstanas 
teikia šiek tiek žinių apie aisčių politinę ir socialinę santvarką bei pa-
pročius. Pagal Vulfstaną, aisčių krašte esą daug miestų ir kiekvienas 
miestas turįs savo karalių, kurie tarp savęs dažnai kariaują. Miestų są-
voką čia mums tenka suprasti veikiausiai kaip didesnes sritines pilis, 
kuriose paprastai gyvendavo jų valdovai, kunigaikščiai. Iš Vulfstano 
pranešimų šį tą patiriame ir apie socialinius santykius. Aisčiuose jis 
išskiria bent tris luomus: turtingųjų, neturtingųjų ir vergų. Vergai – tai 
daugiausia karo belaisviai, tiek svetimos, tiek ir vietinės kilmės, jie 
buvo kai kurių didikų neapmokama darbo jėga. Kurių nors sričių val-
dovai dažniausiai iškildavo liaudyje pagal turtingumą bei galingumą; 

43 S c r i p t o r e s  r e r u m  P r u s s i c a r u m , . I, 1861, p. 732–735.
44 R. Much, „Vidivarii“, J. Hoops, R e a l l e x i k o n  d e r  g e r m a n i s c h e n  A l t e r t u m s -

k u n d e , . IV, 1918–1919, p. 418.
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jie tarpusavyje, kaip matyti iš Vulfstano, nebuvo vieningi, kovojo dėl 
pirmavimo bei įtakos kiltyje ir net tautoje. Vieningos valstybės san-
tvarkos tuo metu, atrodo, nėra buvę.

Vulfstanas ir yra paskutinis šaltinis, kur minimi aisčiai. Tiesa, dar 
XI a. aisčių vardas sutinkamas pas Adomą Brėmeniet į , . bet čia 
tėra pakartota Einhardo žinia. XII–XIII a. sąvartoje Est(h)ones vardu 
jau vadinami dabartinės Estijos gyventojai.

Po Vulfstano aisčių vardas rašytiniuose šaltiniuose išnyksta, ir 
šios srities gyventojai gauna prūso vardą. K. Būgos nuomone, prūso 
vardas nesąs senas, vargu ar jis siekiąs toliau nei IX–X a. Jei su prūso 
vardu lenkai būtų susipažinę VI–VIII a., šiandien jie tartų ne Prusy, 
bet Prysy45.

Kas gi yra buvę tie aisčiai? Iš rašto šaltinių, kaip matėme, šiek 
tiek sužinome apie jų gyvenamąją sritį, tačiau ji nėra tiksliau apibrėž-
ta. Tacitas juos lokalizuoja palei Baltijos jūrą į pietus, už aisčių ir ve-
nedų (slavų) gyvenę peucinai, o į šiaurę ir rytus – finai. Tacitas kalba 
apie aisčių gimines ar kiltis (Aestiorum gentes). Taigi aisčiai, pagal jį, 
apėmė ne vieną tautą, o daugelį kilčių. Ar tos giminės buvusios vienos 
kilmės, ar čia turėta galvoje įvairios „rytinės“ tautos bei kiltys, deja, 
nežinome. Vėlesnieji rašytojai aisčių krašto tiksliau neapibūdina. Iš-
samiausiai, kaip matėme, aisčių žemę aprašo Vulfstanas. Jis rašo, kad 
aisčių kraštas buvęs labai didelis, tačiau tenurodoma vakarinė aisčių 
riba, siekusi Vyslą. Labai galimas daiktas, kad Vulfstanas aisčių vardu 
buvo apėmęs mažiausiai prūsus su visomis kiltimis ir galbūt net dalį 
kitų baltų. Dėl to veikiausiai K. Jaunius su K. Būga ir buvo nusistatę 
baltus vadinti aisčiais.

Aisčių vardo etimologija nėra visai aiški, nes šio vardo jokių atitik-
menų baltų kalbose neturime. Jaunius ir Būga aisčių pavadinimą sieja 
su Ais(t)marėmis (Vulfstano Estmere, Frisches Haff), tačiau, deja, 
nenurodo šaltinio, kur, be Vulfstano, šios marios būtų vadinamos tuo 
pačiu vardu. J. Basanavičius pamini, kad XVII–XVIII a. dokumentuose 
esąs minimas upės vardas Aista ir Bartininkų valsčiuje (Vilkaviškio 
aps.) esąs Paaistiškių kaimas46. Deja, dabar čia minimų vietovardžių 
neįmanoma patikrinti; be to, sunku pasakyti, ar šie vietovardžiai, jei 

45  K. Būga, L i e t u v i ų  k a l b o s  ž o d y n a s , . I, 1924, p. LXXI; [t. p. R i n k t i n i a i  r a š t a i ,.
III, p. 12].

46  J. Basanavičius, E t n o l o g i š k o s  s m u l k m e n o s , .Tilžė, 1893. [Aiduose išsp. E t n o l o g i -
n ė s. . . , bet LE, II, 1934, p. sk. 1434 teikia E t n o l o g i š k o s ...; tokią pat antraštę teikia  
A. ir F. Kantautas, A  L i t h u a n i a n  B i b l i o g r a p h y , .Edmonton, Alberta, 1975, nr. 2215, 
p. 118, aprašęs de visu, kuri laikoma Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje.]
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tokie ir būtų buvę, turi ką nors bendra su aisčių vardu. Tarp kalbinin-
kų vyrauja įsitikinimas, kad aisčių vardas veikiausiai yra germaniškos 
kilmės. Kai kurie aisčių vardą sieja su gotų kalbos žodžius aistan, 
aest imare – „pagarbos verti“47, nes Jordanas rašąs, kad tai buvę tai-
kingi žmonės, o Adomas Brėmenietis aisčius laikąs humaniškiausiais 
žmonėmis. Kiti kalbininkai Aisti vardą veda iš anglosaksų žodžio ast 
(angl. oast), kurs reiškiąs jaują (vok. Darre), t. y. aisčiai gyvenę javų 
džiovinamosiose jaujose48. Pagaliau Vulfstano paliudytoji lytis East 
siejama su senuoju anglų žodžiu easte, liet. „rytai“49. Atrodo, pastaro-
ji etimologija bene patikimiausia. Tuo vardu, manoma, germanai bus 
vadinę savo rytinius kaimynus, gyvenusius į rytus nuo Vyslos žemu-
pio. Taigi aisčiai veikiausiai reiškė „rytiniai gyventojai“.

Kadangi aisčių vardo kilmė nėra visai aiški, kaip minėta, kai 
kurie mokslininkai iš viso buvo pradėję abejoti aisčių baltiškumu ir 
norėjo juos laikyti net germanais, kiti šį vardą laiko kolektyvine są-
voka įvardyti visoms rytinėms tautoms – germanams, baltams ir net 
suomiams50. Tačiau, kaip rodo archeologiniai duomenys, apie aisčių 
germaniškumą visai netenka kalbėti. Kaip matyti iš proistorinių radi-
nių, baltų kultūros tolydumas tiek Prūsų krašte, tiek pat Lietuvoje ir 
Latvijoje, nuo žalvario amžiaus (apie 1500 m. pr. Kr.), mažiausiai bent 
nuo Kristaus gimimo, gali būti puikiai stebimas iki pat istorinių laikų 
pradžios, ir čia visą laiką gyveno ta pati etninė grupė, tik laikui bėgant 
ėmusi skirstytis į atskiras, bet giminingas kiltis.

Išspausdinta pagal: Jonas Puzinas Rinktiniai raštai, II,  

Čikaga: Lituanistikos instituto leidykla, 1983.

47 Plg. K. Möllenhoff, D e u t s c h e  A l t e r t u m s k u n d e ,  B e r l i n , 1900, p. 30.
48 R. Much, t. p. p. 54–55.
49 J. Endzelin, A l t p r e u s s i s c h e  G r a m m a t i k , . p. 8.
50 T. E. Karsten, „Zu den ältesten Völker- und Ortsnamen der Ostländer“, G e r m a n e n  u n d 

I n d o g e r m a n e n .  Fe s t s c h r i f t  f ü r  He r m a n n  H i r t , . II, 1936, p. 478.
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Jonas Puzinas
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JONAS PUZINAS (g. 1905 m. Svaronyse, Ukmergės raj., m. 1978 m. 
Čikagoje) – Lietuvos mokslinės archeologijos pradininkas, profesorius. 
1925–1929 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete stu-
dijavo lyginamąją kalbotyrą, lietuvių kalbą ir literatūrą, domėjosi Lietuvos 
istorija. 1928–1930 m. dirbo Kauno miesto muziejuje, čia pradėjo ilgametę 
muziejininko veiklą.

1934 m. Heidelbergo universitete baigė studijas ir apgynė daktaro diserta-
ciją „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje ir tautinis atgimimas“, joje pri-
statė Europai šalies archeologinį paveldą. Grįžęs į Kauną, pradėjo skaityti 
paskaitas Vytauto Didžiojo universitete. 1936 m. Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje įkūrė Priešistorės skyrių.

1940–1943 m. vadovavo Vilniaus universiteto Archeologijos katedrai.  
1942 m. už veiklą slaptoje Rytų Lietuvos draugijoje buvo gestapo suimtas 
ir kalintas. 1944 m. kilus ištrėmimo grėsmei, mokslininkas su šeima emi-
gravo į Vakarus. JAV redagavo Lietuvių enciklopediją, leidžiamą Bostone.

Beveik trisdešimt metų Lietuvoje jo pavardė buvo pašalinta iš archeologi-
jos mokslo, tik 1970–1975 m. J. Puzino pavardė vėl galėjo pasirodyti moks-
liniuose darbuose ir diskusijose.

J. Puzinas sukūrė lietuviškąją archeologijos terminiją, paskelbė daug moks-
lo darbų. Jų bibliografiją išleido Amerikos lietuvis Arūnas Pemkus. Jono 
Puzino atminimui Vilniaus universitete reguliariai rengiamos archeologų 
konferencijos-skaitymai.
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KęSTUTIS SUBAČIUS

SŪDUVA – BALTŲ žEMė

Per beveik du tūkstančius metų iš gentinių bendruomenių, jų są-
jungų susiformavo lietuvių tauta. Prieš šį procesą buvo ilga akmens 
amžiaus priešistorė, kuomet baltų gentys kūrė savo etninės kultūros 
pagrindus. Istorinės raidos procese gimė Lietuvos valstybė su savo 
1000 metų istorija, didelių aukštumų – iškilimų ir didelių praradimų 
– istorija. Bet ir didžiausių praradimų laikmečiais išliko tautos dvasia, 
užsikodavusi jos etnose, žmonėse, jos kultūroje, ir tai padėjo atkurti 
valstybę XX a. pabaigoje. 

Sūduviai-jotvingiai buvo bene didžiausia genčių sąjunga. Sūduvių 
žemių konfederacija, amžių tėkmėje patyrusi didžiausių pasikeitimų ir 
sukrėtimų, tiek etnine, tiek teritorine prasme nenuėjo į istoriją, nedin-
go – išliko sūduvių sukurti materialios ir dvasinės kultūros paminklai, 
kurie gali būti ir yra puošmena lietuvių tautos istorijos ir kultūros lo-
byne. Yra mūsų tautos neįkainojamos etninės vertybės – jos dvasia.  

Nemažos Sūduvos etninės teritorijos liko už dabartinių Lietuvos 
sienų, bet tai nemenkina krašto etninės reikšmės tautos istorijoje, tik 
skatina giliau pažvelgti ir pažinti jos etninius pamatus. Tad bandykime 
prisiliesti prie jų ištakų – pradžių pradžios.

Pirmieji žmonės, pasiekę Lietuvos teritoriją paleolito pabaigoje, 
buvo šiaurės elnių medžiotojai, medžioję plotuose tarp Nemuno ir 
Vyslos vidurupių. Sekdami paskui elnius jie nuolat keliavo, įsirengda-
vo greitai pastatomas stovyklavietes-palapines. Tokių, paleolito am-
žiaus, stovyklų liekanų yra surasta Nendrinių kapinyno teritorijoje, 
Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijoje ir kitose vietovėse. 

Mezolite, atšilus klimatui, upėse, ežeruose atsirado įvairiausių 
žuvų, miškuose priviso briedžių, šernų, taurų, stumbrų, elnių, stirnų. 

S Ū D U VA  –  B A L T Ų  ž E M ė
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Tai ne bandomis gyvenantys žvėrys, ir jau nereikėjo susiburti visai gi-
minei jų medžioti, sekti paskui elnių bandas. žmonės greta medžioklės 
pradėjo verstis žvejyba, rinkti sau maistą. Tai leido statytis nuolatines 
stovyklas-gyvenvietes, kurtis ilgesniam laikui. Gyvenvietės buvo ku-
riamos prie nedidelių upių, plokščių ežerų pakrantėse, kur lengviau 
buvo galima gaudyti žuvis ir naudotis kitomis vandenų teikiamomis 
galimybėmis. Vėlesniais amžiais, pakilus upių ir ežerų vandens lygiui, 
daug tokių stovyklų-gyvenviečių atsidūrė po vandeniu arba užpelkėjo, 
pasidengė durpių sluoksniu ir išliko iki mūsų laikų. Tokių gyvenviečių 
rasta ir ištyrinėta nemažai. 

Ištisas gyvenviečių kompleksas (akmens ir bronzos amžiaus) yra 
aptiktas Dusios ežero pakrantėse – 20 gyvenviečių ir kelios dešimtys 
archeologinių radimviečių. Ežero šiaurės vakarinėje dalyje, aštuntoje 
gyvenvietėje, ištirtame 501 m² plote rasta židinių, stulpaviečių, stulpi-
nės konstrukcijos pastato liekanų, titnaginių (antgalių, lanceto-peiliu-
ko pavidalo antgalių, vadinamų mikrolitais, gremžtukų, rėžtukų, ylų, 
peilių, kaltelių ir kirvukų) ir akmeninių (trintuvių, galąstuvų, tinklo 
pasvarų) dirbinių, kaulinių ir raginių kaltų, keramikos lygiu ir brūkš-
niuotu paviršiumi. Gyvenvietėje buvo rasta šerno, elnio, stirnos, lokio, 
tauro, galvijų ir arklio kaulų.

1858 m. M. Toeppeno žemėlapyje Kazys Būga apibrėžė vakarų baltų genčių žemes. 
Didžiausia buvo Sūduvos žemė. Rinktiniai raštai, t. 3, p. 119  

S Ū D U VA  –  B A L T Ų  ž E M ė



2�

Atliekant Sūduvos priešistorės tyrimus, ypač daug yra nuveikęs 
humanitarinių mokslų daktaras Vygandas Juodagalvis. Jis priešistorės 
tyrimams paskyrė 30 metų savo mokslinės veiklos, o jos apibendrin-
tas rezultatas buvo 2010 m. pabaigoje išleista monografija Užnemunės 
priešistorė. Joje pateikta žinių apie ištirtus akmens ir vėlesnių am-
žių archeologinius paminklus – gyvenvietes, radimvietes: Altoniškių, 
Gerdašių, Gedupio, Gluobių, Kubilėlių, Maros, Sventijansko, Zapsio ir 
kitų tirtų vietovių medžiagos.

Ežeryno titnago kasykla rasta Alytaus rajono savivaldybės teri-
torijoje, į vakarus nuo Ežeryno kaimo, netoli Ryliškių kaimo, Nemuno 
ir jo intako Aksupės dešiniajame krante, Nemuno viršsalpinių terasų 
kalvelėse, miške. Kasyklas surado K. Jablonskis, o 1964 m. ištyrė Is-
torijos instituto darbuotojai, darbų vadovė R. Rimantienė. Dvidešimt 
dviejose skaldymo aikštelėse rasta įvairiausių nuoskalų ir skelčių, 
skaldytinių ir nebaigtų dirbinių. Dvidešimt viena aikštelė priskiriama 
vėlyvojo paleolito kultūroms. Aptikta ir neolito pirmos pusės laikotar-
pio aikštelė su titnago dirbiniais – mažais netaisyklingais gremžtukais, 
smulkiais antgaliais, ovaliais kirvukais bei puoštos įspaudais ir liesin-
tos grūstomis kriauklėmis, augalų priemaišomis keramikos.           

Prie Vištyčio ežero, šiaurinėje ir šiaurės vakarų pakrantėse rasta 
vėlyvojo paleolito gyvenviečių. Marijampolės savivaldybėje prie Bal-
supių kaimo rasta mezolito stovyklavietės liekanų, joje – du akmeniniai 
kirvukai. Radinių rasta Gulbiniškių, Kamšų, Opšrūtų durpynuose.  

Turime nemažai išvardintų stovyklaviečių-gyvenviečių, dar dau-
giau jų pietiniuose sūduvių-jotvingių istoriniuose plotuose nėra pami-
nėta, tačiau tai kaimyninių šalių teritorijos, o autoriui norisi apžvelgti 
savo dabartinio krašto etninius, istorinius pamatus, ir tam turime už-
tektinai išlikusių materialios ir dvasinės kultūros klodų. 

Archeologai visus archeologinius radinius susistemino pagal ar-
cheologines kultūras. Per kelis tūkstantmečius nuo pirmųjų gyventojų 
pasirodymo Pabaltijyje čia persirito kelios kultūrinės bangos, kol me-
zolito viduryje – VII–V tūkstantmetyje pr. Kr. susidarė du pastovūs 
ilgalaikiai kultūriniai junginiai. Pietuose susiformavo mezolitinė Ne-
muno kultūra, gyvavusi labai ilgai ir virtusi neolitine Nemuno kultūra. 
šiaurėje susidarė mezolitinė Kundros kultūra, vėliau peraugusi į neo-
litinę Narvos kultūrą. Skaičiuojama, kad mezolitinė Nemuno kultūra 
gyvavo apie 3000–2500 metų (Lietuvos istorijos institutas: Lietuvos 
istorija, t. 1, p. 74). 

Nemuno kultūra buvo paplitusi pietų Lietuvoje (Sūduvoje), da-
bartinėje Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje, apėmė dalį šiaurės 
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rytų Lenkijos, pietuose siekė Pripetę Baltarusijoje, rytuose ribojosi su 
Dniepro baseino kultūromis. Jos kilmė labai sudėtinga. Pagrindiniai 
mezolitinės Nemuno kultūros dirbiniai yra viršsvidriniai bei viršma-
dleniniai – tai paleolitiniai strėlių antgaliai. Maglemosės (pavadinimas 
nuo Maglemosės durpyne rastos ir ištyrinėtos akmens amžiaus stovy-
klos Danijoje, Zelandijos saloje) kultūros įnašas į Nemuno kultūrą yra 
lancetinio tipo strėlių antgaliai, ovaliniai kirveliai. O įvairūs įstatomieji 
ietigalių ašmenėliai, trapecijos būdingi iš pietų į kraštą plaukusioms 
įvairioms kultūroms. Nemažas Nemuno baseine ištirtų stovyklų skai-
čius rodo, kokia pastovi buvo ši kultūra ir kaip mažai ji keitėsi einant 

Geležinės žirklės avims kirpti, dalgio dalis, geležiniai peiliai iš Kaukų piliakalnio

K ę S T U T I S  S U B A Č I U S S Ū D U VA  –  B A L T Ų  ž E M ė



2�

laikui. Tai leidžia daryti išvadą, kad naujų gyventojų nebeatvykdavo. 
Todėl IV tūkstantmetyje pr. Kr. ji peraugo į neolitinę Nemuno kultūrą. 
Manoma, kad mezolitinės Nemuno kultūros laikotarpis baigėsi apie  
V tūkst. pr. Kr., tuo metu žmonės pradėjo gaminti keraminius puodus. 
Yra aptikta daug mezolito laikų stovyklaviečių; iš jų norisi plačiau 
paminėti esančią prie šešupės Gluobių stovyklą šakių rajone. Joje ap-
tikti apie 30 m² stulpinės konstrukcijos pastato pėdsakai su dviem ži-
diniais, kurių amžius, datuojamas radiokarboniniu metodu, 7060 m. su 
galimomis 270 m. paklaidomis, pastato plote rasta net 750 titnaginių 
radinių, sudegusių kauliukų.

Kokybiškas šuolis žmonijos civilizacijoje prasidėjo neolito epo-
choje. Neolito epochos pavadinimą į mokslinę apyvartą 1865 m. įvedė 
anglas Dž. Labokas (J. Lubbock). XX amžiaus pradžioje mezolito ir 
neolito riba buvo laikoma keramikos ir gludintų dirbinių atsiradimas. 
Vėliau neolito skiriamuoju bruožu imta laikyti perėjimą nuo pasisavi-
namojo ūkio prie gamybinio, nuo paleolito šiaurės elnių medžiotojų 
gyvenimo būdo prie gyvulininkystės ir žemdirbystės. Epochos klima-
tas Europoje buvo palankus plėtotis tokiam gyvenimo būdui. Vyravęs 
atlantinis klimatas buvo susijęs su intensyviu nuo vandenyno slenkan-
čių oro masių skverbimusi į Vidurio ir Rytų Europą. Vasaros tempera-
tūra pakildavo aukščiau negu dabar, buvo gana drėgna. Esant tokioms 
sąlygoms, prieš 6600–4200 m. pr. Kr. Rytų ir Pietų Pabaltijyje, pietuo-
se iki Pripetės baseino bei Valdajaus aukštumų zonoje įsigalėjo plačia-
lapiai miškai ir juos mėgstantys gyvūnai. Susidarė palankios sąlygos 
želti pievoms, jose galėjo ganytis pirmieji naminiai gyvuliai. Tačiau 
gamybinis ūkis Lietuvos teritorijoje neolite nebuvo svarbiausias. Ga-
mybinio ūkio elementai viduriniame ir vėlyvajame neolite (4400–4200  
ir 3100–2900 m. pr. Kr.) tik skynėsi kelią Lietuvos teritorijoje. Pasirodė 
negausios piltuvėlinių taurių, virvelinės keramikos, rutulinių amforų 
kultūrų bendruomenės, kurios vertėsi gyvulininkyste ir žemdirbyste, 
bet jų įtaka vietinėms kultūroms nebuvo lemiama. Todėl per visą ne-
olito laikotarpį Lietuvoje išliko vyraujančios pasisavinamojo ūkio for-
mos. Matyt, esami maisto ištekliai miškuose, vandenyse dar tenkino 
pasisavinamojo tipo bendruomenių žmonių reikmes ir tai neskatino 
tolesnės pažangos. 

Vidurinis ir vėlyvasis neolitas yra neolitinės Nemuno kultūros 
susiformavimo ir klestėjimo laikas. Pirmieji neolitinės Nemuno kultū-
ros puodai lipdyti iš molio juostų su gausiomis augalų priemaišomis, 
smailiais dugnais, truputį įgaubtais ar kiek atloštais kakleliais. Puodų 
aukštis paprastai yra didesnis už plotį, ornamentai būna tik ant ka-
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klelio, gana primityvūs. Viduriniame neolite, apie jo vidurį – 3000 m. 
pr. Kr., laikytasi tų pačių ankstyvojo neolito tradicijų, bet šalia senųjų 
formų atsirado ir naujų elementų, atneštų naujai besiskverbiančių sro-
vių. šiuo metu Pietų Lietuvoje yra žinoma daugiau nei 15 vidurinio ir 
vėlyvojo neolito Nemuno kultūros gyvenviečių, kur aptikta šiai kultū-
rai būdingų radinių – savitai ornamentuotos keramikos. Jos paplitimas 
rodo, kad Nemuno kultūros bendruomenės gyveno gan apibrėžtoje 
teritorijoje, pušynais apaugusiuose smėliniuose Pietų Lietuvos dirvo-
žemiuose.

Už Lietuvos ribų neolitinė Nemuno kultūra buvo paplitusi Ne-
muno aukštupyje ir pietuose siekė vakarinę Baltarusijos Polesės dalį. 
Lenkijoje Nemuno kultūra buvo paplitusi jos šiaurės rytų teritorijoje, 
pietuose siekė Narevo-Bugo santaką, vakaruose ribojosi Vyslos že-
mupiu. 

Pietinėje Lietuvoje ir visame Nemuno aukštupio baseine būta ne-
mažai titnagingų rajonų, kur buvo kasamas titnagas. Jis buvo renkamas 
ir žemutinėse upių terasose. Galima paminėti Margionius Varėnos ra-
jono savivaldybėje, to pat rajono Titno ežero apylinkes, Ežeryną Aly-
taus rajono savivaldybėje, kur buvo apdirbamas titnagas. Iš jo gaminta 

Geležies gaivinimo – lydymo krosnelė iš Kerelių piliakalnio. E. Grigalavičienė, Žalvario ir 
ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje, p. 112

molis smėlis

gargažės

perdegęs molis

anglys su gargažėmis

degėsiai
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įvairūs įrankiai, nemažai jo buvo eksportuojama – mainoma į maisto 
produktus. Titnago kasimas, pusgaminių ir įrankių gamyba bei eks-
portas tapo atskira šaka ir turėjo didelį poveikį dirbiniams ir įrankiams 
tobulėti visoje Lietuvoje. Vėlyvajame neolite (3100–2900 – 2000 m. 
pr. Kr.) titnago gavyba ir įrankių gamyba intensyvėja, manoma, kad 
titnagingus rajonus, gavybos vietas, šachtas užima rutulinių amforų 
ir virvelinės keramikos kultūrų gyventojai. Rutulinių amforų kultūrą 
buvus Lietuvos teritorijoje rodo paplitę keturkampio formos skersinio 
pjūvio titnaginiai kirveliai Sūduvoje – Užnemunėje, Vidurio Lietuvoje, 
o tai sietina su žemdirbyste.

šalia titnago gavybos ir apdirbimo, šiame laikotarpyje atsirado 
dar viena strateginė ūkio šaka – gintaro gavyba, apdirbimas ir mainai-
prekyba. Pasirodžius gintarui ir atsiradus jo apdirbimo centrui pietry-
tiniame Pabaltijyje, greitai jis tapo didelės traukos vieta. Gintaras tuo 
metu prilygo vėlesnių laikų auksui ir variui, jis tapo ne tik preke, mai-
nų objektu, bet ir daiktu, naudojamu įvairių tikėjimų ritualuose. Ginta-
ras, kaip prestižinė prekė, paplito labai dideliuose Europos plotuose. 

Pietrytinių Baltijos pakrančių žmonės gamino gintarinius kabu-
čius lenktomis šoninėmis briaunomis, skridinius, apskritas arba ketur-
kampes sagutes su V pavidalo skylutėmis ir kitus gaminius. Mainais 
jiems buvo atsilyginama žemės kultūromis, naminiais gyvuliais. Tai 
patvirtina gintaro verslo gyvenviečių radiniai: sorų, kanapių sėklos, 
naminių gyvulių kaulai. Gintaro ištekliai ir prekyba juo, jūroje sugau-
nami ruoniai, žvejyba ir medžioklė leido neblogai gyventi, ir tai buvo 

Gintariniai Saulės ir Mėnulio amuletų atvaizdai. II tūkstantmetis pr. Kr.
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nuolatinis traukos bei ekspansijos objektas kitoms kultūroms. Čia 
susiformavo ryški ir savita Pamarių kultūra, pažįstama daugiausia iš 
įspūdingų radinių pajūrio gyvenvietėse. Yra keletas nuomonių apie 
šios kultūros lopšį ir jos išplitimą. Einant toliau nuo pajūrio srities, ji 
susimaišiusi su vietine kultūra. Visoje Lietuvoje rasta jos gyvenviečių, 
iš jų norisi paminėti Sūduvoje, šakių rajone esančią Kubilėlių gyven-
vietę. Vėlyvajame neolite į šią kultūrą pavyko įsiskverbti virvelinės 
keramikos kultūros gyventojams, bet jie nepakeitė jos, tik papildė. Pa-
marių kultūra yra laikoma baltų genčių užuomazgos kultūra (Lietuvių 
etnogenezė, p. 27). R. Rimantienė mano, kad su šia kultūra prasidėjo 
vakarų baltų išsiskyrimas iš bendro baltų arealo (R. Rimantienė, Nida..
Senųjų baltų gyvenvietė, p. 177). 

Viena iš labai didelių ar net lemiamų įtakų vėlyvojo neolito so-
cialiniams-ekonominiams pokyčiams buvo atsiradę jojamieji arkliai. 
Gana patikimai nustatyta, kad jau IV tūkstantmetyje pr. Kr. stepių ir 
miškastepių zonoje arkliai buvo prijaukinti, auginami ir naudojami jo-
jimui. Vėlyvajame neolite naminiai arkliai paplito visoje Europoje. Tai 
leido labai išplėsti prekybinius ryšius, gyvulininkystės vaidmuo tapo 
didesnis už žemdirbystės. 

Ankstyvasis bronzos amžius buvo dinamiškas mūsų krašto prie-
šistorės laikotarpis. Medžiotojų bendruomenės vis daugiau perėjo prie 

Keramikos degimo krosnis iš Kudirkos Naumiesčio piliakalnio. XII–XIV a.
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gamybinio ūkio, plėtėsi agrarinės bendruomenės, vyko darbo pasida-
lijimas ir jo specializacija, mainų prekyba. Mainams buvo naudojamas 
gintaras, metalo, titnago dirbiniai, įvairūs kailiai, ypač buvo vertinami 
kiaunių kailiukai. šiame bronzos amžiaus tarpsnyje plito apdirbamos 
žemės plotai, buvo deginami ir kertami miškai, auginami kviečiai, mie-
žiai. Dusios 8-iose gyvenvietėse rastų kaulų analizė rodo, kad čia buvo 
auginama galvijai, arkliai. Apie 17–18 proc. rastų kaulų buvo naminių 
gyvulių ir 82 proc. – medžiojamų žvėrių. Turlojiškių gyvenvietėje rasti 
laukinių paukščių kaulai rodo, kad čia buvo medžiojama ančių šeimos 
paukščiai. žmonės vis gausiau ima auginti naminius gyvulius ir per-
eina iš pasisavinamojo ūkio į gamybinį. Bendruomenėse iškilo vyro  
vaidmuo, keitėsi bendruomenių tarpusavio santykiai, padažnėjo kari-
nių konfliktų dėl dirbamos žemės, pievų, gyvulių bandų, titnago gavy-
bos šaltinių. Namų ūkyje svarbus vaidmuo tenka ir moteriai – verpėjai, 
audėjai, bendruomenės gausumo užtikrintojai. Keitėsi ir bendruome-
nių ideologija. Be ugnies, žvėrių, gyvatės kulto, gyvavo protėvių vyro 
linijos kultas, giminystė buvo suprantama kaip esantys vieno protėvio 
palikuonys, kilę iš vieno židinio.   

1750–1300 m. pr. Kr. laikotarpis yra vadinamas viduriniu bronzos 
amžiumi. Jo metu išnyksta žvejų ir medžiotojų bendruomenės. Visoje 
Lietuvoje ima formuotis naujos kultūrinės tradicijos, spėjama, kad me-
talą pradėta apdirbti ir perdirbti vietoje. Pagrindiniu bronzos lydymo 
centru tapo Dunojaus baseinas. šiame regione buvo gaminami Koši-
dero (pavadintas pagal vietovę Vengrijoje) stiliaus daiktai, priskiriami 
pilkapių kultūroms – jų randama kapuose. Juose griautinių kapų būta 
daugiau nei degintinių.

Vėlyvajame bronzos amžiuje visoje Europoje plačiai naudoti įmo-
viniai kirviai, ietigaliai ir pjautuvai, nemažai gaminama papuošalų. 
Rytų Europoje rasti kapinynai ar pavieniai kapai ryškiai skiriasi nuo 
Vakarų Europos urnų laukų. Aiškiai matyti dvi kultūros, jos akivaiz-
džiai skyla į Vakarų Europos ir Rytų Europos.

 Lietuva buvo ties šių dviejų didelių kultūrų riba ir tai atsispindi 
jos archeologinėje kultūroje. Joje išskiriama vakarų baltų pilkapių kul-
tūra, siekusi ir dabartines Marijampolės miesto teritorijos ribas – tai 
patvirtina tyrinėtas Pietarių pilkapis Marijampolės savivaldybėje. 
Kaip teigia istorikas archeologas A. Tautavičius, paprotys laidoti mi-
rusiuosius pilkapiuose į rytų Lietuvą atėjo iš pietų Sūduvos – iš sūdu-
vių-jotvingių gyventų plotų. Pasipildžius duomenų apie rytų Lietuvos 
arealą, paaiškėjo, kad IV a. pabaigoje ar V a. iš tikrųjų galėjo būti tokia 
migracija iš sūduvių-jotvingių gyventų plotų į buvusią brūkšniuoto-
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sios keramikos kultūros teritoriją. Tai liudija IV a. pabaigos – VI a. 
pilkapių su sūduviams-jotvingiams būdingu akmenų sampilu ir ne-
degintiniais bei degintiniais kapais paplitimas iki Strėvos šiaurėje bei 
Elektrėnų – šiaurės rytuose. Vėliau, VII a., jie čia išnyksta, matyt, atei-
viams susiliejus su senaisiais vietos gyventojais ar pasitraukus atgal į 
Sūduvą (Lietuvių etnogenezė, p. 139).

Jau konstatavome, kad vėlyvajame neolite pradėjo išsiskirti va-
karų baltai su savo pamarių kultūra, kuri laikui bėgant, veikiama kitų 
kultūrų, transformavosi į pilkapių kultūrą vėlyvajame bronzos amžiu-
je. šioje kultūroje apie 900–750 m. pr. Kr. pradėjo išsiskirti trys vakarų 
baltų sritys: prūsų (siaurąja prasme), galindų ir sūduvių. 

Kamanų diržo apkaustai, lankinė segė, smeigtukai, žalvarinė grandinėlė, vytinės antkaklio 
dalis iš Kaukų piliakalnio
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Baltų susidarymui gerokai daugiau įtakos turėjo senieji krašto gy-
ventojai, nei manyta anksčiau. Jie paliko Nemuno, pamarių kultūras, 
trukusias beveik 4000 metų. Kito ir nuomonė dėl senųjų Lietuvos gy-
ventojų etninio priklausomumo. Prieita prie nuomonės, kad iki baltų 
susidarymo Lietuvoje gyveno ne finougrai, lybiai, suomiai, o europidai 
(Lietuvių etnogenezė, p. 26), tarp kurių finougrų galėjo būti tik pavie-
nių salelių. Baltų susidarymas buvo gana ilgas ir įvairiose teritorijose 
jį sąlygojo skirtingi vietos substratai-pagrindai. Pamario kultūra lai-
koma baltų genčių užuomazga, iš Pamario plitusi tarp Vyslos ir Dau-
guvos. Čia pat pravartu pasakyti, ką teigia antropologijos duomenys. 
Pagal tuos tyrimus nustatyta, kad I tūkstantmetyje po Kr. baltų gentys 
skyrėsi kaukolės požymiais; juos būtų galima skirstyti į keturis tipus 
ir jie skyrėsi ne iš esmės, o sudarė giminiškų formų grupę. Lietuvos 
pagrindinis masyvus dolichokraniškas (pailgos kaukolės) siauravei-
dis žmonių tipas yra labai senas, aptinkamas baltų arealo vakariniame 
pakraštyje ne vėliau negu žalvario, o gal ir neolito pabaigos amžiuje. 
Beveik per pusantro tūkstančio metų šis tipas visai nepakito, išlaikė 
tokias protoeuropidines ypatybes kaip masyvumas ir dolichronizacija. 
įdomu tai, kad ketvirtajam tipui, graciliam mezokraniškam (vidutinio 
dydžio kaukolė) vidutiniaveidžiui, analogija randama neolitinės Ne-
muno kultūros protobaltiškoje antropologijos medžiagoje Turlojiškėse 
Kalvarijos savivaldybėje (Lietuvių etnogenezė, p. 116). 

žalvariniai karoliai ir antsmilkinis iš Kaukų piliakalnio
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Pagrindinis kiekvienos tautos požymis yra kalba. Lietuvių kalba 
priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai. Dar iki XVIII a. pabaigos buvo 
tikima, kad hebrajų kalba yra visų kalbų motina. Pirmieji lyginamo-
sios kalbotyros tyrinėjimai tarytum ir patvirtino tokį požiūrį. Indijos 
sanskrito kalba, pagal vokiečių kalbininką F. šlėgelį (F. Schlegel), ati-
tiko lotynų, graikų, persų, germanų kalbų prokalbę. Iki XIX a. vidurio 
kalbininkai neabejojo, kad visos Europos tautos senais laikais yra at-
keliavusios iš Azijos. 1851 m. anglų kalbininkas R. J. Letemas sukėlė 
didelį triukšmą, pareikšdamas, kad indoeuropiečių protėvynės reikia 
ieškoti ne Azijoje, o Europoje.

Mokslininkai svarstydami, kaip visas lyginamas kalbas pavadin-
ti, XIX a. pradžioje priėmė anglų tyrinėtojo pasiūlytą indoeuropiečių 
terminą. Paaiškėjo, kad visos indoeuropiečių kalbos yra daug senesnės 
už senovės indų kalbas. Nors indoeuropiečių prokalbė yra teorinis mo-
delis, ji padeda daug kur susivokti tautų istorijoje. Taip susiformavo 
lyginamosios kalbotyros atskira šaka indoeuropeistika. Dabar indo-
europiečių gyventą plotą apibrėžiama nuo Skandinavijos šiaurėje iki 
Graikijos pietuose, nuo Ispanijos vakaruose iki Dono upės rytuose. Čia 
amžiams bėgant susidarė pagrindinės indoeuropiečių kalbos ir tautos. 
Taip tvirtina archeologija ir antropologija.

Jau minėjau apie baltų genčių atsidalijimą – skilimą į vaka-
rų ir rytų baltus. Tai buvo natūralus baltų civilizacijos padarinys, 
susijęs su gamybinio tipo ūkio plėtojimu ir dvasiniu juos supusio 
pasaulio supratimu, kaimyninių genčių įtaka. Yra dar viena svar-
bi baltų genčių diferenciacijos priežastis, tai didžiulės jų išplitimo 
teritorijos rytuose ir su tuo susijęs asimiliavimasis su finougrų ir 
slavų gentimis. Išnyko arealo pakraščiuose gyvenusių baltų genčių 
tarmės-kalbos, nepaliko jos ir rašto paminklų. Yra išlikę tik bal-
tų kalbos pėdsakų toponimikoje, hidronimikoje ir baltų kilmės žo-
džiuose, išlikusiuose slavų kalbų tarmėse. Visai kita padėtis buvo 
vakariniame baltų pakraštyje. Čia gyvenusių baltų teritorijos plotas 
sudarė tik apie ketvirtadalį viso baltų ploto, gyventa gana kompak-
tiškai. Iš vakarinio baltų pakraščio kilo dabartinės lietuvių, latvių ir  
XVIII a. pradžioje išnykusi prūsų (plačiąja prasme), sūduvių-jo-
tvingių kalbos. 

Baltų vardas atsirado kaip mokslinis mūsų genčių pavadinimas. 
1845 m. pagal Baltijos jūros pavadinimą šį terminą pateikė vokiečių 
kalbininkas G. H. F. Neselmanas (G. H. F. Nesselmann). 

į rašytinę istoriją baltai yra patekę aisčių vardu I a. po Kr. Romė-
nų istorikas Kornelijus Tacitas veikalo Germanija 45 skyriuje pirmą 
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kartą mini aisčius (Aestii), veikalas parašytas apie 98 m. Aisčių var-
das gali būti kildinamas iš upės Aista, tekančios Sūduvoje Vilkaviškio 
rajone: kitas variantas – nuo etnonimo aistio-, aisto- – žemės žmonės. 
Keturiasdešimt penktame šio veikalo skyriuje rašoma (Janinos Mažiu-
lienės vertimas): 

Dešinysis Svebų jūros (Baltijos) pakraštys skalauja aisčių gen-
tis, kurių papročiai bei apdaras kaip ir svebų (germanų genčių), o 
kalba – artimesnė britų. Jie garbina dievų motiną. Kaip savo tikėjimo 
ženklą nešioja šernų atvaizdus. Tasai ženklas lyg ginklas ar apsaugos 
priemonė – sergsti nuo visko deivės garbintoją net ir priešų maišaty. 

Kardus vartoja retai, dažniau vėzdus. Duoninius javus bei kitus 
augalus augina uoliau negu tingūs germanai. Jie apieško ir jūrą; se-

Baltai XI–XII amžiais. VLE, t. 2, p. 519
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klumose ir pačioje jos pakrantėje vieninteliai iš visų renka gintarą, jų 
pačių vadinamą glesum. 

Praėjus daugiau nei 400 metų aisčius mini ostgotų karalius (nuo 
474 m.) Teodorikas savo laiške Karaliaus Teodoriko laiškas aisčiams 
(apie 523–526 m.). Laišką yra parašęs Flavijus Magnus Aurelijus Ka-
siodoras – tuo metu jis ilgą laiką buvo Teodoriko patikėtiniu ir patarė-
ju. Senatvėje jis tapo vienuoliu ir jo įkurtame vienuolyne susiformavo 
viduramžių kultūros centras. Jame buvo kaupiami ir perrašinėjami 
Antikos autorių veikalai, daromi jų vertimai. Unikalus Kasiodoro vei-
kalas Įvairenybės, jame surinkti laiškai, raštai, dokumentai, parašyti 
karaliaus vardu. 

Paskutinį kartą aisčių vardas istorijos šaltiniuose minimas tarp 
887 ir 901 m. anglosaksų karaliaus Alfredo Didžiojo išverstame į an-
glosaksų kalbą Pauliaus Orozijaus pasaulio istorijos veikale. Jo įžan-
goje įdėtas keliautojo Vulfstano pasakojimas, kur plačiai kalbama apie 
aisčius, kad aisčių žemė esanti labai didelė, joje daug miestų (pilių), 
kurias valdą atskiri kunigaikščiai, kad jie turį daug medaus ir žuvies, 
aprašomi aisčių papročiai, ypač mirusiųjų deginimas. 

Vietoje aisčių vardo tiems patiems vakariniams baltams pavadinti 
istoriniuose šaltiniuose atsiranda prūsų vardas. Jis pirmą kartą pami-
nėtas IX a. (845 m.) bavarų geografo, užrašant bruzi vardu. 965 m. 
prūsus mini ispanų keliautojas žydas Ibrahimas Ibn Jokūbas, rašęs, 
kad prūsai gyvena prie Baltijos jūros, turi savo kalbą ir drąsiai kovoja 
su skandinavų vikingais Rus. Manoma, kad prūsų vardu buvo vadi-
nama Prūsų žemės pietvakariuose Pamedės ir Pagudės sritys, ir tik 
pamažu šis pavadinimas užkariautojų kryžiuočių pastangomis perėjo 
ir kitoms sritims. Nuo X a. pabaigos prūsų vardas bei Prūsija minima 
daugelyje šaltinių, tarp jų ir Nestoro X a. metraštyje.

Prūsų gentys buvo susijungusios į žemes, jos kiek vėliau buvo 
susivienijusios į žemių konfederaciją, tačiau dėl nuolatinių kaimynų 
– lenkų, germanų-vokiečių, Kijevo Rusios kunigaikštysčių – puldinė-
jimų sukurti valstybės nesugebėjo. 

Kryžiuočių šaltiniuose Prūsų žeme laikoma teritorija tarp Vys-
los žemupio ir Nemuno. šaltiniai pateikia šios žemės tokias sritis (26 
pav. 54n IIIdisk, Prūsų žemė XIII a., iš Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos 
kilmė): Pamedė (Pomesania), Pagudė (Pagesania), Varmė (Warmia), 
Notanga (Natangia), Semba (Sambia), Barta (Bartha), Galinda (Ga-
lindia), Nadruva (Nadrowia), Skalva (Scalowia). Kryžiuočių invazijos 
į Prūsiją pradžioje į pietus nuo Pamedės ir Pagudės buvo Kulmo ir 
Liubavo sritys-žemės. Kai kurie vokiečių šaltiniai mini dar Sasnavos 
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(Sasnos) žemę. ši žemė bei Kulmo ir Liubavo sritys XIII a. jau buvo 
gyvenamos mišriai prūsų ir vakarinių slavų (mozūrų ir lenkų).

Yra abejojama, ar Skalva, šiaurinė Nadruvos dalis, buvo tikrai 
prūsų gyvenama. šiose žemėse gimė lietuvių raštų kalbos užuomaz-
gos, kraštų vietovardžiuose randama labai mažai prūsiškos kalbos ele-
mentų, ir, manau, istorikai (M. Gelžinis) visai pagrįstai kelia mintį, jog 
čia nuo seno gyveno ne prūsai, o lietuviai. Z. Zinkevičiaus nuomone, 
skalviai ir nadruviai greičiausiai buvę pereinamosios gentys tarp prūsų 
ir lietuvių. Pastebima, kad dviejų pirmųjų prūsų katekizmų pratarmėje 
prūsai prie Vėluvos (net prie Notangos) akcentu krypsta į lietuvių kal-
bą. Kad kryžiuočių šaltiniuose šios žemės priskiriamos Prūsų žemei, 
nereikia stebėtis. Kryžiuočiai, pradėję nukariavimus vakarinėse Prūsų 
srityse, kurių gyventojai vadino save prūsais, tęsdami nukariavimus į 
šiaurės rytus ir užgrobtoms žemėms tarp Vyslos ir Nemuno ėmė tai-
kyti Prūsų terminą. 

Kryžiuočiai prie Prūsų žemės priskiria ir Sūduvą – matyt, dėl 
savo grobuoniškų tikslų, taip jiems geriau tiko pateisinti tuos tikslus ir 
įteisinti užgrobtas teritorijas. Ypač tai matyti vykusiose derybose po 
žalgirio mūšio 1410 m., nustatant sieną su Lietuva.

Sūduva mums ypatinga žemė. Ji mūsų gimtinė, nors ir kelis kar-
tus sumažėjusi dėl aktyvios kaimynų ekspansijos praeityje, adminis-
tracinių dalijimų ir perdalijimų seniau ir dabar, bet ji išlikusi, tai etni-
nio nedalomo lietuvių tautos pamato labai svarbi dalis, mūsų protėvių 
rankomis, protu, dvasia ir pasiaukojimu išsaugota žemė. 

Apie tai jau kalbėta, dabar tik pridursiu, kad ne kiekviena tauta 
gali didžiuotis tūkstančius metų trukusia savo raida tame pačiame are-
ale. Prisiminkime, kad tos ištakos yra mezolitinėje Nemuno kultūroje, 
peraugusioje į neolitinę Nemuno kultūrą. šios kultūros gyvavo apie 
5400–4900 m., kol peraugo į pamarių, pilkapių ir brūkšniuotosios ke-
ramikos kultūras. Ar daug yra kraštų, kurie rašytiniuose I–II amžiaus 
šaltiniuose būtų tiesiogiai įvardinti?

Pirmasis tai padarė Klaudijas Ptolemajas – graikų mokslininkas, 
istorikas geografas (gyvenęs 90–168 m. po Kr.) savo veikale  Geogra-
fijos įvadas, kurį sudaro 26 žemėlapių (juose pavaizduoti 64 kraštai) 
paaiškinimai. Vėliau šis veikalas imtas vadinti tiesiog Geografija. Ge-
ografijos trečios knygos penktame skyriuje rašoma: 

Europinė Sarmatija [taip Ptolemajas vadina visas tautas, esančias 
už Romos imperijos sienų] šiaurėje ribojosi su Sarmatijos vandenynu 
[Baltijos jūra], greta esančia Venedų [Gdansko] įlanka ir nežinomos 
žemės dalimi [...]. Už Vistulae [Vyslos] yra šių upių žiotys: Chro-
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nono, Rubono, Turunto, Chersino [...]. Sarmatija palei visą Venedų 
įlanką yra apgyventa didelių venedų [vakarų slavų] genčių. [...] Nuo 
jų visų labiausiai nutolę į rytus šalia venedų yra galindai ir  s ū d i 
n a i. 

Kitas rašytinis šaltinis yra graiko, 376 m. atvykusio į Romą, 
Amiano Marcelino (apie 330 – apie 390 m.) Istorija. Iš jo parašytų 31 
mūsų dienas pasiekė 18 paskutinių knygų. Jose aprašomi 352–378 m. 
įvykiai. Dvidešimt antroje knygoje jis vardija keletą genčių, gyvenan-
čių prie Chrono (Priegliaus) ir Vyslos upių, tarp jų minima sūduvių 
gentis (27).

Erazmas Stela, tikroji pavardė Johann Stüler (1470–1521), paska-
tintas Vokiečių ordino didžiojo magistro Saksonijos hercogo Frydri-
cho patarėjo Pamedės vyskupo Jobo fon Dobeneko (von Dobeneck), 
1510 m. iš numatytų aštuonių knygų parašė pirmą ir antrą knygas, 
pavadintas Apie Prūsijos senybes. Jose, be pagrindinio siekio pagrįsti 
Vokiečių ordino prigimtinę teisę į Prūsijos žemes, yra nemažai istori-
nės tiesos apie Antikos laikus, kurių autentiškumas gali būti pagrin-
džiamas šaltiniais. Tai, manau, puikiai atliko Prūsijos senovės žinovas 
Gintaras Beresnevičius knygų komentare. Stela rašo, kad sūduviai yra 
to krašto senbuviai, kurie gyvena anapus Chrono tėkmės. O prūsai, 
kad būtų saugesni nuo kaimyninių germanų, sudarė sąjungą su sū-
duviais (Sudinis) [...]. Jie tuo metu dėl [savo] narsumo ir jėgos buvo 
įgiję didžiulę galią.  

Simonas Grunau (apie 1470–1531), vokiečių kronikininkas, mano-
ma, šiek tiek mokėjęs prūsiškai ir lenkiškai, parašė apie 1510–1526 m. 
Kronika ir aprašymas linksmiausių, reikalingiausių ir tikrų Prūsijos 
žemės istorijų. Joje pateikė žinių apie vakarų baltų vyriausiųjų dievų 
trejybę – Perkūną, Patrimpą, Pikulą, apie šventovę Romuvą, aprašė 
gamtą, gyventojus. Jis rašo, kad sūduviai turi paprotį puoštis mėlynais 
drabužiais, jie visi atrodo kaip kilmingieji ir turi senas savo tradicijas.

Jonas Bretkūnas (1536–1602), lietuvių raštijos kūrėjas (jo moti-
na buvusi prūsė) mokėjo prūsų, lietuvių ir kitas kalbas. Prūsų krašto 
kronikoje jis rašė, kad sūduviai yra visų garbingiausia tauta, iš seno 
gyvenusi Prūsų krašte prie Šiaurės jūros [Baltijos – K. S.]. Jie turėjo 
savo kunigaikščius ir valdžios žmones, kuriems būdavo paklusnūs, 
labai rūpestingai dirbo žemę ir iš jos gaudavo sau maisto. Vyrai dė-
vėjo vilnonio audeklo, o moterys – lininius drabužius. Ant kaklo (kaip 
ir dabar) nešiojo vario arba žalvario žiedus, į ausis kabindavosi aus-
karus, o gyvendavo bendrai kaimuose. Šioje tautoje yra buvę žymių 
giminių ir didžiai kilmingų dvarionų, todėl jie (kai kraštas buvo la-
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biausiai suklestėjęs) galėdavo surinkti šešis tūkstančius raitelių ir iki 
dvylikos tūkstančių pėstininkų (Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, 
t. 2, p. 311).

Petro Dusburgiečio Prūsijos žemės kronika yra Vokiečių ordino 
grobiamųjų karų 1190–1330 m. prieš baltus istorija. Tai buvo oficialus 
ordino valstybės kūrinys, politiškai naudojamas įteisinti savo užka-
riavimų teisę (ius belli) užgrobtoms prūsų, sūduvių, lietuvių žemėms.  
Dusburgietis buvo ordino ideologas, Karaliaučiaus konvento kapelio-
nas. Mums labai reikšminga yra antra ir trečia knygos dalys, kuriose 
aprašomos didvyriškos baltų – prūsų, sūduvių, lietuvių kovos už teisę 
gyventi, pateikiama daug unikalios istorinės medžiagos apie Sūduvos 
žemes ir sūduvių didvyriškas kovas. 

Labai reikšmingas žinių šaltinis apie lietuvių kovas Kęstučio lai-
kais su besiveržiančiu į Lietuvą Vokiečių ordinu yra Vygando Mar-
burgiečio Naujoji Prūsijos kronika, kur aprašomi 1293–1394 m. karo 
žygiai į Lietuvą. Tai vaizdingas tų įvykių amžininko pasakojimas, jame 
sukaupta unikalių žinių apie karinių veiksmų eigą, taktiką tiek iš kry-
žiuočių, tiek ir iš lietuvių pusės, pateikiama daug žinių apie vietoves. 
Mums, sūduviams, labai svarbu, kad čia pateikiama daug sūduvių že-
mių aprašymų, kalbama apie jose gyvenančių sūduvių tolesnį plėšimą, 
o tai tiesiog neigia Dusburgiečio pateiktą mūsų žemių apibūdinimą 
kaip „dykrą“ – tuščią žemę – po kryžiuočių nukariavimų 1284 m. Tuš-
čioje žemėje nėra ką plėšti.

Motiejus Pretorijus (1635–1704) yra parašęs stambų veikalą Prū-
sijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, kur aštuoniolikoje knygų aprašo 
prūsų žemės istoriją. Veikalo 13 skyriuje pateikiama medžiaga apie ga-
lindus, sudinus ir stavanus. Turint mintyje gretimai teritorijos požiūriu 
gyvenusius sūduvius, prūsus, galindus ir kitas baltų gentis, galima da-
ryti išvadą, kad aprašoma Prūsijos gamta, kraštovaizdis labai panašus ir 
į sūduvių gyventų teritorijų, bent jų vakarinės ir šiaurinės dalies.

Vienareikšmiai tiksliai apibrėžti sūduvių gyventas teritorijas yra 
gana sudėtinga dėl daugelio priežasčių ir istorinių aplinkybių bei tų 
laikų politikos. Sutariama, kad tai buvo baltų gentys, turėjusios savo 
kultūrą, kalbą bei įnešusios didelį indėlį į lietuvių tautos kultūrą, kalbą. 
Jų pasiaukojama kova kartu su prūsų gentimis prieš Vokiečių ordino 
agresiją daugiau kaip 60 metų atitolino ordino ekspansiją į Lietuvą, tai 
leido konsoliduotis lietuvių žemių sąjungoms ir sukurti centralizuotą 
valstybę, sugebėjusią apsiginti nuo didžiausio priešo.

Etnonimo sūduviai – sūdynai kilmę yra išsamiai nagrinėjęs lietu-
vių kalbininkas, baltistikos mokslo kūrėjas Kazimieras Būga. Jis pa-
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teikia keletą jo kilmės versijų. Vienu atveju sūduvių vardas gali būti 
kildinamas iš Panemunio Sūdas – savas, ir iš upėvardžio Sūduonia, 
kairysis šešupės intakas, įtekantis į ją prie Liudvinavo. Kartu Būga 
nurodo, kad sūdų [Ptolemajo – sūdinų], jotvingių ir Dainuvos (pr. 
Dainavo) vardais senovėje vadinta viena ir ta pati tauta (29). Labai 
prasmingai skamba S Ū D U V A; ji kildinama iš prūsiško-sūduviško 
žodžio šaknies sū- – tekėti, lietis, reiškia veiksmą – judėjimą, o judėji-
mas yra gyvenimas. Sūduvoje bene tankiausias upių ir upelių tinklas. 
Tai galėjo būti priežastis to, kad II a. Klaudijas Ptolemajas šio krašto 
žmones įrašė į istoriją SŪDYNŲ VARDU. Dabar galime daryti prielai-
dą, kad šis vardas pasiekė K. Ptolemają per Gintaro kelio pirklius. 

Istorikas Edvardas Gudavičius monografijoje Kryžiaus karai Pa-
baltijyje ir Lietuva XIII amžiuje rašo: Sūduvių etnonimas būdingas 
XIII a. – XV a. pradžios vokiečių ir XV a. pradžios lietuvių šalti-
niams. Tik XV a. pradžioje Vokietijos imperatorių aktuose pasirodo 
ir jotvingių pavadinimas (anksčiau taip sūduvius vadindavo lenkai 
bei rusai), kartu pažymima, kad tai sinonimas. Vadinasi, jotvingiai 
į Naujesniąją didžiųjų magistrų kroniką veikiausiai pateko kaip jos 
autoriui, vėlesnės epochos žmogui, žinoma sąvoka (jis jau žinojo, 
kad jotvingiai ir sūduviai tas pats). Panašią nuomonę apie sūduvių 
ir jotvingių vardų tapatumą yra išdėstęs ir akademikas Zigmas Zin-
kevičius. žymi mokslininkė archeologė Marija Gimbutienė manė, kad 
sūduviai yra didžiausia gentis, taip pat vadinama jotvingiais.

Pirmas jotvingių vardo paminėjimas aptinkamas Nestoro kroni-
koje 945 m. Vėliau jotvingių vardas bent trejetą šimtmečių kartoja-
mas dažnai. Nemažai istorikų nagrinėjo jotvingių vardo kilmę ir įvai-
riai ją yra aiškinę. 1882 m. E. Sežavskis Geografijos žodyne aiškino, 
kad jotvingių vardas kilęs iš žodžio Jautis. Kalbininkas A. Briukneris   
(A. Brückner) jotvingių vardą kildino iš žodžio Ietis, o kitas lenkų 
kalbininkas J. Nalepa jį kildino iš Juodosios Ančios upės pavadinimo 
(Ant-iv-ing-as). Mūsų kalbininkas K. Būga jotvingių vardą kildino iš 
upės Jotva pavadinimo.  

Iš karaliaus Mindaugo 1253 m. liepos mėnesio žemių dovanoji-
mo akto matyti dar trečias Sūduvos pavadinimas – Dainava, jos pusę 
dovanoja Livonijos ordinui. Lenkų šaltiniuose ir rusų kronikose jot-
vingiams dar priskiriama Polexia, jos vardas vestinas nuo upės Leko 
(Elko) pavadinimo. Yra prielaidų, kad tai buvusi jotvingių gentis Len-
kijos pasienyje.

Labai aiškiai sūduvių-jotvingių tapatumo reikalu yra pasisakęs 
kalbininkas Aleksandras Vanagas knygoje Lietuvių vandenvardžiai, 
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97 p. jis rašo: Svarbu pabrėžti ir dar vieną dalyką. Nepastebėta, kad 
tarp rytinių, vakarinių ir šiaurinių jotvingių kalbos liekanų būtų ko-
kių ryškesnių skirtumų. Todėl galima manyti, jog šių trijų jotvingių 
grupių dialektinė diferenciacija nebuvo ypatingai didelė. Be kita ko, 
matyt, ir dėl šios priežasties kai kuriuose istoriniuose dokumentuose 
randame nedviprasmiškų užuominų, kad, sakysim, Sūduva ir Jotvin-
giai – tas pats kraštas. Antai 1412 m. lotyniškame dokumente sako-
ma: „jie iš vienos Šešupės upės pusės ribojasi su Sūduva (Siudland) 
kitaip (arba) Jotvingiais (Jacwesi)“. Rusų metraščiai mini girią (sri-
tį) Dainava Jatvež, kurią valdė Traidenis. Mindaugo 1259 m. laiške 
dar aiškiau parašyta: „Visą Dainavą (Denova), kuri kitaip Jotvin-
giais (Zacvesin) vadinasi.

Kaip teigiama Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto au-
torių kolektyvo leidinyje Lietuvių etnogenezė: jotvingiai ir sūduviai 
kartu su dainaviais bei poleksėnais sudarė vieną baltų genčių sąjun-
gą. Lietuvos istoriografijoje ji paprastai žinoma jotvingių arba sūduvių 
vardu. Pirmuoju vardu juos vadino Rusios ir Lenkijos rašytiniai šal-
tiniai, vėliau ir lenkų istorikai. SŪDUVIŲ vardu pavadinta ir dalis jų 
senosios žemės. Kitų dviejų genčių vardai liko mažiau žinomi.  

Sūdinų-sūduvių gyvenamos teritorijos nurodytos Prūsijos že-
mėlapiuose, kurie 1584 ir 1585 m. išleisti atskira knyga. šiuose že-
mėlapiuose nurodoma, kad sūdinai gyveno, tai yra jų šalis Sudavia 
buvo, į rytus nuo Spirdingo (Sniardvų) ežero ir Narevo upės, nors jos 

Lietuvos karaliaus Mindaugo 1255 m. rašto antspaudas
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ir nesiekė. Sniarnų (Snarevo), Dargainių, Mauro (Mamry) ežerai yra 
dabartinėje Lenkijoje ir sudaro Mozūrijos ežeryno dalį (30). Archeolo-
giniai radiniai liudytų, kad dabartinė Polesė Rytų Lenkijoje ir Vakarų 
Baltarusijoje iki istorinių laikų pradžios priklausė sūduviams ir tik po 
ilgų karų su Kijevo Rusia, Volynės-Haličo kunigaikštyste ir lenkais  
XI–XII a. pietinė riba nusikėlė iki Narevo upės, o XIII a. iki Oste-
rodės–Alenšteino linijos. Rytuose sūduviai buvo paplitę gerokai to-
liau nuo Nemuno aukštupio (32). Lenkų istorikas H. Lovmianskis  
(H. Łowmiański) yra apskaičiavęs net sūduvių-jotvingių gyventą teri-
toriją, pasak jo, siekusią apie 100 000 km². Jis manė, kad pietuose sū-
duvių-jotvingių gyventa tarp Bebros ir Narevo, o šiaurine jų gyventų 
plotų riba jis laikė Nemuno žemupį. 

Daugelio tyrinėtojų nuomone, sūduvių (plačiąja prasme) gyven-
ta teritorija pietuose siekė Narevo ir Bugo upes, rytuose – Drohičino, 
Bresto, Lydos ir Minsko apylinkes, vakaruose – nadruvių ir galindų 
žemes, o šiaurėje – lietuvių. Nemažai tyrinėtojų sūduviams skiria visą 
Užnemunę. Galima sutikti su teiginiu, kad pietuose griežtos skiriamo-
sios ribos tarp sūduvių ir slavų nebuvo ir ji nuolat kito, slavams skver-
biantis į baltų genčių žemes. Panašiai kito ir šiaurinė sūduvių riba, kur 
vyko jų susiliejimas su lietuviais. Iš lietuvių pilkapių paplitimo maty-
ti, kad Nemunas niekada neskyrė lietuvių ir sūduvių nei šiaurėje, nei 
rytuose. Bėgant laikui dalis sūduvių sulietuvėjo ir Lietuvos valstybės 
gimimo laikotarpiu pietvakarinė lietuvių riba ėjo nuo Varėnos Alytaus 
kryptimi, palei Nemuno kilpą ji perėjo į kairįjį Nemuno krantą ir nuo 
čia suko į šiaurę iki Jiesios žiočių. Sąlyčio zona su sūduviais čia ėjo į 
šiaurę nuo šešupės, tai patvirtina ir tirti piliakalniai. Ir šiandien vyks-
ta didelė mokslininkų diskusija dėl šiaurinių sūduvių gyventų plotų 
ribų. Remdamasis lingvistikos ir archeologijos tyrinėjimų medžiaga, 
archeologas V. Sedovas šiaurinę sūduvių ribą nukelia į Lietuvos šiau-
rės rytus, į Nemuno ir Neries tarpupį. Jam prieštarauja archeologas  
A. Tautavičius, nukeldamas šiaurinę ribą daug toliau į pietus, bet, kaip 
rodo kalbininkas A. Vanagas, abiejų oponentų lingvistiniai argumen-
tai yra netvirti ir negali būti sūduvių ir lietuvių genčių ribų nustatymo 
motyvais. Netvirtos abiejų autorių ir archeologinės pozicijos, nes etni-
nėms problemoms spręsti jie nepanaudojo tyrinėtų Sūduvos piliakal-
nių duomenų.

Matyt, būtų logiškai tikslinga išsamiau kalbėti apie tolesnį sūdu-
vių gyventų teritorijų istorinį kitimą, susiejant tai su lietuvių tautos 
formavimosi ir valstybės kūrimo procesu, juk Sūduva neatskiriama 
vakarinių baltų genčių dalis, dalyvavusi tuose procesuose. Archeo-
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logas P. Kulikauskas knygoje Užnemunės piliakalniai aiškina, kad 
Užnemunės terminu jis laiko Lietuvos fizinį geografinį rajoną, o ne 
istorinę Užnemunės teritoriją, dėl kurios Vytautas kovojo ir ilgai gin-
čijosi su kryžiuočiais, ir ne tą teritoriją, kuri vadinama Jotva – Sūduva. 
Užnemune vadina tik mažą pastarosios dalį, dabartinės Lietuvos teri-
toriją kairiajame Nemuno krante, pietuose ir pietvakariuose besiribo-
jančią su Baltarusija ir Lenkija, vakaruose – su Karaliaučiaus sritimi. 
Kadangi ši teritorija nedidelė, autorius daro išvadą, kad ją galima būtų 
vadinti Sūduva.

Dėl straipsnio ribotos apimties autorius neturėjo galimybės pla-
čiau argumentuoti etninio Sūduvos vardo vartosenos pagrįstumo šian-
dienėje Lietuvoje. Beje, tai perauga į kitą problematiką – Lietuvos is-
torijos aplinkybes ir iš to gimusią buitinę vartoseną. Tačiau pabaigoje 
norisi trumpai tai pasvarstyti.

įvairiais Sūduvos krašto gyvavimo laikotarpiais krašto priešis-
torė, istorija, jo teritorija, gyventojai ir jų indėlis į lietuvių tautybės 
formavimąsi, krašto pavadinimas buvo ir yra interpretuojama labai 
įvairiai. Viskas priklauso nuo to, kas ir kokių siekė tikslų, kokios buvo 

Lietuvos sienų kaita XIV–XX a. Pagal B. Dundulio knygą Lietuvių kova dėl Žemaitijos 
ir Užnemunės, 1960
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istorinės aplinkybės, politinės jėgos ir tų jėgų dominavimas gyvenamu 
laikotarpiu, koks būdavo vidaus ir ypač išorės politinių jėgų balansas. 
Tokiomis interpretacijomis buvo naudojamasi sprendžiant lemtingus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Lietuvos valstybės gyvavimo 
reikalus, susijusius su jos teritorija ir sienomis. Tai buvo daroma ir ži-
loje senovėje, sudarant sutartis: Salyno – 1398 10 12, Torunės – 1411 
02 01, Melno – 1422 09 26 ir ją 1529 m. Vilniuje atkartojant, tiek ir 
vėlesniais laikais, dalijant jungtinės valstybės teritoriją bei ją galutinai 
sunaikinant 1795 m. per trečiąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-
Lenkijos valstybės padalijimą, sudarant 1807 m. Rusijos imperijos ir 
Prancūzijos Tilžės taikos sutartį ir sukuriant Varšuvos kunigaikštystę, 
tiek ir sudarant Lietuvos ir Rusijos 1920 07 12 taikos sutartį, nustatant 
demarkacines linijas tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių 1919 12 08, 
sudarant Lietuvos ir Lenkijos sutartis (Suvalkų sutartis) 1920 10 07, 
naikinant Lietuvos suverenitetą Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sienų 
nustatymo ir draugystės sutarties slaptais protokolais 1939 09 28 ir 
papildomais slaptais susitarimais 1941 01 10, kuriais Užnemunė-Sū-
duva buvo perkama ir parduodama. Pagaliau ir pokario metais, nusta-
tant sovietinės Lietuvos sienas*.

KęSTUTIS SUBAČIUS (g. 1937 m. Lazdijuose) – verslininkas, istorikas, 
kultūros ir švietimo veikėjas. Savo pavardės šaknis kildina iš sėlių žemės, 
pietinės jos atšakos – Sūduvos.
Kęstutis Subačius yra Sūduvos-Suvalkijos regiono etninės kultūros globos 
tarybos narys, teatro draugijos „Gabija“, Sūduvos krašto mokslo, istorijos 
ir kultūros draugijos narys ir vienas iš jų steigėjų, Sūduvos krašto istorijos 
mylėtojų klubo narys.
Parašė penkias knygas, tarp jų: 2006 m. – Sūduvos kraštas nuo priešis-
torinių laikų iki XX a. III dešimtmečio, 2009 m. – Marijampolės mies-
tas: priešistorė, miesto ištakos, istorija, mintys, kūrėjai. Paskelbė per 25 
straipsnius miesto plėtotės, statybos, kultūros ir istorijos temomis.
Marijampolės miesto keturių parkų kūrimo darbų iniciatorius. Sūduvos 
krašto monumento devizo „Tautai ir Kalbai“ Marijampolėje autorius.

Kęstutis Subačius
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* Straipsnio apimtis neleido plačiau ir giliau pažvelgti į visą Sūduvos krašto priešistorę. 
Besidomintiems mūsų etnoso šaknimis autorius rekomenduotų savo 2006 m. išleistą knygą 
Sūduvos kraštas nuo priešistorinių laikų iki XX a. III dešimtmečio.
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PIETRO UMBERTO DINI

JOTVINGIŲ KALBA

ši autonominė baltų kalbų lyginamųjų istorinių tyrimų sritis savo 
dispozicijoje jau turi nemažą bibliografiją. 1985 metų baltistų konfe-
rencijos1 inspiruotas susidomėjimas paaiškinamas atsitiktinai rastu 
ir tais metais paskelbtu rankraštiniu tekstu Pogańske [sic] gwary .
z Narewu. Jame yra apie du šimtus lenkiškų žodžių su atitikmeni-
mis menamoje, tiksliau dar nenustatytoje, periferinių baltų tarmėje. 
Gali būti, kad susidomėjimas ateityje atsinaujintų, jei dabartiniai tyri-
mai iškeltų kokį nors faktą, patikimai įrodantį etninį priklausomumą 
žmonių, kurie dabartinės Gudijos teritorijoje paliko daug paminklinių 
akmenų, datuojamų XI–XVII amžiumi2.

Geolingvistinis plotas

Pradinę jotvingių pirmtakų gyvenamąją vietą, pasak Būgos, turė-
tų žymėti hidroniminių priesagų su -da (pvz.: Jasiołda, Rospuda, So-
kołda) paplitimo arealas, apimantis Mozūrų ežerus, Nemuno vidurį ir 
Vilniaus-Punsko ruožą. Antoniewiczius (1966, p. 17) vis dėlto mano, 
kad šis regionas galėtų būti išplėstas – įtraukta net Mozūrijos šiaurė. 
Kadangi baltų genčių ikiistorinė siena šiandieną nukelta už Pripetės, 

1 Jotvingių kalbai, ar veikiau jotvingistikai, kaip dabar sakoma, buvo skirti net trys praneši-
mai (Hasiuk, Zinkevičius, Chelimskij), perskaityti Vilniaus tarptautinės baltistų konferen-
cijos (1985 spalio 9–12) sekcijoje „Kalbų kontaktai“. 

2 Plg. Kviatkovskaja, 1994; ji kelia mintį, kad tai vakarų baltų tauta jotvingiai. Tačiau šių 
dienų požiūriu tai tik patraukli darbinė hipotezė.
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šioje tyrimų kryptyje galbūt atsirastų naujų įrodymų ir dėl jotvingių 
pirmtakų gyvenamųjų vietų3.

Kai kuriuose Ordino šaltiniuose Jotva tapatinama su Sūduva, šiek 
tiek rečiau pasitaiko ir trečias šios žemės vardas – Dainava:

Per terram vocatam Suderland alias Jettuen (1420), terra Sudo-
rum et Jatuitarum, quod idem est (1422); Denowe tota quam eciam 
– quidam Jetwesen vocant (1259). (Per šalį, vadinamą Sūduva, kitaip 
Jotva, sūduvių ir jotvingių žemė, o tai yra tas pat; Visa Dainava, kurią 
taip pat kai kas vadina Jotva.) 

Pagaliau kai kurie lenkų metraštininkai jotvingius vadina Polle-
xiani (palẽkiais), o jų šalį Pollexia (Palek). M. Bielskis ir M. Stryj-
kovskis mena jotvingius buvus aplink Naugarduką, Miechovitą Dro-
hičino kaimynystėje.

Pasak šių ir kitų šaltinių, jotvingių teritorija su centru dabartinėje 
Gardino srityje buvo nusidriekusi į rytus už Mozūrų ežerų, apėmė Sū-
duvą, Jotvą, Dainavą ir kitus regionus. Pavadinimų įvairovė4 leidžia 
manyti, kad jotvingių genčių junginį – taip dažnai atsitinka – kaimyni-
nės tautos vadino skirtingu vardu. Kadangi Jotva buvo labiau į pietus, 
o Sūduva – labiau į šiaurę, pietiniai kaimynai jotvingiais ėmė vadinti 
visas gentis, panašiai kaip vokiečiai, kurie per prūsus pirmiausia susi-
dūrė su sūduviais. Todėl ir šiandien jotvingių vardu įvardijami du skir-
tingi dalykai. Siaurąja prasme – vienintelė gentis, o plačiąja – genčių 
junginys: vakarinei grupei priskiriami sūduviai5, rytinei (Polesė) – jot-
vingiai, kurių vardas vėliau tapo bendrinis; trečioji grupė, matyt, buvo 
įsikūrusi Dainavoje6, ketvirtoji – Mozūrijoje (*Māzava)7. Dėl ypatin-
gos geografinės padėties jotvingių gyvenimas nebuvo lengvas:

Jotvingių teritorija buvo pasienio teritorija, kur susikirsdavo Len-
kijos ir Rusijos interesai. Abi jos siekė užvaldyti šią žemę, itin svarbią 
kariniu, politiniu požiūriu. Tų machinacijų padariniai akivaizdūs: jot-
vingiai buvo išnaikinti, o didžioji jų teritorijos dalis atsidūrė Ordino 
kontrolėje8.

3 Antropologiniu požiūriu apie jotvingius žr. Česnys, 1981. Ikiistoriniu ir istoriniu požiūriu 
labai naudingos medžiagos pateikia Balstogės istorijos mokslų konferencija (1975 spalio 
3–4) „Jotvingių tyrimai 1955–1975 metais“, jos darbai paskelbti 1981 m. leidinyje Rocznik 
Białostocki, 14, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

4  Daugiau pavyzdžių žr.: Wolff ,1966; Nepokupnyj, 1981.
5  Plg. Powierski, 1975.
6  Plg. Otrębski, 1963c.
7  Plg. Otrębski, 1963a.
8  Pašuto, 1971 [= 1959], p. 259.
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XIII amžiaus pabaigoje jotvingių teritoriją Ordinas užvaldė nuo 
šiaurės iki pietų, vadinasi, nuo Sūduvos9. Tenykščiai gyventojai buvo 
išnaikinti arba ištremti ir tik nedidelei grupei pavyko pabėgti į Lietuvą. 
Atremdami antpuolius, kryžiuočių riteriai pavertė regioną tyrais. Net 
iki Torunės taikos (1411) priebėgą čia rasdavo tik jotvingių bėgliai, ne-
norėję priimti krikšto; tačiau vėlesniais amžiais ši zona pamažu buvo 
vėl apgyvendinta lietuvių, rytų slavų, lenkų ir, žinoma, jotvingių, kurie 
grįždavo į savo gimtąsias žemes. Lietuviai daugiausia kurdavosi šiau-
rėje, Sūduvoje, tačiau pasistūmėdavo ir į jotvingių teritorijos gilumą, 
todėl šiaurės vakaruose susidarė daug lietuviškų salų10. Čia gyvenę 
lietuviai aktyviai įsitraukė į sudėtingus kalbinius santykius, kurie – su 
įsivaizduojamais intensyvios dvikalbystės ir daugiakalbystės periodais 
– būdingi minėtam regionui XV–XVI amžiuje. Pietuose jotvingiai ne iš 
karto susiliejo su rusais ir lenkais. Asimiliacijos procesas šiame regione 
vyko lėčiau negu kitur, todėl manoma, kad jotvingiai kaip skirtingas 
etnosas galutinai išnyko maždaug XVI amžiaus pabaigoje – XVII am-
žiaus pradžioje. Rusų 1800 metų surašyme dar aptinkama jotvingių 
Gardino srityje, tačiau jie, matyt, nors ir buvo senųjų jotvingių ainiai, 
kalbėjo jau lenkiškai arba rusiškai.

Etnonimas 

Pirmasis etnonimo *jotv-ing- paliudijimas siekia I tūkstantmečio 
po Kr. pabaigą, kai Kijevo Rusios pasiuntinių, siųstų 945 metais į Bi-
zantiją, sąraše minimas ir kažkoks Ятвягь Гунаревъ. Naujesnės žinios 
apie jotvingius neperžengia XIII–XIV amžiaus, vadinasi, kovų prieš 
Vokiečių ordino riterius laikotarpio11. Būga (1924a) gretina šį etno-
nimą su toponimu *Jótva, kuris savo ruožtu yra kilęs iš hidronimo. 
Panašiai mano Otrębskis (1963ab), teigiantis, kad *Jātuvingai yra tie, 
kurių gyvenvietė buvo *Jātuva prie upės *Jāta. Jis nurodo ir Lietuvos 
kronikose paminėtą upelį, tekantį netoli Lydos, Jatfa. Panašiai sūdu-
vių vardas remtųsi to regiono, kuriame jie gyveno, vardu: *Sūdava 
netoli upės *Sūda (plg. Sūduonià < *Sūdau-nia).

9 Apie jotvingių paminėjimą XIII a. žr. Ochmański, 1985.
10  Plg. Wiśniewski, 1977; Kondratiuk, 1974, 1981.
11  Plg. St. Zajączkowski, 1940.
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Kalbos ypatybės

Kiekvienas mėginimas atkurti jotvingių kalbą yra labai problemiš-
kas. Ji turėjusi būti labai artima prūsų kalbai, nes viduramžių metrašti-
ninkai jų neskyrė. šiandieną niekas neabejoja dėl jotvingių kalbos pri-
skyrimo baltų grupei, bet klausimas, ar ji yra vakarų, ar rytų baltų 
kalba, sukėlė daug ginčų. Pagrindinės mokslininkų iškeltos hipotezės 
gali būti apibendrintos taip: a) tai yra tik prūsų kalbos dialektas12;  
b) tai pietinis lietuvių kalbos dialektas13; c) tai pereinamoji kalba tarp 
baltų ir slavų14; d) tai ne dialektas, o savarankiška vakarų baltų kalba, 
priklausanti periferiniam baltų arealui, labai artima prūsų kalbai15.

Kol kas jotvingių kalbos tyrimai iš esmės rėmėsi onomastikos 
(ypač toponimų16) medžiaga iš istorinių šaltinių, be to, tam tikromis 
lietuvių, gudų ir lenkų tarmių, vartojamų istorinėje jotvingių teritori-
joje17, ypatybėmis. Analizė, kurią visų pirma atliko lenkas Otrębskis 
(1961b, 1963abc), leido nustatyti keletą fonetinių, morfologinių, sin-
taksinių ir leksinių bruožų, priskirtinų jotvingių kalbai (arba bent jau 
kalbai, kuri vartojama jotvingių teritorijos areale). Fonetikos bruožai 
būtų šie:

a) dvibalsio ei.išlaikymas.(kaip prūsų kalboje), kuris liet. ir latv. 
kalbose pakito į ie (pvz.: Deivóniškiai Vilkaviškio apskrityje; plg. 
Dievóniškės Vilniaus apskrityje); 

b) s, z (kaip prūsų, latv., žiemg., kuršių, sėlių) tais atvejais, kai 
liet. kalboje š, ž (pvz.: Bérznykas, plg. Béržininkai Ignalinos rajone; 
hidronimas Veisiẽjis, plg. Viešà)18; 

c) palatalinių t’ ir d’ virtimas k’ ir g’ (plg. liet. tarm. jaukẽliai, žõ-
gis greta liet..bendr. jautẽliai, žõdis);

12 Pirmieji taip teigė Gerulis (Gerullis, 1921) ir Būga (1924a), taip pat Endzelynas, Fraenke-
lis, Falkas.

13  šios nuomonės laikėsi pirmiausia A. Bezzenbergeris, vėliau – rusų istorikai.
14 Tokia Otrębskio, 1961b, 1963ab, ir kt. pozicija, tiesą sakant, izoliuota. Apie „slavų ir jot-

vingių“ santykius žr. Łowmiański, 1966.
15 šią tezę palaikė Mažiulis, 1966b; Vanagas, 1974, p. 19–21; Zinkevičius, 1984, p. 287. Jai 

pritarė ir istorikai, plg. Ochmański, 1985.
16 Apie onomastiką žr. Nalepa, 1976; randama ir antroponimikos reliktų, plg. Nepokupnyj, 

1982.
17 Plg. Zinkevičius, 1975b, kuris, priešingai negu Kudzinowskis, labai apriboja jotvingių 

skolinių skaičių šiaurės rytų lenkų tarmėse.
18 ši fonetikos ypatybė pasitaiko ir kai kuriose pietų aukštaičių (dzūkų) šnektose bei Gudijo-

je Zietelos apylinkėse, kur sakoma, pvz.: às, zmogùs. Reiškinys aiškinamas kaip jotvingių 
substrato padarinys; plg. Otrębski, 1963a, p. 161; Zinkevičius, 1966, p. 147; plg. taip pat 
grinaveckis, 1991.
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d) priebalsių grandinės š’, ž’, č’, dž’, s’, z’, r’, l’, iš dalies ir lūpinių 
p’, b’, v’, m’ depalatalizacija (palyginti su baltų fonetika)19;

e) kirčiuota toponimų galūnė -ùs, pvz.: Alytùs, Lajùs.
Be to, nurodomos galimos jotvingių morfologijos ir sintaksės ypa-

tybės20:
f) bendraties galūnės su -t’ie, -c’ie aptiktos kai kuriose Polesės 

tarmėse (pvz.: it’ie „eiti“, nes’c’ie „nešti“)21;
g) kai kurių lietuvių pietinių tarmių hidronimams būdinga dažna 

priesaga -ingė, -ingis (galbūt ir -ynas)22, pvz.: Léipalingis, Pilvìngis, 
Stabìngis, Saũsvingis;

h) konstrukcija ńe śe xce, gerai paliudyta lenkų tarmėse tarp Sei-
nų ir Knišino ir atitinkanti lenk. nie chce się „aš nenoriu“ bei liet. 
nesinori23.

Apie leksiką pasakytina, kad toponimų studijos veikiausiai leistų 
atkurti kai kuriuos leksikos elementus, pvz.: gail-, plg. prūsų gayl-is 
„baltas“; garb-, plg. prūsų garb-is „kalnas“24; kirsn-, plg. prūsų kirsn-
an „juodas“25.

Pogańske gwary z Narewu

Mūsų turima informacija apie jotvingius yra šykšti ir frag-
mentiška, taigi suprantama, suradimas žodynėlio, laikomo lenkų-jot-
vingių žodynėliu – sukėlė didžiulį baltistų susidomėjimą. Kol kas tai 
vienintelis turimas tekstas iš Narevo upės apylinkių. Dokumentas 
vadinasi Pogańske gwary z Narewu (Pagonių šnektos iš Narevo). Iš 
tiesų kelios frazės, kurias paliko Hieronimus Maletius savo knygelėje 

19 šis reiškinys, matyt, sukėlė balsių po depalatalizuotų priebalsių centralizaciją ir pažemėji-
mą (todėl ė > [ε:]; e > a.ir pan.). Visos šios fonetinės ypatybės priskiriamos jotvingių kal-
bai remiantis duomenimis, surinktais iš lietuvių pietinių tarmių ir toponimikos; tai atliko 
iš pradžių Otrębskis (1963a), vėliau naujai išplėtojo Hasiukas (1989, 1990).

20  Pasak Witczako (1992), dviskaitos kategoriją liudija *ā kamieno forma jotv. libai „lūpos“ 
< mot. g. dkt. dvisk. *lūpāi (plg. liet..mot. g. dkt. dgs. lpos, latv. lūpas), kurios galūnė -ai 
skiriasi nuo tame pačiame dokumente paliudytų *o kamieno žodžių galūnės (pvz., jotv..
laug-i, plg. liet. plauka). Tačiau dėl glosos wargi-łibaj žr., ką vykusiai parašė Schmidas, 
1986b, p. 276: „łibaj ist also ein falsch lituanisierter Plural des jiddischen lup“ (taigi łibaj 
yra klaidingai lituanizuota jidiš žodžio lup daugiskaita).

21  Plg. Kuraszkiewicz, 1955.
22  Plg. Savukynas, 1966. 
23  Plg. Hasiuk, 1985, p. 42.
24  Plg. Kuzavinis, 1968.
25 Pasak Kuraszkiewicziaus (1955), jotvingių leksikos pėdsakas yra ir forma por-šuk/paršuk 

„paršiukas“, paliudyta Polesės rusų tarmėse.
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Teisingas sūduvių Semboje aprašymas su jų ožio šventinimu ir apei-
gomis (Wahrhafftige Beschreibung der Sudawen auff Samland sambt 
ihren Bockheyligen und Ceremonien, 1562), priklauso jotvingių dia-
lektui (galbūt šiauriniam, nes labai stipri prūsų įtaka), labai tolimam ir 
geografiniu, ir kalbiniu požiūriu nuo to, kuris užfiksuotas žodynėlyje.

Dėl kalbos, kuri užfiksuota nelenkiškoje žodynėlio dalyje, vienin-
gai sutariama, jog tai esąs baltų dialektas. Tačiau kam jis priskirtinas? 
Vienų įsitikinimu, tai esanti jotvingių kalba (Zinkevičius, 1984, 1985; 
Oriol, 1986; Chelimskij, 1985), kiti laiko jį veikiau lietuvių kalba, stipriai 
paveikta jidiš kalbos (Schmid, 1986a)26.

Atradimo istorija yra tokia. 1978 metų vasarą, ieškodamas reteny-
bių, šiuose kaimuose sukinėjosi jaunuolis Viačeslavas Zinovas, aistrin-
gas senovinių daiktų ir knygų kolekcionierius. Jis labai nebrangiai iš 
vieno šios vietovės kaimiečio nusipirko lotynišką maldaknygę, kurioje 
buvo įsiūti šeši ar septyni sunkiai paskaitomo žodynėlio rankraščio 
lapai. Jis taip susidomėjo rankraščiu, kad, norėdamas jį geriau iššif-
ruoti, perrašė žodynėlį į sąsiuvinį. šiandien Zinovo ranka padarytas 
nuorašas yra vienintelis likęs šio teksto paliudijimas, nes jaunuoliui 
tarnaujant kariuomenėje (1978–1980), originalo rankraštis jo tėvų 
buvo sunaikintas. Tik po dvejų metų Zinovas susisiekė su Vilniaus 
universiteto profesoriumi Z. Zinkevičiumi, kuriam pasiūlė savo radinį. 
Pastarasis ir pateikė pirmąjį lingvistinį teksto aprašymą27.

Zinkevičius mano, kad žodynėlio sudarytojas galėjęs būti bažny-
čios žmogus (plg. antraštėje pavartotą žodį pogańsk[i]e), tos kalbos 
visai nemokėjęs arba nutuokęs apie ją labai nedaug. Kitkuo nepaaiš-
kinamas dažnas tam tikrų garsų painiojimas jo rašte (darant prielaidą, 
kad Zinovas perrašė atidžiai), daugelis nesamų galūnių ir kitos pana-
šios klaidos. Be to, nurašinėtojas/sudarytojas, atrodo, buvo vietinis, 
kaip matyti iš kai kurių gudiškų elementų lenkiškoje žodynėlio dalyje 
(pvz.: bieły, buśieł, lisa ir kt. vietoj biały „baltas“, bocian „gandras“, 
lis „lapė“). žodynėlyje (215 žodžių) pateiktos tik vardininko formos, 
žodžiai dažnai parašyti be galūnių; vis dėlto čia esama vertingų kalbos 
faktų, kaip antai:

a) s, z yra ten, kur liet. š, ž. Tačiau kai kuriais atvejais vietoj pu-
čiamųjų priebalsių pasitaiko sprogstamieji k, g, galbūt ir ul vietoj il 
(pvz.: aktiʃ = lenk. osiem, plg. liet. aštuonì, latv. aštuoni, prūsų asmus; 

26  Apie lenkiškąją dalį žr. Popowska-Taborska, 1990.
27  Zinkevičius, 1984, p. 3–29; 1985.
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kuo = lenk. pies, plg. liet. šuõ, latv. suns, prūsų sunis; gindi = lenk. wie-
dzieć, plg. liet. žinóti, latv. zinãt, prūsų er-sinnat; wulks = lenk. wilk, 
plg. liet. vilkas, latv. vìlks, prūsų wilkis);

b) baltų prokalbės dvibalsio *-ei- išraiška yra dvejopa: arba  
*-ei- > -i- (pvz.: brid = lenk. jeleń, plg. liet. bredis, latv. briedis, prūsų 
braydis), arba *-ei- > -e- (pvz.: letʃ = lenk. deszcz, plg. liet. lietùs, latv. 
lietus, bet prūsų aglo);

c) išlaikytas baltų prokalbės *ā (pvz.: naʃiʃ = lenk. nos, plg. liet. 
nósis, prūsų nozy, bet latv. deguns; kaj = lenk. noga, plg. liet. kója, latv. 
kāja, bet prūsų nage);

d) neretai, matyt, nukritęs žodžio pradžios garsas (pvz.: ajga  
= lenk. koniec, plg. liet. pa-baigà, latv. beigas, bet prūsų wangan; ate 
= lenk. matka, plg. liet. mótė, mótina, latv. māte, prūsų mothe);

e) daiktavardžių su galūne -o dažnumas leidžia manyti, kad buvo 
išlaikyta bevardė giminė (pvz.: puro = lenk. bagno „klampynė, pel-
kė“, plg. liet. puvas, latv. purvs; ziro = lenk. jezioro, plg. liet. ẽžeras, 
latv. ezers, prūsų assaran);

f) paliudytos veiksmažodžio bendraties galūnės -t/d(i) (pvz.: gy-
watti = lenk. żyć „gyventi“; dodi = lenk. dawać „duoti“; emt = lenk. 
brać „imti“; ejd.= lenk. chodzić „eiti, vaikščioti“).

Iš žodynėlio leksikos sistemingų studijų gauta naujų svarbių duo-
menų. Schemiška leksikos sudėties išraiška procentais būtų tokia:  
11% leksemų yra bendros visoms baltų kalboms (pvz.: ate, augd .
= lenk. wzrastać „augti“; degt = lenk. palić „degti, deginti“; karo  
= lenk. walka „kova, mūšis“ ir kt.). 7% turi atitikmenis tik prūsų kalbo-
je (ši dalis galėtų būti didesnė, jeigu būtų daugiau gretinamojo teksto); 
20% sutampa su rytų baltų grupe, pirmiausia su lietuvių kalba. Liku-
sius 28% žodžių reikėtų laikyti baltiškais šaknies ir sandaros požiū-
riu, bet jie neturi tikslių atitikmenų kitose baltų kalbose (pvz.: argikaʃ  
= lenk. tęcza „vaivorykštė“; aucima = lenk. wieʃ „kaimas; mieste-
lis“; weda = lenk. szlak „kelias“, ir kt.); įdomu pastebėti ir tam tikrus 
bendrašaknių žodžių reikšmės skirtumus, kaip ʃmakra = lenk. broda 
„barzda“; ars = lenk. dym „dūmai“, plg. liet. óras; dumo = lenk. ciem-
no „tamsu“, plg. liet. dmai ir tamsùs.

Dėl kitakalbės kilmės leksikos mokslininkai ne tokie vieningi, o 
tam tikrais atvejais dėl šio dalyko apskritai pateikia skirtingas interpre-
tacijas. Zinkevičius nurodė porą dešimčių tariamų germanizmų (pvz.: 
augi, plg. vok. Augen „akys“; hantus, plg. vok. Hand „ranka“; mon-
da, plg. vok. Mond „mėnulis“; wurc, plg. vok. Wurzel „šaknis“) ir 
tris polonizmus (chad, plg. lenk. chata „troba“; seno, plg. lenk. sen 
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„miegas“; wirza (<?*ź-wierz-a), plg. lenk. źwierz „žvėris“). Iš to, kas 
pasakyta, aišku, jog Zinkevičius neabejoja dėl teksto baltiškos kilmės. 
Tačiau Chelimskis (1985) ir Oriolas (1991) atkreipė dėmesį į faktą, kad 
kai kurie įtraukti į žodynėlį žodžiai turi netikėtų atitikmenų ugrofinų 
kalbose. Tai leidžia daryti išvadą, kad žodynėlyje užfiksuota leksika 
atspindi artimų sąsajų su ugrofinų, konkrečiai – (proto)vengrų, kalba 
situaciją.

Paskutinį žodį šiuo klausimu tarė Schmidas (1986). Vokiečių kal-
bininkas priskiria rytų (šiaurės rytų) jidiš kalbos įtakai nemažai svy-
ravimų (konsonantizmo, galūnių, giminės priskyrimo ir kt.), pastebė-
tų visų pirma germaniškos (10%), taip pat baltiškos kilmės leksikos 
dalyje. Jų negalima paaiškinti nei lenkų kalba, nei germanų ar baltų 
kalbomis. Daug požymių leidžia manyti, kad žodynėlis, žinomas kaip 
Pogańske gwary z Narewu, sudarytas žmogaus, kuris prastai mokėjo 
baltų kalbas, todėl jo pateikti įvairūs žodžiai įgavo ypatingą garsų ir 
formų išraišką, kuri matyti Zinovo nuoraše28.
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GRZEGORZ BIAŁUńSKI

KAZIMIERO TEISINGOJO POLITIKA 
PRŪSŲ ATžVILGIU1

Dinamiška, plačių užmojų kunigaikščio Boleslovo Garbaniaus po-
litika prūsų atžvilgiu 1166 m. baigėsi didžiule nesėkme. Be kitų, karo 
žygyje žuvo kunigaikštis Henrikas Sandomierietis, o lenkai prarado 
iki to laiko užkariautas žemes. Tik po daugelio metų į politiką su prū-
sais aktyviau įsitraukė jauniausiasis Boleslovo Kreivaburnio sūnus 
– Kazimieras Teisingasis. Apie tai ir yra šis straipsnis.

Šaltiniai ir istoriografija

šaltinių šia tema labai nedaug. Vienintelis šaltinis yra Vincento 
Kadlubeko (Wincenty Kadłubek), vadinamo dar magistru Vincentu, 
kronika. šia kronika remtasi sudarant Didžiosios Lenkijos kronikos 
(Kronika Wielkopolska) įrašus. Joje neužsimenama tik apie ginčą su 
rusinų Drohičino kunigaikščiu, o kovų aprašymas sutrumpintas, pami-
nint vien lenkų kariuomenės siautėjimą2. O Lenkijos kunigaikščių kro-
nika (Kronika xsiążąt polskich) mini tik, kad kunigaikštis Kazimieras 
sunaikinęs getus ir kaip nugalėtojas sugrįžęs į Krokuvą3. Tačiau, kol 
imsiuosi nuodugnios šių aprašų analizės, pirmiausia apžvelgsiu istorio-
grafijoje esančias nuomones šiuo klausimu. 

1 Straipsnis yra pataisyta skyriaus „Sprawy pruskie w polityce Kazimierza Sprawiedliwe-
go“ versija, žr. G. Białuński Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn, 
1999, p. 65–81.

2 Didžiosios Lenkijos kronika, d. 43.
3 Lenkijos kunigaikščių kronika, MPH, III, p. 483.
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Pirmasis, plačiau gvildenęs šią temą, buvo kronikininkas Janas 
Dlugošas (Jan Długosz). Karo žygį jis priskyrė 1192 metams, po to, 
kai buvo užtikrinta taika ir susivienyta su Meška (Mieszko). žygio 
tikslas – atkeršyti už kunigaikščio Henriko Sandomieriečio mirtį. Kar-
tu su Kazimieru žygyje dalyvavo: Meškos sūnus Boleslovas, Boleslo-
vas Aukštasis ir Racibožo kunigaikštis Meška Painiakojis. Kariuome-
nė susitelkė ties Kulmu prie Vyslos ir atsargiai, bijodama puolimo iš 
pasalų, patraukė į prūsų žemę. Perbridę Osos upę, lenkų kariai pasiekė 
krašto gilumą. Prūsai kovoti vengė. Tuomet Kazimieras įsakė nusiaub-
ti visą kraštą. Prūsai buvo priversti prašytis taikos. Jie prižadėjo ku-
nigaikščiui mokėti duokles, net ir anksčiau nesumokėtas. Kazimieras 
su tokiu pasiūlymu sutiko. Paėmęs įkaitų ir duoklę, sugrįžo į Lenkiją, 
pakeliui atsiimdamas dar ir prarastas pasienio žemes4. Nors tekstas 
ir remiasi Didžiosios Lenkijos kronika (aiškių sąsajų su Kadlubeko 
metraščiu nėra), tačiau daugumą detalių randame tik čia; tai: žygio 
data, dalyviai, kryptis (neminimi palekiai, tik prūsai už Osos). Pa-
sak Gerardo Labudos (Gerard Labuda), Dlugošo pasakojimas buvęs 
veikiau Didžiosios Lenkijos kronikos aprašymų amplifikacija5. Dėl  
1166 m. pralaimėjimo Dlugošas padaręs išvadą, kad lenkai norėję už 
tai atkeršyti, o Kazimieras – asmeniškai atkeršyti už savo brolio mirtį. 
Tuo tarpu apie dalyvius ir kariuomenės susitelkimo vietą Dlugošas 
rašė remdamasis kažkokiu dingusiu šaltiniu arba savo paties sampro-
tavimais (klydo?) pagal 1222 arba 1223 metų karo žygį. Tuomet lenkų 
kariuomenė, vadovaujama Lešeko Baltojo, dalyvaujant Silezijos kuni-
gaikščiui Henrikui ir Konradui Mazoviečiui, iš tikrųjų kovėsi Kulmo 
žemėje6. Plačiau apie šiuos įvykius kiek vėliau. Dlugošo pateiktas įvy-
kių aprašymas buvo atkartojamas ir vėlesnėje istoriografijoje. Jį pakei-
tė tik XIX amžiuje atlikti kritiniai tyrinėjimai.

Apie karo žygį informavo jau Johanas Foigtas (Johann Voigt), 
vėliau – Maksas Tepenas (Max Toeppen). Pirmasis rėmėsi Kadlube-
ku ir Dlugošu. Jis nustatė palekių (Polexianer) genties gyvenamąją 
vietą į pietryčius nuo galindų, tačiau nepriskyrė jų prūsams. Antrasis 
žygį datavo 1192 m., cituodamas atitinkamą V. Kadlubeko kronikos 
ištrauką. Pabrėžė, kad jotvingių genties – palekių (Pollexian) užkaria-

4 Długosz, Warszawa, 1973, kn. VI, p. 192–193. 
5 G. Labuda, Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa 

Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań, 1983, p. 24 ir kt.
6 Plg. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk, 1988, p. 88. 
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vimas nebuvęs tvarus7. Vaitiekus Kentšinskis (Wojciech Kętrzyński) 
savo išvadas grindė daugiausia Kadlubeko kronika. Jo nuomone, karo 
priežastis – jotvingių antpuoliai prieš Lenkiją. Autorius visai neužsi-
mena apie kovas su kitais prūsais. Antpuolį datuoja 1192 m. Pasak jo, 
Kazimieras, prieš pasiekdamas Jotvą, nubaudė rusinų Drohičino ku-
nigaikštį, rėmusį jotvingius. Vėliau puolė Polesę, kur gyveno jotvin-
giai. šie, matydami savo pražūtį, pažadėjo mokėti duoklę ir siekdami 
taikos davė įkaitų. Grįždama namo lenkų kariuomenė pateko į pasalą, 
bet ir vėl sėkmingai mūšį laimėjo. Dėl to jotvingių kunigaikštis buvo 
priverstas pasiduoti ir sumokėti duoklę. Kazimieras triumfuodamas 
sugrįžo į savo šalį8.

Romano Grodeckio (Roman Grodecki) manymu, Kazimieras su-
rengė karo žygį į Jotvą, norėdamas atkeršyti už šiaurrytinių Lenkijos 
žemių puolimą. Toliau jo aprašymas buvo toks pat kaip V. Kentšinskio, 
jis tik nepateikė karo žygio datos9. Stanislavas Zajončkovskis (Sta-
nisław Zajączkowski) manė kunigaikštį Kazimierą žygiavus prie Sli-
nos upelio (Narevo intakas tarp Bebros žiočių ir Tykocino), kur buvo 
įsikūrusi pietų jotvingių gentis zlinai. Iš tikrųjų taip ir galėjo būti, jei 
darytume prielaidą, kad iš Drohičino žygiuota tris dienas. šitaip auto-
rius aiškina zlinų išsikeldinimą iš žemių, esančių į pietus nuo Narevo 
upės, ir naujakurių iš Mazovijos atsikėlimą į šias vietas10.

Tuo tarpu Bronislovas Vlodarskis (Bronisław Włodarski) karo 
žygį datavo apie 1193 m. žygis atitinka bendrąją Kazimiero politiką, 
kurios tikslas – priversti paklusti Lenkijai kaimyninius rusinų kuni-
gaikščius. Dėl šios politikos surengtas karo žygis prieš rusinų Drohi-
čino kunigaikštį ir jis pavergtas. Vėliau Kazimieras pasiekęs pietines 
jotvingių žemes ir ten jam taip pat pažadėtas klusnumas ir duoklė. 
Tačiau žygio tikslas buvo ne užkariauti Jotvą, o priversti jotvingius 
liautis pulti Lenkiją11.

šiuos įvykius išsamiau aptarė Janas Poverskis (Jan Powierski). 
1186 m. užėmęs Mazoviją ir įsigalėjęs Haličo-Volynės Rusioje, Kazi-

7 J. voigt, Geschichte Preussens, Königsberg, 1827, Bd. 1, p. 356–364; M. Toeppen, Histo-
ria Mazur, Olsztyn, 1995, p. 52 ir kt.

8 W. Kętrzyński, „Prusy a Polska przed przybyciem Krzyżaków“, Przewodnik Naukowy .
i Literacki, 1881, p. 267.

9  R. grodecki, Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków, 1926, p. 172.
10 S. Zajączkowski, „Najdawniejsze osadnictwo na Podlasiu“, Roczniki Dziejów Społecz-

nych i Gospodarczych, 1936, 5, p. 43 ir kt.
11 B. Włodarski, „Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich“, Zapiski Historyczne, 

1958–1959, 2–3, p. 25 ir kt.
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mieras susidomėjo prūsais. Pirmiausia nutraukė Drohičino kunigaikš-
čio ir jotvingių sutartį, padarydamas Drohičiną sau pavaldų. Vėliau 
nugalėjo jotvingius ir taip pat, nors ne visiems laikams, juos pavergė. 
Tai galėjo įvykti 1193 m. J. Poverskis pabrėžė ir Olivos vienuolyno 
krikščioniškosios misijos prūsams planą bei Samboro vaidmenį Kazi-
miero politikoje prūsų atžvilgiu12. Pastaruoju metu jo hipotezę patiks-
lino bendraautoriai: Blažejus Slivinskis (Błażej Śliwiński) ir Klemen-
sas Bruskis (Klemens Bruski). Taigi akcentuotas ankstesnių kovų su 
prūsais faktas. Manoma, kad jos vykusios nuo 1185 m., tai yra Kazi-
mierui pradėjus valdyti Mazoviją (čia pat patikslinta Lešeko Mazovie-
čio mirties data – 1185 m. ruduo)13.

Prie labai įdomių išvadų apie šį laikotarpį priėjęs Vieslovas Ca-
banas (Wiesław Caban)14. Jotvingiai pradėję pulti Lenkiją tuomet, kai 
Kazimieras buvo užsiėmęs Haličo reikalais. Jotvingius rėmė Drohiči-
no kunigaikštis. Lenkų karo žygyje dalyvavo Mazovijos (puolė prūsų 
karius) bei Mažosios Lenkijos riteriai (šie puolę Drohičino kunigaikš-
tį). Paskui visa kariuomenė staigia ataka puolė Jotvą. Visa tai įvyko  
1192 m. žiemą. Kariai žygiavo Viznos link, o perėję upę Lengą puolė 
zlinus. Toliau autorius aprašo kovą, remdamasis metraštininku Vin-
centu Kadlubeku. Reziumuodamas V. Cabanas lenkų naujakurių kur-
dinimąsi Prūsijos kryptimi apibūdino kaip svarbų Lenkijos šiaurryčių 
politikos veiksnį.

Daugiau dėmesio antpuoliui skyrė Kazimieras Vilinskis (Kazi-
mierz Wiliński), jį datavęs 1192 m. žygis surengtas prieš jotvingius, 
neva kartu su sąjungininkais – Rusios Smolensko kunigaikščiu Riuriku 
Rostislavičiumi (kuris 1193 m. pradėjo žygį prieš Lietuvą) bei Haličo-
Volynės kunigaikščiu Romanu Mstislavičiumi (kuris nesilaikydamas 
sutarties žygį pradėjo tik 1196 m.). šiuo puolimu Kazimieras sunaiki-
no Jotvą, užtikrino Lenkijai jos pavaldumą, paėmė įkaitų, išreikalavo 
paleisti belaisvius, paimtus 1166 m. žygio metu ir iš pasienio žemių, 
bei privertė grąžinti anksčiau nesumokėtas duokles. Savo išvadas au-
torius parėmė ir vėlesniais šaltiniais – Dlugošu ir Lenkijos kunigaikš-

12 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli 
Pomorza Gdańskiego, Toruń, 1968, p. 128.

13 J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, Słupsk, 
1993, p. 201 ir kt.

14 W. Caban, „Polityka północno-wschodnia Kazimierza Sprawiedliwego w latach 1177–1192“, 
Rocznik Białostocki, 1974, 12, p. 199–209.
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čių kronika15. Tačiau gan dažnai jo išvados buvo pernelyg drąsios ir 
skubotos.

Kitokios nuomonės dėl šio žygio laikosi Stanislavas Aleksandro-
vičius (Stanisław Aleksandrowicz). Kazimieras patraukė į Jotvą 1192 
arba 1193 m., po kovų Prūsijos pasienyje. Jo nuomone, jokios priežas-
ties pulti Jotvą nebuvo. Analizuodamas Vincento Kadlubeko pasako-
jimą, Aleksandrovičius priėjo prie tokių išvadų: Drohičino kunigaikštį 
su Jotva siejo draugiški santykiai; Drohičino kunigaikščio nugalėjimas 
ir galimybė nevaržomai pulti Jotvą bei žiaurus, grobuoniškas puolimo 
būdas pagrįstas tik Jotvos „laukiniškumu“ ir siekimu ją pavergti. šis 
įvykis buvo Jotvos puolimų, siekiant ją sunaikinti, ir jos gyventojų at-
sakomųjų žygių prieš Mazovijos ir Rusios žemes pradžia16.

Brigita Kiūrbis (Brygita Kürbis) rėmėsi Kadlubeko pasakojimu, 
bet plačiau jo nenagrinėjo, susitelkdama tik ties Jotvos įvaizdžiu, pa-
teiktu šioje kronikoje17. Išsamiausias ir artimiausias šaltiniams yra  
G. Labudos įvykių aprašymas. Pasak jo, įvykių eiga buvusi tokia:  
a) pirmiausia Kazimieras kovojęs su prūsais ir galų gale, po daugelio 
kovų, juos nugalėjęs; b) sutramdęs palekius, priklausančius prūsams; 
c) prieš tai įvykdęs karo žygį prieš Drohičino kunigaikštį Vasilką, jį 
nugalėjęs ir privertęs paklusti, tik vėliau pradėjęs žygį prieš palekius, 
priversdamas juos pasiduoti ir mokėti duokles18. Pastaruoju metu apie 
kunigaikščio Kazimiero žygį prieš jotvingius, kaip apie kryžiaus karą, 
rašė Mikalojus Gladišas (Mikołaj Gładysz)19.

Apžvalgą norėčiau baigti anų laikų vaizdavimu naujausiuose ben-
drojo pobūdžio leidiniuose. Knygoje apie Kryžiuočių ordiną šis karo 
žygis siejamas su vis populiarėjančiais kryžiaus karais ir krikščioniš-
komis misijomis į prūsų žemes. 1192 metų karo žygis surengtas prieš 
palekius – Luko (Ełk) krašto jotvingių gentį. Jame dalyvavo ir Plocko 
vyskupas. žygio tikslai buvę vis dėlto pasaulietiniai: pavaldumo pri-

15 K. Wiliński, Walki polsko-pruskie w X–XII w., Łódź, 1984, p. 154–156.
16 S. Alexandrowicz, „Działania wojenne w XII–XIII wiekach“, in: Z dziejów wojskowych 

ziem północno-wschodnich Polski, d. 1, red. Z. Kosztyła, Białystok, 1986, p. 20 ir kt.
17 B. Kürbis, „Pollexianorum cervicosa feritas – Dzikość i barbarzyństwo w opinii mistrza 

Wincentego“, in: Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75. 
rocznicy urodzin Prof. Henryka Łowmiańskiego, Poznań, 1974, p. 131–138.

18 G. Labuda, cit. op., p. 24.
19 M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku,  

Warszawa, 202, p. 125–130; tas pats, „Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego  
w relacji Mistrza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł krucjatowych w XII-wiecznej 
Polsce“, in: Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz,  
J. Dudek, Zielona Góra, 202, p. 59–67.
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pažinimas, duoklė ir įkaitai. Palekiai pasidavę tik nuniokojus jų kraštą, 
tik tuomet jie pasirašė taiką minėtomis sąlygomis20. O Aleksandras 
Geištoras (Aleksander Gieysztor) karo žygį sieja su Kazimiero val-
džios perėmimu Mazovijoje. Jotva buvo viena opiausių šios Lenkijos 
srities problemų. 1192 arba 1193 m. žygis privertė palekius (Połekcza-
nie), gyvenančius prie Luko, pasiduoti. žygyje dalyvavo Plocko vys-
kupas Vitas21.

ši trumpa svarbiausios dalykinės literatūros apžvalga atskleidžia 
esamus nesutarimus: dėl įvykio datavimo, jo priežasčių; įvairių žygio 
detalių aprašymo ir jotvingių genties pavadinimo. šio straipsnio už-
duotis – visą turimą informaciją tinkamai sutvarkyti.

Santykiai Prūsijos pasienyje

Atrodo, buvusios dvi priežastys iš naujo kilti konfliktui su prūsais. 
Pirma, Kazimiero valdžios perėmimas Mazovijoje reiškė atsakomybę 
už kaimynystę su Prūsija, antra – santykiai su kaimyninėmis Rusios 
kunigaikštystėmis.

Po Boleslovo Garbaniaus mirties valdžią Mazovijoje perėmė jo 
nepilnametis sūnus Lešekas Mazovietis (Bolesławowic). Jį globojo 
dėdė Kazimieras Teisingasis, 1177 m. tapęs didžiuoju Krokuvos kuni-
gaikščiu. Kazimiero vardu Lešeką tiesiogiai globojo vaivada žyras22. 
Naujausių tyrimų duomenimis, Lešekas mirė veikiausiai tarp 1185 
metų vasario mėnesio ir rudens23, ir tuomet Mazovijos valdovu tapo 
Kazimieras. Mazovijos vaivada toliau buvo žyras, suvaidinęs svarbų 
politinį vaidmenį dar kunigaikščio Boleslovo Garbaniaus laikais. Esu 
įrodęs taip pat nemažą jo paties ir Povalų giminės, kuriai jis priklau-
sė, indėlį šio kunigaikščio politikoje prūsų atžvilgiu24. Be abejo, žyro 
ir Mazovijos aristokratų patirtis turėjo teigiamos įtakos Kazimiero 
planams, susijusiems su Prūsija. Tam tikra prasme su prūsų klausimu 
galima sieti ir Samboro nominaciją Gdansko markoje (pasienyje)25. 

20 M. Biskup, G. Labuda, cit. op., p. 85. šios pastabos yra pastarojo autoriaus; matyt, jis 
neatsižvelgęs į savo pastabas, pateiktas ankstesniame tekste.

21 A. Gieysztor, „Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.)“, 
Dzieje Mazowsza do 1526 roku, Warszawa, 1994, p. 121.

22  Ibidem, p. 121.
23  J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, cit. op., p. 138.
24  G. Białuński, cit. op., p. 63.
25  Kadłubek, kn. 4, 8.
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Samboras buvęs žyro seserėnas. šie giminystės ryšiai galėjo paska-
tinti bendrus Mazovijos ir Pamario veiksmus bei jų koordinavimą prieš 
prūsus26. Kad tuo metu būtų imtasi kokių nors karo veiksmų, žinių 
nėra. Vis dėlto perėmęs valdžią Mazovijoje ir padaręs pavaldų sau Pa-
marį, Kazimieras tapo vieninteliu Lenkijos valdovu Prūsijos kaimy-
nystėje. Kartu jo valdomoms sritims kilo pavojus patirti grobikiškus 
prūsų žygius (apie tai vėliau).

Sprendžiant prūsų, ir ypač jotvingių, klausimą, be abejo, turėjo 
reikšmės ir kunigaikščio santykiai su Rusia. Iš daugelio įvykių pami-
nėsiu tik tuos, kurie galėjo būti reikšmingi šiaurės rytų pasieniui. Ka-
zimiero santykiai su Rusia apskritai buvo geri27, nors iš tikrųjų dėl ša-
lies susiskaidymo sritimis, reikėtų kalbėti apie santykius su atskiromis 
kunigaikštystėmis. Kazimiero valdymo metais suaktyvėjo lenkų poli-
tika rytuose. Jos rezultatas – įtakos sritys Rusios vakarinėse žemėse. 
Neabejotinai 1172–1178 m. Drohičiną ir Bresto kunigaikštystę valdė 
Drohičino Vasilka – Jaropelkos sūnus, Iziaslavo Mstislavičiaus anū-
kas. Lešekas Mazovietis rėmė jį kovoje su Minsko kunigaikščiu Vla-
dimiru. Tų kovų metu Vladimiras buvo pasiekęs net kitą Bugo upės 
krantą („Podlaszije“), bet Lešekas išreikalavo, kad šis paliktų Palenkę 
vasilkai28. 1182 m. į Brestą patraukė taip pat Kazimieras, remdamas, 
ko gero, Sviatoslavą Mstislavičių, Agnieškos – Kazimiero sesers – po-
sūnį. šie faktai rodo taikius santykius su Drohičinu ir Brestu, bet taip 
pat ir bandymą užsitikrinti šiame krašte lenkų persvarą. Tai pabrėžia  
Vincentas Kadlubekas: „Be to, įsako prijungti kai kurias Rusios sri-
tis: Pšemislio (Przemyśl) su priklausančiais miestais, Haličo su visa 
kunigaikštyste, Bresto su visais jos gyventojais, Drohičino su visais 
jo gyventojais“29. Taigi persvaros užsitikrinimas šioje Rusios dalyje 
glaudžiai susijęs su veiksmų prieš Jotvą galimybėmis.

26  J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, cit. op., p. 173.
27 S. Kuczyński, „Stosunki polsko-ruskie do schyłku wieku XII“, Studia z dziejów Europy 

Wschodniej X–XII w., Warszawa, 1965, p. 28.
28 Informacija V. Tatiščevo, Istorija rossijskaja v semi tomach, Moskva-Leningrad, 1964,  

t. 3, p. 127 ir kt., besiremiančio dingusia Polocko kronika; plg. A. Kamiński, Jaćwież, 
Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź, 1953, p. 24; B. Włodarski, 
„Sąsiedztwo polsko-ruskie w czasach Kazimierza Sprawiedliwego“, Kwartalnik Histo-
ryczny, 1969, 1, p. 6–9, plg. S. Alexandrowicz, cit. op., p. 19 ir kt. Deja, Tatiščevas šalti-
nius cituoja nelabai patikimai; ypač daug abejonių kelia Palenkės pavadinimas Podlaszije, 
atitinkantis veikiau Tatiščevo laikus (XVIII a.), nei XII amžiaus tikrovę. 

29  Kadłubek, kn. IV, 8 ir 14. Apie tuos įvykius žr. W. Caban, cit. op., p. 201 ir kt.
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Kovos su prūsais

Vienintelis šaltinis šiuo klausimu yra Vincento Kadlubeko kro-
nika. Tačiau, nors įrašo apimtis gan didelė, jo turinys kuklus. Labai 
svarbus yra pats pirmasis nurodytos ištraukos sakinys30. Jame kalba-
ma apie Kazimiero kovas su prūsais, taigi buvę veikiau daugiau kovų, 
o ne vienas karo žygis. Apie tai byloja daugiskaita aprašyti veiksmai 
ir teiginys apie susirėmimų gausą. Tai rodo ir žinutė apie pirmąjį karo 
žygį prieš palekius, taigi reikėtų manyti, kad žygių prieš prūsus buvo 
surengta kur kas daugiau. šį faktą patvirtina taip pat informacija apie 
Kazimiero pulkų nuovargį. Tai visiškai suprantama, jeigu lenkai į to-
kius žygius leisdavęsi dažniau. Kovos vyko prūsų pasienyje, todėl ši 
teritorija buvo labai nuniokota. Galų gale prūsai buvo nugalėti, tačiau 
kokių nors didesnių nuolaidų iš jų pusės turbūt nebūta, nes Kadlube-
kas apie tai neužsimena. 

šių kovų priežastį kronikininkas Kadlubekas nurodo miglotai. Tik 
taip galima suprasti informaciją apie draugiškų santykių neaiškumą, 
turint galvoje kunigaikščio Kazimiero santykius su kaimynais. Aiš-
kumo dėlei priminsiu, kad iki 1166 m. lenkai buvo pavergę dalį prūsų 
žemių. Pavaldumo prūsai galutinai atsikratė 1166 m. žlugus (lenkų) 
žygiui31. Taigi santykiai negalėjo klostytis gerai. Turint omenyje vis 
didesnį prūsų aktyvumą prieš Lenkiją (nuo XII a. penktojo dešimtme-
čio; beje, šis aktyvumas buvęs pačios Lenkijos išprovokuotas), galima 
spėti, kad jie ir rengė grobikiškus žygius į Lenkijos pasienio žemes. 
Jų nemini joks šaltinis, tačiau galima tai paaiškinti šių antpuolių po-
būdžiu. Prūsų žygiai turėję būti plėšikiški, kadangi žemas jų visuo-
menės organizuotumas neleido rengti didesnių, iš centro koordinuo-
jamų veiksmų. Tokiuose žygiuose galėjo dalyvauti daugių daugiausiai 
keliasdešimt asmenų (paprastai grupuotės buvusios dar mažesnės). 
Jiems vadovaudavęs vadas, kuris tokiu būdu didino savo reikšmę ben-
druomenėje ir krovėsi turtus. Manoma, kad žygiuose galėję dalyvauti 
savanoriai iš vieno arba kelių prūsų lauksų. Tai nebuvusios politinės 
akcijos, – apiplėšę tam tikrą teritoriją, žygių dalyviai grįždavę namo32. 
Apie tokius puolimus užsimena kryžiuočių kronikininkas Dusburgie-

30 Kadłubek, kn. IV, 19, plg. fragmentą: Taigi Kazimieras užvaldęs karalystę, tikras 
draugų, bet netikras draugiškų santykių, drąsiai imasi sunkių [karų] su getais. Didžiai 
nuniokojęs jų pasienį ir vos tik juos nugalėjęs daugelyje kovų, drąsiau imasi [tramdyti] 
laukinių palekių, su kuriais lig šiol nei nekariavo, nei su ginklu jų nekabino.

31  G. Białuński, cit. op., p. 48–64.
32  Apie tokius grobikiškus žygius yra rašęs, tarp kitko, W. Kętrzyński, cit. op., p. 272 ir kt.
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tis. Pateikdamas legendą apie galindus, jis rašo ir apie jų žygį prieš 
krikščionis (ko gero, lenkus)33. Tokie žygiai buvę daugiausia ekono-
minio pobūdžio. Tuo pat metu suaktyvėjo ir jotvingiai, pradėję rengti 
grobikiškus antpuolius, pvz., prieš Rusią. Tai skatino ir atsakomuosius 
žygius34. šiuo atveju V. Kadlubeko žodžiai įgauna prasmės – tie ne-
aiškūs santykiai ir galėjo būti sukelti retkarčiais organizuojamų ant-
puolių. Kadangi nieko nerašoma apie karų rezultatus, išskyrus prūsų 
engimą, tai leidžia manyti, jog siekta sustabdyti tik tuos antpuolius. 
Kitu atveju visos lenkų kunigaikščio pastangos būtų nesuprantamos. 
Tai pastebi ir J. Dlugošas, įvykius grindęs Kazimiero noru atkeršyti už 
Henriko Sandomieriečio mirtį.

Paprastai antpuoliai prieš prūsus laiko atžvilgiu buvo siejami su 
antpuoliais prieš palekius, vadinasi, jie datuojami 1192 arba 1193 me-
tais. Tuo tarpu Kadlubekas kronikoje visai nerašo, kad įvykiai būtų 
sekę viens kitą. Beje, šis fragmentas labai primena žinutę apie kovas 
su prūsais iš kunigaikščio Garbaniaus laikų: yra keli bendro pobūdžio 
teiginiai apie įvykių eigą ir tikslus svarbiausio, lemtingojo įvykio ap-
rašymas. Ir vienu, ir kitu atveju aiškinamuosius sakinius reikėtų laiky-
ti sutrumpintu įvykių atpasakojimu iki galutinio konflikto sprendimo: 
pirmuoju atveju – lenkų pralaimėjimo, antruoju – pergalės prieš pa-
lekius. Aprašymo panašumas yra akivaizdus, galbūt net sąmoningai 
suplanuotas. Be to, aiškiai prieš prūsus buvę įvykdyta daugiau nei 
vienas žygis (žr. aukščiau). įvykius tiksliau datuoti leidžia Kadlubeko 
kronikos analizė. Jis rašo, kad žygis prieš prūsus surengtas Kazimierui 
užvaldžius karalystę, t. y. pradėjus kontroliuoti padėtį šalyje. Čia, be 
abejo, kronikininkas turėjęs omenyje 1191 m. maištą, nes toliau kal-
ba apie draugų patikimumą. Taigi karo žygius į Prūsiją reikia datuoti 
1191–1193 m. Kronikoje nedaug informacijos apie kitokią tuometinę 
Kazimiero veiklą, mat jis, suaktyvėjus veiksmams Prūsijos pasienyje, 
buvo užsiėmęs karo žygių prieš prūsus organizavimu.

Beveik nėra žinių apie antpuolių kryptį. Minimi tik „getai“ (Ge-
thicos), tiksliau – jų pasienis, aišku, su Lenkija. Todėl savo svarstymus 
galime apriboti iki trijų genčių: galindų, Sasnos (Sasnavos) gyvento-
jų ir pamedėnų. Manoma, kad būsimi įvykiai nurodo pastarąją gentį, 

33  Dusburg, III, d. 4.
34 Pvz., 1196 m. Romano Mstislavičiaus žygis buvo atsakas į Volynės nusiaubimą,  

plg. A. Kamiński, „Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego“, Rocznik Bia-
łostocki, 1961, t. 1, p. 17 ir kt.; H. Łowmiański, „Stosunki polsko-pruskie za pierwszych 
Piastów“, in: Prusy-Litwa-Krzyżacy, to paties, Warszawa, 1989, p. 106.
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o kiek ankstesni – dvi pirmąsias. Nė vienos iš šių genčių negalima 
atmesti, netgi Sasnos gyventojų, kurie ką tik buvo užėmę Liubavos 
žemę ir gyveno ten dar XIII a. pradžioje. Tačiau kunigaikštis Kazimie-
ras neužvaldė tų pasienio teritorijų, todėl galėjęs kariauti ir su Sasnos 
krašto gyventojais. Kad kovos galėjusios vykti su pamedėnais, rodo 
didėjantis jų aktyvumas, neilgai trukus net ekspansija į lenkų žemes, 
taip pat ir Dlugošo liudijimas.

šį jo liudijimą reikėtų panagrinėti išsamiau, kadangi jame galima 
rasti nuorodų apie prūsų antpuolių kryptį ir datavimą. Pirmiausia kro-
nikininkas nurodo žygio priežastį, ko gero, jo paties sugalvotą. Taigi ta 
priežastis buvo kerštas už Henriko Sandomieriečio mirtį. Kito aprašy-
mo fragmento nepatvirtina joks kitas šaltinis. Jame kalbama apie daly-
vius: Boleslovą Užmirštąjį (Mieszkowic), Boleslovą Aukštąjį ir Mešką 
Painiakojį; apie žygio dalyvių susitelkimo vietą – Kulmą prie Vyslos; 
apie karo žygio kryptį – prūsus už Osos. Toliau tekstas irgi savaran-
kiškas – rašoma apie rūpestingą stovyklaviečių rinkimąsi, rūpinimąsi 
maisto tiekėjais (užnugario apsauga). Kita ištrauka akivaizdžiai siejasi 
su Didžiosios Lenkijos kronika, nors ir neminimas palekių (Pollexia-
ni).vardas35. Galimos dvi prielaidos: viską išsigalvojo kronikininkas, 
arba jis pasinaudojo kitu šaltiniu. Laikant tikra antrąją galimybę, in-
formacijos šaltiniu galėjusi būti dingusi XIII a. pirmos pusės kronika. 
Ją buvus įrodė G. Labuda. Sekdamas šia kronika Dlugošas galėjo pa-
teikti metus, kryptį ir dalyvius, galbūt ir tolesnį fragmentą apie kuni-
gaikščio Kazimiero apdairumą. Tokiu atveju reikėtų pripažinti ir tų 
faktų tikrumą.

Tikriausiai galima atmesti teiginį, kad Dlugošas viską išsigalvojo, 
– kaipgi jis būtų galėjęs taip tiksliai nurodyti žygio dalyvius ir vietą? Ir 
kas gi galėjo autorių paskatinti šitaip gudrauti? štai 1222 ir 1223 me-
tais36 buvo surengti lenkų karo žygiai prieš Prūsiją, kuriuose dalyvavo 
Mazovijos bei Silezijos kunigaikščiai. Kariuomenė žygiavo tuomet į 
Kulmo žemę (ko gero, Kulmo apylinkėse ir susitelkė). Galbūt iš čia ir 

35  Długosz, VI kn., p. 192–193.
36 Tiesą sakant, šis laikotarpis mažai tyrinėtas, abejojama ir dėl 1222 m. karo žygio, plg.  

J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie, p. 157. Kad šis žygis įvykęs ir tai Kulmo žemėje, 
pastaruoju metu įtikinamai argumentavo M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy, p. 191–196, 
o anksčiau B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa, 1975, p. 210; to paties, 
„Sprawy pruskie w polityce Henryka Brodatego“, Zapiski Historyczne, 1976, t. 41, s. 4,  
p. 27–40; panašiai G. Labuda, žr. 6 išnašą. Tarp žygio dalyvių yra Lešekas Baltasis, Hen-
rikas Barzdotasis, Konradas Mazovietis ir lenkų vyskupai. Pulkų susitelkimo vieta turėjęs 
būti būtent Kulmas. 1223 m., be minėtųjų kunigaikščių, žygyje dalyvavo Pamario kunigai-
kščiai Sventopelkas ir Vartislovas (Warcisław) bei kai kurie vyskupai.
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tokia užuomina, o gal dėl analogijos arba bandant spėlioti, nežinant 
datos ir tikslių duomenų apie dalyvius. Juolab kad Dlugošas nežino šių 
įvykių metų. šaltinių, pateikiančių žinių apie tuos du žygius, analizė37 
neleidžia patvirtinti, kad kronikininko būtų šitaip gudrauta. Nors buvo 
tai itin lakoniški dokumentai, be detalių apie kryžiaus žygius, tačiau 
tiksliai datuoti, pateikiantys liudininkų (t. y. kartu ir dalyvių) sąrašą. 
Be to, čia nepaminėtas nė vienas iš Didžiosios Lenkijos kunigaikščių. 
Dėl to įtikimesne reikėtų laikyti antrąją versiją. Taigi rašydamas šį 
fragmentą, Dlugošas naudojęsis ne tik Didžiosios Lenkijos kronika, 
bet ir kitu šaltiniu. Ar tai buvo minėtoji dingusi kronika, tikrai neži-
nome, tačiau ši hipotezė priimtina. Informacijos kilmę galima sieti ir 
su tuo pačiu šaltiniu, kurio 1222 m. įraše kalbama apie prūsų antpuolį 
ir Plocko sunaikinimą38. šis įvykis, išskyrus Dlugošą, taip pat niekur 
neminimas. Taigi galbūt iš tikrųjų yra buvęs kažkoks, vėliau dingęs, 
Mazovijos metraštis.

Jei Dlugošo pasakojimą laikytume patikimu, turėtume svarbios 
papildomos informacijos apie kovas su prūsais. Pirma – galime sužino-
ti tikėtiną žygio kryptį: prieš prūsus už Osos, t. y. prieš pamedėnus39. 
Antra – žinome, kad žygyje dalyvavo ir kiti lenkų kunigaikščiai. Tre-
čia – kronikininkas pateikia žygio datą, kurios iki galo negalime būti 
tikri, tačiau ji atitinka ligšiolinius mano tyrimų rezultatus.

Taigi atrodo, kad gvildename kažkokio šaltinio užfiksuotą frag-
mentą iš lenkų ir prūsų kovų, kuriose, ko gero, tik išimtinai daly-
vaudavę kiti Lenkijos valdovai. Dlugošas susiejo savo pasakojimą su 
Didžiosios Lenkijos kronikos pateiktomis žiniomis. Tiksliau nežino-
damas prūsų Pollexiani gyvenamosios vietos ir nemokėdamas jų iden-
tifikuoti, palaikė juos tais pačiais prūsais, gyvenančiais už Osos. Kiti 
Dlugošo pateikiami duomenys gali būti jo paties spėlionės, remiantis 
jam žinomais ligšiolinių kovų su prūsais aprašymais. Atrodytų, sunku  
pagrįsti kitų lenkų kunigaikščių dalyvavimą žygyje. Tačiau gali būti, 
kad po nesenų įvykių Krokuvoje tai buvęs įrodymas, jog kunigaikštis 
Kazimieras yra garbingas šalies valdovas. Galėjusi tai būti ir Gniez-
no arkivyskupo Petro iniciatyva. Mat jis buvęs santarvės tarp Meškos 
ir Kazimiero įgyvendintojas, misijų šalininkas, šv. Adalberto (Vaitie-

37 žr. Preussisches Urkundenbuch (toliau cit. PU), hrsg. von R. Philppi, Königsberg, 1882, 
Bd. I, 1, nr. 41, 45–48.

38 Długosz, kn. VI, p. 293.
39 Deja, tokia kryptis galėjo būti ir sugalvota, kadangi dažniausia Dlugošo kronikoje žygiai 

prieš prūsus vesdavo per Osos upę, pvz., 1015, 1164, 1234 m. Kronikininkas taip rašęs, 
nes buvo įsitikinęs, kad šia upe ėjo siena tarp lenkų ir prūsų.
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kaus) kulto skleidėjas40. Iš V. Kadlubeko kronikos žinome, kad brolių 
kunigaikščių santarvė išlikusi iki Kazimiero mirties41. Pripažinus ku-
nigaikščio Kazimiero dominavimą šalyje, atrodo, patvirtina taip pat 
Sandomežo bažnyčios konsekravimo (1191 m. pabaigos) įrašas: do-
mino duce Kazimiro in Polonia dominante42. Janušo Beniako (Janusz 
Bieniak) nuomone (dėl šito reikia sutikti), valdant Kazimierui, įvyko 
trumpalaikis valstybės susivienijimas. Meška neprieštaravo, nes kaip 
atlygį gavo Lenčycos kunigaikštystę, o jo sūnus Boleslovas – naujai 
įkurtą Kujavų kunigaikštystę43. Tokiu būdu Boleslovo dalyvavimas 
žygyje tampa dar labiau tikėtinas.

Karo žygis prieš palekius

Netrukus po prūsų nugalėjimo kunigaikštis Kazimieras savo ka-
riuomenę nukreipė prieš palekius (Pollexiani)44. V. Kadlubekas pats 
aiškina šį paslaptingą pavadinimą teigdamas, kad palekiai buvusi getų, 
t. y. prūsų, gentis. šis vardas (Pollexiani) verstas į lenkų kalbą įvairiai: 
Polesianie, Podlasianie. Teisingiausią pavadinimo formą Połekszanie 
nustatė J. Nalepa. Pasak jo, vardas kilęs nuo genties, gyvenusios prie 
Luko (Ełk) upės, pavadinimo45. Kai kas taiso šį pavadinimą į Połek-
czanie – mano manymu, neteisingai, todėl pasilieku prie pirminės 
formos46. Palekiai tikriausiai buvusi vakarų jotvingių gentis, gyvenusi 
prie Luko upės. Tai patvirtina maršrutas, kuriuo Kazimieras išsiruošė 

40 Kadłubek, kn. IV, 17: Šios taikos įgyvendintojas... buvo... pats arkivyskupas Petras.  
Plg. M. Biskup, G. Labuda, cit. op., p. 85.

41 Kadłubek, kn. IV, 17: Taigi visus su visu jų turtu išleido gerasis Kazimieras. Šis poel-
gis labai sujaudino Mešką ir nuo šiol jo širdis degė tokia didžiule meile broliui, kad, 
užmiršęs visas skriaudas, džiaugėsi šiluma brolio glėbyje.

42 KDMł, t. I, 2; dabar jau nebuvo minimas Meška, o anksčiau būdavo įvardijami abu, plg. 
J. Bieniak, „Polska elita polityczna XII w. (Część I. Tło działalności)“, in: Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej, Warszawa, 1982, t. 2, p. 58.

43 J. Bieniak, cit. op., p. 58.
44 Kadłubek, kn. IV, 19 ir fragmentas: Palekiai yra getų, arba prūsų, gentis. Tai laukiniai 

žmonės, žiauresni už visus laukinius žvėris, neprieinami dėl plačiųjų girių, tankmių 
ir dervingų pelkių. Kadangi vienas rusinas, Drohičino kunigaikštis, slapta remdavęs 
tuos plėšikus, [mūsų kunigaikštis] pradedąs širsti. Kai tik [buvęs] uždarytas tvirtovėje, 
kuri yra jo kunigaikštystės sostinė ir vadinasi Drohičinas, [taip] palūžęs dėl stiprios 
apgulties, ne tiek sutiko su pasidavimo sąlygomis, kiek pateko į amžinos priklausomybės 
būseną.

45 J. Nalepa, „Połekszanie (Pollexiani) – plemię jaćwieskie u północno-wschodnich granic 
Polski“, Rocznik Białostocki, 1967, 7, p. 7–33.

46 Plg. ibidem, p. 32.
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per Drohičiną į žygį prieš juos bei nurodomas trijų dienų kelias. Pava-
dinimas Pollexiani vartojamas taip pat Didžiosios Lenkijos kroniko-
je47, o vardas Polexia – Mazovijos kunigaikščio Kazimiero Kujaviečio 
dokumentuose (bei kryžiuočių ir popiežiaus dokumentuose, kuriuos 
jis pats sudarė)48. šie dokumentai buvo išduodami ryšium su kryžiuo-
čių ir mazoviečių ginču dėl Jotvos ir Galindos žemių. Taigi be jokių 
abejonių, buvusi tai jotvingių gentis tarp Galindos ir Jotvos. Apie tai, 
kad palekiai priklausė Jotvos genčiai, liudija ir pramaišiui vartojami 
abu pavadinimai, visuomet greta Galindos49.

Kovos priežastį Kadlubekas nurodo, nors ir netiesiogiai. Jis rašo 
apie palekių nepaklusnumą, vadina juos plėšikais, pridurdamas, kad 
rusinų Drohičino kunigaikštis juos slapta rėmęs. Todėl akivaizdu: to-
kie kronikininko žodžiai pavartoti ne tik palekių žvėriškumui apibū-
dinti, tai taip pat įrodymas, jog jotvingiai puolę lenkų žemes. Kuo gi 
galėjo paremti Drohičino kunigaikštis palekius prieš Kazimierą? Tai 
buvę grobikiški žygiai, pradėti rengti neseniai, kadangi kronikininkas 
pabrėžia, kad Kazimieras anksčiau su palekiais nekovojęs, netgi nie-
kados jų nekliudęs, taigi kunigaikščiui juos pulti nebuvo priežasties. 
Jotvingiai rengė žygius į kaimyninių genčių žemes, norėdami papil-
dyti savo išteklius. žygiai buvo tarsi autarkinio ūkio dalis, bet ir vi-
suomenės susiskaidymo apraiška, būdinga laikotarpiui prieš valstybės 
sukūrimą (didėjo vadų aktyvumas ir reikšmė). Bet kokius politinius 
žygių tikslus galima atmesti50.

Pagrindinis lenkų karinio žygio tikslas buvo palekiai, nors prieš 
tai Kazimieras norėjęs dar nubausti minėtą Drohičino kunigaikštį. Jau 
aptariau šios kunigaikštystės padėtį, įrodydamas neabejotiną Lenkijos 
persvarą ir tenykščio kunigaikščio Vasilkos rėmimą. Paskutinįjį de-
šimtmetį Vasilka jau buvo miręs, o pasak Tatiščevo – vaikų jis ne-
turėjęs51. Todėl Drohičiną pradėjo tuomet valdyti mums nežinomas 
kunigaikštis, nepalankus lenkams. Kazimierą jis užrūstinęs veikiausiai 
slapta remdamas jotvingius karo žygiuose prieš Mazoviją. Rusinų ku-
nigaikštis buvo apgultas Drohičine ir praėjus kuriam laikui pasidavė, 
pripažindamas savo pavaldumą Kazimierui. Taigi Drohičinas tapo pri-

47 Didžiosios Lenkijos kronika, d. 43.
48 PU, Bd. I, 1, nr. 267, 303, 331; PU, Bd. I, 2, nr. 10.
49 Apie šios genties tapatinimąsi su jotvingiais žr. J. Nalepa, „Połekszanie“, p. 16 ir kt.;  

plg. A. Kamiński, „Jaćwież“, p. 19–25, nors čia dar yra vartojamas dvigubas pavadinimo 
vertimas Polesie-Podlesie.

50 A. Kamiński, cit. op., p. 130.
51 W. Tatiszczew, cit. op., p. 127 ir kt., plg. B. Włodarski, Sąsiedztwo polsko-ruskie, p. 13.
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klausomas nuo lenkų, bet valdžia palikta Rusios kunigaikščiams. Tik 
vėliau ši tvirtovė buvusi galutinai paimta52, nes dar 1237 m. ją valdė 
kunigaikštis Konradas, perdavęs ją Dobrynės gyventojams.

Paskui Kazimieras skubėdamas per tris dienas su kariuomene 
įveikė „neperžengiamą“ girią53. Kronikininkas akcentuoja natūralias 
palekių gynybos sąlygas: plačiąsias girias, miško tankmes, dervingas 
pelkes. Ketvirtąją dieną lenkų kariuomenė pasiekė priešo žemes, kur 
Plocko vyskupas atnašavo mišias. Plocko vyskupo Vito dalyvavimas 
žygyje rodo platesnius lenkų kunigaikščio užmojus. Kunigaikštis, ko 
gero, planavo, laimėjęs karo žygį vykdyti dar ir krikščionybės misiją. 
Beje, taip elgtasi ir anksčiau po didesnių sėkmingų kovų su prūsais 
(Boleslovo Narsiojo, Boleslovo Garbaniaus laikais). Kadlubeko pabrė-
žimas, kad kovota prieš saladinistus (contra Saldinistas) – šventojo 
tikėjimo priešus – stabų garbintojus, rodo, jog bandyta šį žygį laikyti 
kryžiaus žygiu. Tokių sumetimų negalime atmesti, o Plocko vysku-
po dalyvavimas žygyje tai tik patvirtina. Tikriausiai, bent jau viešai, 
skelbta, kad šis prūsų puolimas esąs kryžiaus žygis. Vincentas Kadlu-
bekas stengiasi tai išryškinti savo kronikoje, rašydamas (gal pernelyg 
pompastiškai) apie karių pasitikėjimą tikėjimo skydu, o ne papras-
tu ginklu. Pridursiu, kad nuo XII a. pirmos pusės Lenkijoje atgimė  
šv. Adalberto Prahiškio (šv. Vaitiekaus) kultas. Jis pasireiškė barel-
jefuose, vaizduojančiuose vyskupo Adalberto (Vaitiekaus) gyvenimą 
ant Gniezno katedros durų. šventojo kultą, taigi ir misijas į Prūsus, po-
puliarino Gniezno arkivyskupai: Zdzislovas (1167–1187?), Bogumilas 
(1187?–1190?) ir jau minėtasis Petras (1190–1199)54.

Nors lenkai gana ilgai užsibuvo prūsų žemėje, nerado progos ko-
voti55. Atsitiko taip dėl palekių kovų taktikos, mums gerai žinomos 

52 Plg. B. Włodarski, Problem jaćwiński, p. 26. Netrukus vėl šią tvirtovę atsiėmė Haličo 
kunigaikštis Danielius.

53 Kadłubek, kn. IV, 19: Paskui, vargais negalais perėjus greitu žingsniu tą neperžengiamą 
girią per tris dienas, prieš išauštant ketvirtajai dienai katalikų kunigaikštis įsakė visai 
kariuomenei pirmiausia pasistiprinti išganingąja Ostija, o šventąją auką atnašavo jo 
ekscelencija Plocko vyskupas. Derėjo juk tiems, kurie turėjo kovoti su saladinistais, su 
šventojo tikėjimo priešais, su gėdingais stabmeldžiais, labiau pasitikėti tikėjimo skydu 
negu puikiu ginklu.

54 M. Biskup, G. Labuda, cit. op., p. 85. Plg. A. Gieysztor, „Drzwi gnieźnieńskie jako wyraz 
polskiej świadomości narodowej w XII wieku“, in: Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, 
Wrocław, 1956, t. 1, p. 12 ir kt.

55 Kadłubek, kn. IV, 19: Taigi narsiai ieško progos kovoti. Nors ilgai ieško, neranda jos, 
kadangi visi priešai ne tiek dėl silpnavalės baimės, kiek dėl apgalvoto atsargumo slėpėsi 
ramovėse ir duobėse. Jie yra labai įpratę [kautis] tankumynuose, tačiau tyrame lauke 
jie niekam tikę; daugiau klasta nei jėga [kovoja], daugiau įžūliu drąsumu nei dvasios 
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dar iš Boleslovo Kreivaburnio laikų: prūsai palikę savo gyvenvietes 
bėgdavę į girią. šitaip jie išvengdavo kovos su geriau ginkluotu priešu. 
Puldavo tiktai iš pasalų tankumynuose, šitaip bandydami sumažinti 
priešo pajėgų – ginkluotės ir pasirengimo – persvarą. Tai neabejotinai 
sukeldavo laikiną lenkų vadovybės sumišimą. Pagaliau norėdami įro-
dyti palekiams savo veiklumą, lenkai pradėjo niokoti šalį. šitaip elgda-
vosi jau Boleslovas Kreivaburnis, nors nesėkmingai. šį kartą siaubties 
padariniai turėjo būti dideli, galbūt ir ilgiau truko. Kronikininkas su 
nuostaba konstatavo, kad palekiai gynybai nenaudojo įtvirtinimų, o 
ir stipresnių mūrinių sienų aplink savo gyvenvietes neturėjo. Pilys ti-
kriausiai buvusios, tačiau jomis nesinaudota taktiniais sumetimais, pa-
sirenkant slapstymąsi giriose. Kovų su kryžiuočiais laikais kautasi ir 
dėl pilių, tačiau tuomet turėjo keistis ir taktika, nes kryžiuočiai laimėję 
mūšį nepasitraukdavo, kaip kad darydavo lenkai.

Palekiai, patyrę didžiulių nuostolių, nusprendė Kazimierui pasi-
duoti. Derybas jų vardu tikriausiai vedė genties vadas, mūsų kroniki-
ninko vadinamas kunigaikščiu. žinome juk, kad nei prūsai, nei jotvin-
giai nesukūrė savo monarchijos, o pagrindinė jų valdžia buvusi sueiga, 
kuri rinkdavusi vadus, vadinamus konagiais (karaliais). Tikriausiai kai 
kurie iš tų vadų būdavo svarbesni ir garbingesni už kitus. šis palekių 
vadas paprašė Kazimierą pasigailėti jo gentainių, priimti juos tarnys-
tei. įsipareigojo mokėti duoklę, kaip patvirtinimą davė kelis įkaitus ir 
pažadėjo vėliau duoti jų dar daugiau. Paėmęs įkaitus, Kazimieras leido 
jotvingių kariams išsiskirstyti. 

Keli dalykai reikalingi papildomo komentaro. Matyt, buvo tai tik 
pirmosios derybos. Galutinė sutartis, ko gero, sudaryta vėliau (suei-
goje?), tačiau kronikininkas neperteikė mums tos sutarties turinio, 
nors tikriausiai minėtos sąlygos joje buvo surašytos. Tuomet galbūt 
perduota ir daugiau įkaitų – jotvingių karių sūnų. įdomus prašymas 
priimti palekius tarnauti lenkų kunigaikščiui. Tai galima suprasti dve-

narsumu. Neaptikę jų lechitai (Lechici), kad kas nepamanytų, jog jie nieko neveikia, 
dar įnirtingiau viską naikino: maldų namus (gontyny), tvirtoves, kaimus, aukštus gy-
venamuosius pastatus, o kiemus su javų klėtimis degino. Kadangi anie visiškai nežino 
gynybinių pastatų ir turi tokias miestų sienas kaip laukiniai žvėrys. Jų kunigaikštis, 
palekis, veid-mainiškai prisiartinęs prie Kazimiero, pripažįsta pralaimėjęs, prašo 
pasigailėti jo gentainių, meldžia priimti į tarnystę, įsipareigoja mokėti duoklę, o kaip ga-
rantiją duoda kelis laiduotojus (garantus) ar įkaitus, žadėdamas duoti jų dar daugiau. 
Gavus įkaitus, kariuomenė paleista. Tuo metu palekiai, nukirtę mišką, visiškai atkerta 
kelią atgal [ir] sulaužo sutartį. Jie teigia, kad jų laisvei įkaitų saugumas neturi kliudyti, 
ir yra geriau prarasti sūnų gyvybes negu tėvų laisvę, nes sūnų garbinga mirtis užtikrina 
jų sielų dar garbingesnį atgimimą.
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jopai: plačiau – kaip pasidavimą kunigaikščiui, arba siauriau – kaip 
priėmimą į kunigaikščio kariuomenę, turint viltį pasipelnyti karų 
metu. Pats žodis famulitio arba famulatio neturi neigiamos reikšmės, 
reiškia: patarnavimą, tarnystę. Kildinti jį reikėtų iš veiksmažodžio fa-
mulor, reiškiančio „patarnauti“, „tarnauti“56. ši analizė nepaneigia 
antrosios versijos.

Galutinė sutartis su lenkais palekių nedžiugino, arba tai buvęs jų 
taktinis žaidimas, norint sutaupyti laiko pasaloms surengti („iškertant 
mišką“) ir atkirsti lenkų kariuomenei kelią atgal. Pasak kronikininko, 
šio palekių sukilimo ir sutarties sulaužymo priežastis buvo laisvės (o 
galbūt ir tikėjimo, kadangi Kadlubekas šioje vietoje aprašo ir jų tikėji-
mą, pvz., pomirtinį gyvenimą) gynimas. Pasalos buvo nesėkmingos ir 
lenkai vėl ėmė niokoti visą sritį. Todėl minėtasis kunigaikštis ir vyres-
nieji vėl nuvyko pas Kazimierą prašyti liautis naikinti jų kraštą. Ka-
zimieras sutiko ir, gavęs duoklių ir paklusnumo garantiją (sueigoje?), 
sugrįžo į savo šalį57.

Vincentas Kadlubekas nepateikė žygio datos, bet kelios užuomi-
nos leidžia ją gana tiksliai nustatyti. Iš kronikos žinome, kad Kazi-
mieras, grįžęs iš žygio, kurį laiką ilsėjosi. Vėlesnė informacija – tai 
kunigaikščio Kazimiero mirtis per pokylį 1194 m. gegužės 5 dieną, 
kitądien po šv. Florijono šventės. ši data yra svarstomo žygio post 
quem, o ante quem yra 1191 metai, kuomet Krokuvoje buvo atgau-
ta valdžia. Yra ir kitų nuorodų, kurios leidžia tiksliau datuoti žygį. 
Straipsnyje įrodžiau, kad Kazimieras daug laiko skyręs žygiams į prū-
sų pasienį ir tik po to surengęs antpuolį prieš palekius. žygius prieš 
prūsus datavau 1191–1193 m. Verta atkreipti dėmesį ir į Kadlubeko 
konstatavimą, jog Kazimieras kurį laiką ilsėjęsis grįžęs iš žygio prieš 
palekius. šį faktą jis aiškinęs lenkų kariuomenės nuovargiu. Tokio fak-
to paminėjimas kronikoje leidžia spėti, kad tai buvusios ilgesnės, bent 

56 Plg. Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa, 1992, p. 253. Tarnystės 
reikšme familicio, familicon, artimesne šio žodžio prasmei, ją pateikia kai kurie kronikos 
rankraščiai – Nacionalinės bibliotekos rankraštis sign. 3002 bei Vienos rankraštis iš Aus-
trijos nacionalinės bibliotekos. Matyti, kad ir kai kurie perrašinėtojai šį fragmentą supratę 
kaip prašymą priimti į tarnystę, o ne į vasalitetą.

57 Kadłubek, kn. IV, 19: Taigi.[žmonės] Kazimierui atsidūrus spūstyje ėmė dar aršiau lieti 
pyktį ant priešų, [ir] su didesniu įniršiu kerta aštriais smaigaliais ir stumia į skerdy-
nių ir ugnies bedugnę, kol net pagaliau, sudeginus bemaž visą kraštą, jų kunigaikštis 
ir vyresnieji puola Kazimierui po kojų nulenkę sprandus, prašydami palikti juos ir jų 
gentainius gyvus. Garbingiausias kunigaikštis, matydamas jų pavergimą, gerumo pa-
veiktas, tuojau jiems gailestingai atleidžia ir gavęs atitinkamą paklusnumo ir duoklių 
[mokėjimo] laidavimą (garantiją), triumfuodamas grįžta į savo šalį. Čia kurį laiką ilsisi 
– ne dėl savo tingumo, bet patyręs, kad jo [žmonės] labai nuvargę.
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kelių mėnesių, atostogos, o netrukus po jų kunigaikštis miręs. Kroniki-
ninko užuominos leidžia tiksliau datuoti žygį prieš palekius. Tai turėjo 
įvykti 1193 metais58.

Prūsų politikos rezultatai 

1191–1193 metų ryžtingais karo veiksmais kunigaikštis Kazimie-
ras nuramino padėtį pasienyje su prūsais. O karo žygiu prieš palekius 
jam pavyko suardyti antilenkišką (slaptą) Drohičino ir jotvingių san-
dėrį. Rusinų kunigaikštis kartu su savo žemėmis tapo pavaldus Len-
kijai, o palekiai turėjo sumokėti duoklę ir pripažinti Kazimiero virše-
nybę.

Tačiau nepavyko įgyvendinti krikščioniškų misijų prūsų žemėse. 
Apie tokius planus jau minėjau. Dar pridursiu, jog kai kurie istorikai59 
teigią, kad ši užduotis galėjo būti numatyta steigiamai Olivos abatijai. 
Vis dėlto manyčiau, kad ją steigiant labiau galvota apie Olivos cistersų 
angažavimąsi į prūsų misiją ateityje. Ypač siekiant aplenkti danus60.

Taigi kunigaikščio Kazimiero laimėjimai taip pat buvo trumpa-
laikiai, nes netrukus jis staiga mirė. Galima spėti, kad palekiai nedels-
dami atsikratė Kazimiero viršenybės. Ir prūsų pasienyje neilgai buvo 
ramu, nors, atrodo, prūsų antpuoliai (Lenkijai pavojingi) prasidėjo tik 
nuo 1216 m.61 Anksčiau vyko jotvingių ir rusų susirėmimai62.

Ir dar viena pastaba. Pasirodo, lenkų įtaka Jotvoje buvo įmanoma 
tik tuomet, kai jie įgijo persvarą kovodami su rusų kunigaikštystėmis. 
Tokią persvarą buvo pasiekęs kunigaikštis Kazimieras Teisingasis, 
tačiau netrukus po jo mirties Jotva vėl atsiduria Rusios kunigaikščių 
akiratyje ir dabar išryškėja jų persvara šiame regione.

58 Sunku nustatyti metų laiką: pati kalba apie neperžengiamą girią galėtų byloti apie vasarą, 
bet gali tai būti bendro pobūdžio girios teritorijos apibūdinimas: turint galvoje, pvz., rusų 
žygius, kurie, išskyrus vieną atvejį, visuomet vykdavo žiemą, greičiau tektų nurodyti bū-
tent žiemą, plg. A. Kamiński, cit. op., p. 128. Apie žiemos metą (po rugiapjūtės) galima 
spręsti ir iš to, kad, kaip mini Kadlubekas, klėtys buvusios pilnos javų.

59 J. Powierski, cit. op., p. 125–128.
60 J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, cit. op., p. 201 ir kt.
61 J. Powierski, „Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi cheł-

mińskiej“, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1971, 4, p. 425.
62 Plg. J. Powierski, „Rola Jaćwieży w walce ludów bałtyjskich z agresją krzyżacką“, Rocz-

nik Białostocki, 1981, 14, p. 91, 13 išnaša; A. Kamiński, „Wizna“, p. 27.
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Išvados

1. Didesnis Kazimiero susidomėjimas prūsais buvo įmanomas paėmus 
Mazoviją (manoma, 1185 m. pabaigoje), kuomet jis tapo vieninteliu 
lenkų kunigaikščiu Prūsijos kaimynystėje.

2. Mazovijoje prūsų klausimu su juo bendradarbiavo ankstesnieji kuni-
gaikščio Boleslovo Garbaniaus politikai (Povalų giminės), o Gdans-
ko markgrafas buvo Samboras, Mazovijos vaivados žyro seserėnas. 
Tai leido geriau koordinuoti veiksmus prieš prūsus.

3. Tiesioginė antpuolių prieš prūsus priežastis buvo jų grobikiški žy-
giai į Lenkijos žemes.

4. 1191–1193 m. Kazimieras daugelį kartų puolė prūsų žemes pasieny-
je, visiškai jas nusiaubdamas.

5. Veikiausiai 1192 m., kartu su kitais lenkų kunigaikščiais, surengė 
žygį prieš pamedėnus.

6. 1193 m. Kazimieras užpuolė Drohičino kunigaikštystę, kurios ru-
sinų kunigaikštis rėmė palekius ir jų grobikiškus antpuolius prieš 
Lenkiją. žygis buvęs sėkmingas ir Drohičinas tapo pavaldus Kazi-
mierui.

7. Kai Kazimieras antrą kartą nusiaubė palekius (jotvingių gentį prie 
Luko upės, Galindos kaimynystėje) ir laimėjo mūšį, šie pažadėjo 
jam paklusnumą ir sutiko mokėti duoklę.

8. žygių laimėjimai nebuvo tvarūs, nes netrukus Kazimieras mirė.

Apskritai kunigaikštis Kazimieras rengdamas karo žygius tęsė 
tėvo ir brolio tradicijas. Tai pastebėjo Vincentas Kadlubekas teigda-
mas: Garbingajam Kazimierui atrodė negarbinga, kad kiti manytų, 
jog jis tenkinasi tėvo garbe. Nors būta nemažų laimėjimų, tačiau žy-
gių rezultatai ir vėl pasirodė netvarūs. Vis dėlto tai buvo paskutinis 
laikotarpis, kuomet lenkams pavyko pasiekti didesnių laimėjimų ko-
vose su prūsais.

Iš lenkų kalbos vertė Božena Bobinienė
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Santrumpos

Długosz – Jana Długosza, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warsza-
wa, 1964–1973, kn. II–VI.

Dusburg – Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg, leid. M. Toeppen, in: Scrip-
tores rerum Prussicarum, t. 1.

KDMł – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1–2.

Kadłubek – Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Kronika Polska, Kraków, 1994, leid. 
M. Plezia; vertimas į lenkų k.: „Mistrz Wincenty vad. Kadłubek“, Kronika Polska, vertė  
B. Kürbis, Wrocław, 1992.

Kronika Wielkopolska – in: MPHsn, t. 8, Warszawa, 1970; leidimas lenkų k. in: Kronika 
Wielkopolska, vertė K. Abgarowicz, Warszawa, 1965.

MPH – Monumenta Poloniae Historica, t. 1–6, Lwów-Kraków, 1864–1893.

GRZEGORZ BIAŁUńSKI (g. 1967 Gižicke, Lenkijoje) – lenkų istorikas, Varmi-
jos-Mozūrų universiteto Istorijos ir tarptautinių santykių instituto profesorius 
bei Olštyno V. Kentšinskio mokslo tyrimų centro mokslinis bendradarbis. Pa-
rašė daugiau kaip du šimtus mokslinių ir daug mokslo populiariųjų straipsnių. 
Jo mokslinio domėjimosi sritys – Mozūrijos naujakurystė ir prūsų istorija. Apie 
Mozūrijos naujakurius G. Białuńskis yra parašęs šias monografijas: Przemiany 
społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książę-
cych do 1568 r. (Olsztyn, 2001), Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) 
– starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzew-
skie) (Olsztyn, 2002), Siedlungswesen im Bereich der Großen Masurischen 
Seen vom 14. bis 18. Jahrhundert – Ämter Lözen und Rhein (Hamburg, 2005). 
Prūsijos istorijai skirti darbai: Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich 
(Olsztyn, 1999), Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny 
von Pfeilsdorfów-Pilewskich (Malbork, 2006). 

Grzegorz Białuński 
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JŪRATė ČIRŪNAITė

GARDINO BAJORŲ įVARDIJIMAS 
1528 M. DOKUMENTE

Straipsnis apie Gardino bajorų įvardijimą tęsia šio darbo autorės 
pradėtą straipsnių ciklą apie XVI a. LDK kariuomenės dokumentuo-
se užrašytų asmenų vardyną. Jau parašyti straipsniai apie žemaitijos 
bajorų įvardijimą (Čirūnaitė 2002a), LDK didikų įvardijimą (Čirūnaitė 
2003a), Kauno pavieto bajorų giminių vardyną (Čirūnaitė 2002b), lie-
tuviškų (baltiškų) antroponimų paplitimą slaviškose LDK teritorijose 
ir totorių vardyne (Čirūnaitė 1999), taip pat apie bajorams artimų to-
torių įvardijimą (Čirūnaitė 2003b). 

Straipsnyje tiriamas Gardino registro 270 vyrų ir 13 moterų įvar-
dijimas. Pirma aptariami vardai, po to – įvardijimo tipai, aprašoma 
įvardijimo struktūra, palyginamas vyrų ir moterų vardynas, nurodo-
mi baltiški asmenvardžiai, išvardijami netradiciški asmenų užrašymo 
būdai. 

Visi įvardijimai metrikuoti: skliaustuose po įvardijimo nurodo-
mas šaltinio puslapis. 

Terminai bei sąvokos

Andronimas. Tai moters asmenvardis iš sutuoktinio vardo.
Patronimas. Tai tėvavardis (pirmasis patronimas), tėvo tėvavar-

dis (antrasis patronimas).
-sk- tipo asmenvardis. Tai priesagą ir pan. turintis antroponimas. 

XVI a. šios priesagos vediniai dar nebuvo sudaromi iš vardų.
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Pavardė. Tai paveldimas asmenvardis antroje arba trečioje įvar-
dijimo pozicijoje, kurį nepakitusį tėvas perduoda sūnui. Tarp tiriamų 
Gardino bajorų asmenvardžių pavardžių greičiausiai dar nebuvo.

Potencialioji pavardė. Tai bet kuris įvardijimo asmenvardis, kuris 
nėra vardas. Tai gali būti patronimas (tėvavardis arba tėvo tėvavardis, 
-sk- tipo antroponimas, kitas asmenvardis). Vėliau šio tipo asmenvar-
džiai virto pavardėmis ir tapo paveldimi.

Prievardis. Tai bendrinis žodis, kuris paaiškina asmenvardžius. 
Prievardžiai skirstomi į 4 leksines-semantines grupes: šeiminės padė-
ties ir giminystės, luomo, pareigybės, religijos (tautybės).

Vyrų vardai

Su vardais užrašyti 265 vyrai (98,1 proc.).

Populiariausi vardai

1. Jonas – 9,1 proc. (24); 2–4. Grigalius, Simonas/Simeonas, Sta-
nislovas – po 4,9 proc. (13); 5–6. Bazilijus, Bogdanas – po 4,5 proc. 
(12); 7. Petras – 4,2 proc. (11); 8. Mykolas – 3,4 proc. (9); 9–10. Mi-
kalojus, Povilas (Paulius) – po 3 proc. (8); 11–12. Martynas, Teodo-
ras – po 2,6 proc. (7); 13–15. Andriejus, Jurgis, Matas/Motiejus – po  
2,3 proc. (6); 16. Ipatijus – 1,9 proc. (5); 17–21. Aleksandras, Da-
sijus, Tomas, Steponas, Tichonas – po 1,5 proc. (4); 22–27. Hiacin-
tas (Jacintas), Jokūbas, Juozapas, Lukas, Prokopijus, Vaitiekus – po  
1,1 proc. (3); 28–36. Afanasijus, Elijas, Gerasimas, Izaokas, Laury-
nas, Kondratas, Karpas, Ščasnas, Vaclovas – po 0,8 proc. (2).

šventųjų vardai
  
šventųjų vardais užrašyti 236 asmenys. Tai 89,1 proc. visų vardų 

pavartojimo atvejų. Vyrauja liaudinės šventųjų vardų formos – jomis 
užrašyti du trečdaliai krikščioniškų vardų (151; 64 proc.). Kanoninė-
mis formomis1 užrašyta trečdalis krikščioniškų vardų (85; 36 proc.). 

1 Kanonine laikoma lenkiška arba rusiška kanoninė šventojo vardo forma (lietuviškos 
kanoninės formos XVI a. dar nebuvo patvirtintos).

J Ū R A T ė  Č I R Ū N A I T ė
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Vien kanoninėmis formomis užrašyti šventųjų vardai Abraomas2, 
Andriejus, Antanas, Baltramiejus, Bogdanas, Borisas, Hermanas, 
Glebas, Ignacijus, Karpas, Kondratas, Lukas, Nikiforas, Polikarpas, 
Prokopijus, Romanas, Urbonas, Vitas.

Vien liaudinėmis formomis užrašyti šventųjų vardai Aleksandras, 
Atanazas, Česlovas, Danielius, Demetrijus, Dasijus, Elijas, Eufemijus, 
Eustatijus, Filimonas, Gerasimas, Hiacintas, Ipatijus, Izaokas, Izido-
rius, Juozapas, Jurgis, Laurynas, Martynas, Morkus, Matas/Motiejus, 
Rodionas, Steponas, Teodoras, Tichonas, Zenonas.

Ir kanoninėmis, ir liaudinėmis formomis užrašyti šventųjų var-
dai Bazilijus3, Grigalius4, Jonas5, Jokūbas6, Mikalojus7, Mykolas8, Pe-
tras9, Povilas (Paulius10), Simonas/Simeonas11, Stanislovas12, Tomas13, 
Vaclovas14, Vaitiekus15.

Kai kurių šventųjų Gardino bajorų registre buvo pavartotos tik 
stačiatikiams būdingos vardų formos. šiomis formomis užrašytas 41 
asmuo. Tokių vardų yra dešimt: Abraomas, Andriejus, Atanazas, Ba-
zilijus, Danielius, Demetrijus, Elijas, Izaokas, Izidorius, Jurgis, Teo-
doras.

Romos katalikų bažnyčia yra kanonizavusi šventųjų, kurių nėra 
kanonizavusi Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia. Gardino 
bajorų sąraše šių šventųjų vardais pavadinti 22 asmenys. Tokių vardų 
yra penki: Česlovas, Hiacintas (Jacintas), Stanislovas, Vaclovas, Vai-
tiekus. Kai kurių šventųjų, kuriuos pripažįsta ir katalikų, ir stačiatikių 
bažnyčia, Gardino bajorų registre pavartotos tik katalikams būdingos 

2 Vardų sąrašas su visomis pavartotomis vardų formomis pridedamas poskyrio gale.
3 Bazilijaus kanoninė forma – Василей, liaudinės formos – Василь, Васко, Васюкъ.
4 Grigaliaus kanoninės formos – Григорей, Григоръ, liaudinės formos – Гриняшъ, 

Гринашъ, Гринь, Гридя, Грицъко, instr. sg. Гришкомъ.
5 Jono kanoninė forma – Янъ, liaudinės formos – Янко, Янута, Янушъ, Яско, Иванъ, 

Ивашъ, Ивашъко, Иванецъ, Ивахно.
6 Jokūbo kanoninė forma – Якубъ, liaudinė forma – Якути.
7 Mikalojaus kanoninė forma – Миколай, liaudinės formos – Микути, Микулашъ.
8 Mykolo kanoninė forma – Михайло, liaudinės formos – Миско, Мишъко, Михно.
9 Petro kanoninė forma – Петръ, kanoninės formos – Петрашко, Петрашъ, Петранъ, 

Петько, Петрокъ.
10 Povilo.(Pauliaus) kanoninė forma – Павелъ, liaudinė forma – Пашко.
11 Simono/Simeono kanoninė forma – Шимонъ, liaudinės formos – Семенъ, Сенько, 

Шимъко.
12 Stanislovo kanoninė forma – Станиславъ, liaudinės formos – Станько, Стась, 

Сташко.
13 Tomo kanoninė forma – Томашъ, liaudinės formos – Томъко, Томко, Хома.
14 Vaclovo kanoninė forma – Венцлавъ, liaudinė forma – Венъцко.
15 Vaitiekaus kanoninė forma – Войтехъ, liaudinė forma – Войтъко.
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vardų formos. šiomis formomis užrašyta 17 asmenų. Tokių vardų yra 
penki: Baltramiejus, Eustatijus, Mikalojus, Matas/Motiejus, Urbo-
nas.

Dalis vardų, kurie į LDK atėjo ir per Rytų, ir per Vakarų krikš-
čionybę, Gardino bajorų sąraše užfiksuoti ir rytietiškomis, ir vaka-
rietiškomis formomis. Tai trys vardai: Jonas16, Simonas/Simeonas17, 
Tomas18. Abiejų formų yra maždaug vienodai: rytietiškų – 21, vaka-
rietiškų – 20. 

Vieno vardo – Jokūbо – viena forma (Якубъ) yra vakarietiška, o 
viena (Якути) gali būti sudaryta tiek iš rytietiškų, tiek iš vakarietiškų 
šventojo vardo variantų. 

Rytietiškomis formomis užrašyta daugiau šventųjų vardų – 62. 
Vakarietiškų formų yra mažiau – 38.
1. Abraomas, Авраам – 1 (Аврамъ – 1)19.
2. Aleksandras, Александр – 4 (Олехъ – 1, Олешко – 1, Олишко20 
– 1, Санько –1).
3. Andriejus, Андрей – 6 (Анъдрей – 3, Андрей – 3).
4. Antanas, Антоний – 1 (Анътонъ – 1).
5. Atanazas, Афанасий – 2 (Апонасъ – 1, Апанасъ – 1).
6. Baltramiejus, Варфоломей – 1 (Болътромей – 1).
7. Bazilijus, Василий – 12 (Василей – 2, Василь – 3, Васко – 6, Ва-
сюкъ – 1).
8. Bogdanas, Богдан – 12 (Богданъ – 12).
9. Borisas, Борис – 1 (Борисъ – 1).
10. Česlovas21 – 1 (Чешейко – 1). 
11. Danielius, Даниил – 1 (Данило – 1).
12. Dasijus, Дасий – 4 (Дашко – 1, Дашъко – 1, Дешко – 1, Дохъ 
– 1).
13. Demetrijus, Димитрий – 1 (Мицута – 1).

16 Jono vakarietiškos formos: Янъ, Янко, Янута, Янушъ, Яско; rytietiškos formos: Иванъ, 
Ивашъ, Ивашъко, Иванецъ, Ивахно.

17 Simono/Simeono vakarietiškos formos: Шимонъ, Шимъко; rytietiškos formos: Семенъ, 
Сенько.

18 Tomo vakarietiškos formos: Томашъ, Томъко, Томко; rytietiškа formа: Хома.
19 Iš pradžių užrašoma kanoninė lietuviška, po to – kanoninė rusiška (priimta Maskvos ir 

visos Rusios stačiatikių bažnyčios) krikštavardžio forma, nurodomas pavartojimo skai-
čius, po to skliaustuose išvardijami šaltinyje užfiksuoti šventojo vardo variantai, nurodant 
užrašymų skaičių.

20 Олехъ, Олешко, Олишко gali būti ir Aleksiejaus liaudinės formos.
21 Jeigu nenurodoma stačiatikiams būdinga kanoninė vardo forma, vadinasi, tokio šventojo 

Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia nėra kanonizavusi.
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14. Elijas, Илия – 2 (Ильяшъ – 2).
15. Eufemijus, Евфимий – 1 (Юхно22 – 1).
16. Eustatijus, Евстафий – 1 (Статко – 1).
17. Filimonas, Филимон – 1 (Хилимонъ – 1).
18. Gerasimas, Герасим – 2 (Гарасимъ – 2).
19. Glebas, Глеб – 1 (Глебъ – 1).
20. Grigalius, Григорий – 13 (Григорей – 1, Григоръ – 1, Гриняшъ 
– 1, Гринашъ – 1, Гринь – 6, Гридя – 1, Грицъко – 1, instr. sg. 
Гришкомъ – 1).
21. Hermanas, Герман – 1 (Германъ – 1).
22. Hiacintas (Jacintas) – 3 (Яцко – 1, Яцъко – 1, Яцута – 1).
23. Ignacijus (Ignotas), Игнатий – 1 (Игнатъ – 1).
24. Ipatijus, Ипатий – 5 (Пацъко – 2, Паценко – 1, Пацута23 – 2).
25. Izaokas, Исаакий – 2 (Исакъ – 1, Сакъ – 1).
26. Izidorius, Исидор – 1 (Сидоръ – 1).
27. Jonas, Иоанн – 24 (Янъ – 7, Янко – 1, Янута – 1, Янушъ – 1, Яско – 1, 
Иванъ – 8, Ивашъ – 1, Ивашъко – 2, Иванецъ – 1, Ивахно – 1).
28. Jokūbas, Иаковъ – 3 (Якубъ – 2, Якути – 1).
29. Juozapas, Иосиф – 3 (Есипъ – 1, Еско (?) – 1, Юшъко24 – 1).
30. Jurgis, Георгий – 6 ( Юръи – 6).
31. Karpas, Карп – 2 (Карпъ – 2).
32. Kondratas, Кондрат – 2 (Конъдратъ – 2).
33. Laurynas, Лавр/Лаврентий – 2 (Лавринъ – 1, Лавъринъ – 1).
34. Lukas, Лука/Лукиан – 3 (Лука – 1, Лукашъ – 1, Лукъянъ – 1).
35. Martynas, Мартиниан – 7 (Мартинъ – 4, Марътинъ – 2, 
Марцыянъ – 1).
36. Mikalojus, Николай – 8 (Миколай – 6, Микути – 1, Микулашъ – 1).
37. Mykolas, Михаил – 9 (Михайло – 4, Миско – 3, Мишъко – 1, 
Михно25 – 1).  
38. Morkus, Марк – 1 (Марко – 1).
39. Matas/Motiejus, Матфей – 6 (Матей – 4, Мацъко – 2).
40. Nikiforas, Никифор – 1 (Никифоръ – 1).
41. Petras, Петр – 11 (Петръ – 5, Петрашко – 2, Петрашъ – 1, 
Петранъ – 1, Петько – 1, Петрокъ – 1).
42. Polikarpas, Поликарп – 1 (Поликарпъ – 1).

22 Юхно gali būti ir Jurgio liaudinė forma.
23 Пацъко, Паценко, Пацута gali būti ir Povilo (Pauliaus) liaudinės formos.
24 Юшъко gali būti ir Eufemijaus, Jurgio, Justino liaudinė forma.
25 Михно gali būti ir Mikalojaus liaudinė forma.
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43. Povilas (Paulius), Павел – 8 (Павелъ – 4, Пашко – 4). 
44. Prokopijus, Прокопий – 3 (Прокопъ – 3).
45. Rodionas, Родион – 1 (Родивонъ – 1).
46. Romanas, Роман – 1 (Романъ – 1).
47. Simonas/Simeonas, Симон/Симеон – 13 (Семенъ – 1, Сенько – 6, 
Шимонъ – 5, Шимъко – 1).
48. Stanislovas – 13 (Станиславъ – 4, Станько – 6, Стась – 2, 
Сташко – 1). 
49. Steponas, Стефан – 4 (Степанъ – 1, Стецъко – 1, Стецко – 1, 
Стецъ – 1).
50. Teodoras, Феодор – 7 (Федоръ – 2, Федко – 3, Федецъ – 1, 
Ходко – 1).
51. Tichonas, Тихонъ – 4 (Тишъко – 1, Тишко – 1, Тиша – 1, 
Тишъ – 1).
52. Tomas, Фома – 4 (Томашъ – 1, Томъко – 1, Томко – 1, Хома – 1).
53. Urbonas, Урван – 1 (Урбанъ – 1).
54. Vaclovas – 2 (Венцлавъ – 1, Венъцко – 1).
55. Vaitiekus – Войтехъ – 2, Войтъко – 1).
56. Vitas, Вит – 1 (Виташъ – 1).
57. Zenonas, Зенон – 1 (Занько – 1).

Nekrikščioniški vardai

Nekrikščioniškų vardų užrašyta 29. Tai 10,9 proc. visų vardų pa-
vartojimo atvejų. Tik vienas vardas Щасный/Шчасный užrašytas du 
kartus. Visi kiti užrašyti po vieną kartą.

1. Богуфалъ26, 2. Бутримъ, 3. Верыга, 4. Гацута, 5. Го-
ловачъ, 6. Домотъканъ, 7. Жукъ, 8. Зелепуга, 9. Кмита, 10. Ко-
зелъ, 11. Краснинъ, 12. Куча, 13. Ламака, 14. Лобанъ, 15. Малецъ,  
16. Мордасъ, 17. Нацута, 18. Оверке, 19. Пеймошъ, 20. Словута, 
21. Сопотько, 22. Туманъ, 23. Фалимир, 24. Хотень, 25. Хотьянъ, 
26. Чикиръка, 27. Шешута, 28. Щасный/Шчасный27.

26 Asmenvardis Богуфалъ turbūt yra kurio nors graikų šventojo vardo vertinys ir greičiau-
siai buvo vartojamas kaip krikštavardis. Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia 
šventojo tokiu vardu nėra kanonizavusi.

27 Asmenvardis Щасный – turbūt šventojo vardo Feliksas vertinys. Jis buvo paplitęs ir 
vyrų, ir moterų vardyne ir turbūt buvo vartojamas kaip krikštavardis. Maskvos ir visos 
Rusios stačiatikių bažnyčia šventojo šiuo vardu nėra kanonizavusi.
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Ankstesnės kartos vyrų vardai

Ankstesnės kartos vyrų vardai yra rekonstruoti iš tėvavardžių, 
uošvių ir patėvio vardų. Jų yra 180.

Populiariausi vardai

1. Grigalius – 6,7 proc. (12); 2. Eisimantas – 6 proc. (9);  
3–4. Jonas, Matas/Motiejus – po 3,9 proc. (7); 5. Mykolas – 3,3 proc. 
(6); 6–11. Drobišas28, Jurgis, Krembas29, Liachas30, Simonas/Simeo-
nas – po 2,8 proc. (5); 2–13. Aleksandras, Kolenikas31 – po 2,2 proc. 
(4); 14–23. Baltramiejus, Ignacijus (Ignotas), Jokūbas, Kozmas, Me-
nas, Nestoras, Petras, Pranciškus, Teodoras, Toločka32 – po 1,7 proc. 
(3); 24–35. Andriejus, Antipas, Bazilijus, Dorotėjus, Juozapas, Kon-
radas, Mikalojus, Nosas33, Plichtas34, Suchijus, Šepelis35, Žakas – po 
1,1 proc. (2).

šventųjų vardai

šventųjų vardais ankstesnėje vyrų kartoje pavadinta 114 asmenų. 
Tai beveik du trečdaliai visų vardų pavartojimo atvejų (63,3 proc.)36. 
Vyrauja liaudinės šventųjų vardų formos: jomis užrašyta 71,1 proc. 
(81) vardų. Kanoninėmis formomis užrašyta mažiau nei trečdalis var-
dų (33; 28,9 proc.). 

Vien kanoninėmis formomis užrašyti iš patronimų rekonstruoti 
šventųjų vardai Andriejus37, Dovydas, Hiacintas, Jokūbas, Karolis, 
Karpas, Kanonas, Lukas, Makarijus, Mikalojus, Minas, Parfenijus, 
Suchijus.

Vien liaudinėmis formomis užrašyti iš patronimų rekonstruoti 
šventųjų vardai Aleksandras, Antipas, Anatolijus, Antanas, Artemijus, 

28 Rekonstruota iš Дробышевичъ.
29 Rekonstruota iš nom. pl. Кремъбичи.
30 Rekonstruota iš nom. pl. Ляховичи.
31 Rekonstruota iš nom. pl. Колениковичи.
32 Rekonstruota iš Толочъкевичъ, Толочковичъ.
33 Rekonstruota iš nom. pl. Носовичы.
34 Rekonstruota iš nom. pl. Плихтичи.
35 Rekonstruota iš nom. pl. Шепелевичы.
36  Lyginant su dabartine vyrų karta, kurioje šventųjų vardais užrašyta devyni dešimtadaliai 

vyrų, ankstesnėje vyrų kartoje krikščioniškų vardų skaičius buvo gerokai mažesnis. 
37 Vardų sąrašas su visomis pavartotomis patronimų formomis pridedamas poskyrio gale.
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Bernardas, Baltramiejus, Bazilijus, Danielius, Dorotėjus, Demetri-
jus, Gerasimas, Judas, Jurgis, Juozapas, Kosmas, Konradas, Morkus, 
Nestoras, Pranciškus, Polienas, Panteleimonas, Steponas, Spirido-
nas, Satiras, Teodoras, Tomas, Valentinas, Zenonas.

Ir kanoninės, ir liaudinės formos pavartotos šiuose iš patronimų 
rekonstruotuose šventųjų varduose: Grigalius38, Ignacijus39, Jonas40, 
Matas/Motiejus41, Mykolas42, Petras43, Simonas/Simeonas44.

Kai kurių šventųjų ankstesnėje vyrų kartoje buvo pavartotos tik 
stačiatikiams būdingos vardų formos. šiomis formomis užrašyti 36 
ankstesnės kartos asmenys. Tokių vardų, rekonstruotų iš patronimų, 
yra devyni: Andriejus, Bazilijus, Grigalius, Juozapas, Jurgis, Мenas, 
Simonas/Simeonas, Steponas, Teodoras, Valentinas.

Romos katalikų bažnyčia yra kanonizavusi šventųjų, kurių nėra 
kanonizavusi Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia. Gardino 
bajorų sąraše šiais vardais pavadinti 8 ankstesnės kartos asmenys. 
Tokių vardų yra penki: Hiacintas (Jacintas), Bernardas, Karolis, 
Konradas, Pranciškus. Kai kurių šventųjų, kuriuos pripažįsta ir kata-
likų, ir stačiatikių bažnyčia, Gardino bajorų ankstesnėje kartoje buvo 
pavartotos tik katalikams būdingos vardų formos. šiomis formomis 
užrašyta 11 ankstesnės kartos asmenų. Tokių vardų, rekonstruotų iš 
patronimų, yra penki: Baltramiejus, Kozmas, Lukas, Mikalojus, To-
mas.

Dalis vardų, kurie į LDK atėjo ir per Rytų, ir per Vakarų krikščio-
nių bažnyčią, ankstesnėje Gardino bajorų kartoje buvo vartojami ir ry-
tietiškomis, ir vakarietiškomis formomis. Tai keturi vardai: Jokūbas45, 

38 Grigaliaus kanoninė forma pavartota patronime Григоръевичъ, o liaudinės formos – pa-
tronimuose Гриньковичъ, Гринькевичъ, Гридъкевичъ.

39 Ignacijaus kanoninė forma pavartota patronime Игнатовичъ, o liaudinė forma – patro-
nime Нацъкевичъ.

40 Jono kanoninė forma pavartota patronime Яновичъ, o liaudinės formos – patronimuose 
nom. pl. Янковичы, Ивашъковичъ, Ивашковичъ. 

41 Mato/Motiejaus kanoninės formos pavartotos patronimuose Матъфеевичъ, Матеевичъ, 
o liaudinės – patronimuose Мацъкевичъ, Мацковичъ, Масевичъ.

42 Mykolo kanoninės formos pavartotos patronimuose Михалчевичъ, Михайловичъ, o liau-
dinės formos – patronimuose Михновичъ, Мишъкевичъ. 

43 Petro kanoninė forma pavartota patronime Петровичъ, o liaudinė forma – patronime 
Петрашевичъ.

44 Simono/Simeono kanoninė forma pavartota patronime Семеновичъ, o liaudinės formos 
– patronimuose Сеньковичъ, Семашковичъ, Сенютичъ.

45 Jokūbo vakarietiška forma pavartota patronime Якубовичъ, rytietiška – patronime 
Яковъцовъ. 
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Jonas46, Matas/Motiejus47, Mykolas48. Dažniau vartotos vakarietiškos 
šių vardų formos (13) negu rytietiškos (8). 

Rytietiškomis formomis užrašyta daugiau ankstesnės kartos vyrų 
vardų – 44. Vakarietiškų formų yra 23. 
1. Aleksandras, Александр – 4 (Олехновичъ – 2, nom. pl. Оленичи – 2).
2. Anatolijus, Анатолий – 1 (Толъчевичъ – 1).
3. Andriejus, Андрей – 2 (Анъдреевичъ – 2).
4. Antanas, Антоний – 1 (Онтушевичъ – 1).
5. Antipas, Антипа – 2 (Анцутичъ – 1, Анцыпоровичъ – 1).
6. Artemijus, Артемий – 1 (Ортушевичъ – 1).
7. Baltramiejus, Варфоломей – 3 (Берътошевичъ – 3).
8. Bazilijus, Василий – 2 (Васковичъ – 2).
9. Bernardas – 1 (Бернатовичъ – 1).
10. Danielius, Даниил – 1 (Донютичъ – 1).
11. Demetrijus, Димитрий – 1 (Мицутичъ – 1).
12. Dorotėjus, Дорофей – 2 (Дорошъковичъ – 2).
13. Dovydas, Давид – 1 (Давыдовичъ – 1).
14. Gerasimas, Герасим – 1 (Гарасимовичъ – 1).
15. Grigalius, Григорий – 12 (Григоръевичъ – 2, Гриньковичъ – 8, 
Гринькевичъ – 1, Гридъкевичъ – 1).
16. Hiacintas (Jacintas) – 1 (Яцъковичъ – 1).
17. Ignacijus (Ignotas), Игнатий – 3 (Игнатовичъ – 2, Нацъкевичъ – 1).
18. Jokūbas, Иаков – 3 (Якубовичъ – 2, Яковъцовъ – 1).
19. Jonas, Иоанн – 7 (Яновичъ – 1, nom. pl. Янковичы – 3, 
Ивашъковичъ – 1, Ивашковичъ – 2).
20. Judas, Иуда – 1 (Юдъковичъ – 1).
21. Juozapas, Иосиф (?) – 2 (Есковичъ – 1, Есиновичъ – 1).
22. Jurgis, Георгий – 5 (Юръевичъ – 3, Юражичъ – 1, Юркгелевичъ – 1).
23. Karolis – 1 (Каръловичъ – 1).
24. Karpas, Карпъ – 1 (Карповичъ – 1).
25. Kononas, Конон – 1 (Кононовичъ – 1).
26. Konradas – 2 (Кунъцевичъ – 1, Кунцевичъ – 1).
27. Kozmas, Косма – 3 (Кузмичъ – 2, Куземовичъ – 1).

46 Jono vakarietiškos formos pavartotos patronimuose Яновичъ, nom. pl. Янковичы, rytie-
tiškos formos – patronimuose Ивашъковичъ, Ивашковичъ.

47 Mato/Motiejaus vakarietiškos formos pavartotos patronimuose Матеевичъ, Мацъкевичъ, 
Мацковичъ, Масевичъ, rytietiška forma – patronime Матъфеевичъ.

48 Mykolo vakarietiška forma pavartota patronime Михалчевичъ, rytietiškos formos – pa-
tronimuose Михайловичъ, Мишъкевичъ. Patronime Михновичъ užfiksuota forma gali 
būti tiek vakarietiška, tiek rytietiška.
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28. Lukas, Лука – 1 (nom. pl. Лукашовы – 1).
29. Makarijus, Макарий – 1 (Макаровичъ – 1).
30. Matas/Motiejus, Матфей – 7 (Матъфеевичъ – 1, Матеевичъ – 1, 
Мацкевичъ – 3, Мацковичъ – 1).
31. Mikalojus, Николай – 2 (Миколаевичъ – 2).
32. Mykolas, Михаил – 6 (Михалчевичъ – 1, Михайловичъ – 2, Мих-
новичъ – 2, Мишъкевичъ – 1).
33. Menas, Мина – 3 (Миничъ – 1, Минютичъ – 2).
34. Morkus, Марк – 1 (Моркутовичъ – 1).
35. Nestoras, Нестор – 3 (Нестеровичъ – 1, nom. pl. Нестеровичи – 2).
36. Panteleimonas, Пантелеимон – 1 (Панъцевичъ – 1).
37. Parfenijus, Парфений – 1 (Парфеновичъ – 1).
38. Petras, Петр – 3 ( Петровичъ – 2, Петрашевичъ – 1).
39. Polienas, Полиен – 1 (Полуяновичъ – 1).
40. Pranciškus – 3 (Проневичъ – 2, Проньцкевичъ – 1).
41. Satiras, Сатир – 1 (Сотковичъ – 1).
42. Simonas/Simeonas, Симон/Симеон – 5 (Семеновичъ – 1, Сень-
ковичъ – 2, Семашковичъ – 1, Сенютичъ – 1).
43. Spiridonas, Спиридон – 1 (Свиркутевичъ – 1).
44. Steponas, Стефан – 1 (Степановичъ – 1).
45. Suchijus, Сухий – 2 (Сухиничъ – 2).
46. Teodoras, Феодор – 3 (Федъковичъ – 1, Ходъковичъ – 2).
47. Tomas, Фома – 1 (nom. pl. Тумашевичи – 1).
48. Valentinas, Валентин – 1 (nom. pl. Воловичи49 – 1).
49. Zenonas, Зенон – 1 (Зеновъ – 1).

Nekrikščioniški vardai

Nekrikščioniškų ankstesnės kartos vyrų vardų yra per trečdalį 
– 36,7 proc. (66). Čia jie pateikiami nerekonstruoti, su patroniminėmis 
priesagomis.

1. Бильминовичъ, 2. Кгилюшевичъ, 3. Кгинюшевичъ, 4. Горде-
евичъ, 5. nom. pl. Горкачевичи, 6. Довнаровичъ, 7. Доръкевичъ,  
8. Дортовичъ, 9. Дробышевичъ – 5, 10. Евънулевичъ, 11. Ейси-
монтовичъ – 9, 12. nom. pl. Жаковичы – 2, 13. nom. pl. Ждано-
вичи, 14. Киселевичъ, 15. nom. pl. Колениковичи – 4, 16. Косчичъ,  
17. nom. pl. Крембичи – 5, 18. Кукелевичъ, 19. Кумпевъ, 20. Куни-

49 Nom. pl. Воловичи gali taip pat būti Valento, Valerijono liaudinė forma.
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чичъ, 21. nom. pl. Ляховичи – 5, 22. Малеевичъ, 23. Мордасовичъ, 
24. nom. pl. Носовичы – 2, 25. nom. pl. Плихтичи – 2, 26. Пуша-
ловичъ, 27. Реневичъ, 28. Сирътутевичъ, 29. Стародубцевичъ,  
30. Стирпейковичъ, 31. Тинановичъ, 32. Толочъкевичъ (2), Толоч-
ковичъ, 33. Уколовъ, 34. Честоровичъ, 35. nom. pl. Шепелевичы 
– 2, 36. Ширейковичъ, 37. Шульбутовъ.

Vyrų įvardijimo tipai 
                 
Užrašyta 270 vyrų įvardijimų.

įvardijimas be potencialiųjų pavardžių

Vien vardu, be potencialiųjų pavardžių, užrašyti 53 įvardijimai. 
Tai 19,6 proc. visų įvardijimų, 93 proc. vienanarių įvardijimų. 50 už-
rašymų prievardžių neturi, pvz., Лобанъ (90), Верыга (90), Гриняшъ 
(90), Данило (90), Анъдрей (91), Исакъ (91), Дашъко (91), Матей 
(91), Сенько (91), Якубъ (92), Шимонъ (92), Миколай (92), Юръи 
(92), Янъ (92), Урбанъ (92), Станиславъ (92), Богданъ (92), 
Пеймошъ (92), Туманъ (92), Янута (93), Поликарпъ (93), Васюкъ 
(94). Trys įvardijimai užrašyti su prievardžiais: Иванъ Подсудокъ 
(93) „Ivanas, teismo tarnautojas“, Иванъ а Павелъ Вешняки (90) 
„Ivanas ir Pavelas, kaimiečiai“.

įvardijimas vien potencialiosiomis pavardėmis

Vien potencialiosiomis pavardėmis (be vardų) užrašyti 5 asme-
nys. Tai 1,9 proc. visų įvardijimų. 

1. Patronimas. 2 užrašymai. Tai 0,7 proc. visų įvardijimų, 3,5 proc. 
vienanarių įvardijimų. Abu kartus užrašyti keli asmenys: Воловичи 
шесть братовъ (90) „šeši broliai Volovo sūnūs“, Горкачевичи (91).

2. Priesagos -овъ/-евъ vedinys. 2 užrašymai. Tai 0,7 proc. visų, 
3,5 proc. vienanarių įvardijimų. Vienas užrašymas be prievardžio: Зе-
новъ (94); galima spėti, kad tai tėvavardis. Kitame įvardijime užrašyti 
posūniai: Пасынъки Лукашовы (90).

3. -sk- tipo priesagos vedinys + patronimas. Vienas užrašymas. 
Tai 0,4 proc. visų, 0,5 proc. dvinarių įvardijimų. Asmuo užrašytas 
viename dviejų brolių įvardijime: [Мацко а] Новицъкий Юръевичи 
(92) „[Mackus ir] Novickis, Jurijaus sūnūs“. 
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Mišrieji įvardijimai

Mišriųjų įvardijimų yra 212. Tai 78,5 proc. visų užrašymų.
1. Vardas + patronimas. 170 užrašymų. Tai 63 proc. visų įvar-

dijimų, 80,6 proc. dvinarių įvardijimų. 169 užrašymai prievardžių 
neturi, pvz., Прокопъ Григоръевичъ (90) „Prokopas, Grigorijaus 
sūnus“, Василей Семеновичъ (90), Гринь Михайловичъ (90), 
Матей Моркутовичъ (90), Войтехъ Карловичъ (90), Венъцко 
Ейсимонтовичъ (91), Яцута Свиркутевичъ (92), Григоръ 
Доркевичъ (92), Гринь Проневичъ (94). Vienas įvardijimas užrašy-
tas su prievardžiu: Романъ Гарасимовичъ, хоружый Витебский 
(91) „Romanas, Garasimo sūnus, Vitebsko vėliavininkas“. Vieno šiuo 
įvardijimo būdu užrašyto asmens antrasis asmenvardis sudarytas iš 
moters vardo: Юхно Зохничъ (92).

2. Vardas + asmenvardis, kuris nėra -sk- tipo arba patronimi-
nės priesagos vedinys. 27 užrašymai. Tai 10 proc. visų įvardijimų,  
12,8 proc. dvinarių įvardijimų. Visi įvardijimai užrašyti be prievardžių, 
pvz., Богданъ Дчуса (90), Семенъ Толстолъ (90), Матей Таруса (91), 
Янъ Выимка (91), Сенько Посникъ (91), Хотьянъ Шеньбель (91), 
Павелъ Лыко (92), Гринь Гущинъ (93), Станько Долгая шия (93).

3. Vardas + -sk- tipo priesagos vedinys. 9 užrašymai. Tai  
3,3 proc. visų įvardijimų, 4,3 proc. dvinarių įvardijimų. Visi užrašymai 
be prievardžių, pvz., Михайло Халецкий (90), Головачъ Быковъский 
(90), Юшъко Куровъский (90), Мицута Мостовъский (93).

4. Vardas + priesagos -овъ/евъ vedinys. 4 užrašymai. Tai  
1,5 proc. visų įvardijimų, 1,9 proc. dvinarių įvardijimų. Du užrašymai 
prievardžių neturi: Ивашъ Уколовъ (91) „Ivašas, Ukolo sūnus (?)“, 
Василей Яковъцовъ (91) „Vasilėjus, Jakovco sūnus (?)“. Dviejų įvar-
dijimų antrasis asmenvardis sudarytas iš uošvio vardo: Станиславъ 
Шулбутовъ зять (90) „Stanislovas, šulbuto žentas“, Яцъко Кумпевъ 
зять (93) „Jacka, Kumpio žentas“.

5. Vardas + patronimas + patronimo genetyvas. 1 užrašymas. Tai 
0,4 proc. visų įvardijimų, 50 proc. trinarių įvardijimų. įvardijimas už-
rašytas be prievardžių: Янъ Мацковичъ Ометича (91) „Janas, Mac-
ko, Ometo sūnaus, sūnus“.

6. Vardas + patronimas + asmenvardis, kuris nėra patroniminės 
arba -sk- tipo priesagos vedinys. 1 užrašymas. Tai 0,4 proc. visų įvardi-
jimų, 50 proc. trinarių įvardijimų. įvardijimas užrašytas be prievardžių: 
Петръ Гриньковичъ Чешейко (90) „Petras, Grinko sūnus, Češeika“.
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Vyrų įvardijimo struktūra

Su vardu buvo užrašyti beveik visi vyrai – 98,1 proc. (265). Be 
vardo – vos 1,9 proc. (5). Potencialiąją pavardę turėjo dauguma vyrų – 
80,4 proc. (217). Beveik visais atvejais (214) potencialiąją pavardę su-
darė vienas asmenvardis, tik tris kartus ją sudarė du asmenvardžiai.

Pirmąjį patronimą (tėvavardį) turėjo per pusę visų vyrų –  
64,8 proc. (175), antrąjį patronimą (tėvo tėvavardį) turėjo tik vienas 
vyras (0,4 proc.). Dešimtadalis vyrų (28; 10,4 proc.) turėjo asmenvar-
dį, kuris nėra nei patroniminės, nei -sk- tipo priesagos vedinys. Nedaug 
vyrų (10; 4,7 proc.) turėjo -sk- tipo asmenvardį ir priesagos -овъ/-евъ 
vedinį (6; 2,2 proc.). Su priesaga -овъ/-евъ sudaryti asmenvardžiai iš 
patėvio vardo (1), uošvio vardo (2), turbūt tėvo vardo (3).

Prievardžiai vyrų įvardijimams beveik nebūdingi: jie užrašyti 
tik 4 kartus (1,5 proc.). Vieną kartą užrašytas pareigybės prievardis 
хоружый  „vėliavininkas“, du viename įvardijime užrašyti vyrai turė-
jo luomo/gyvenamosios vietos prievardį Вешняки „kaimiečiai“. Vieną 
kartą užrašytas giminystės ir šeiminės padėties prievardis Пасынъки 
„posūniai“.

įvardijimo ilgis – 1–3 asmenvardžiai. Vyravo dvinariai įvardiji-
mai – 78,1 proc. (211). Penktadalis įvardijimų buvo vienanariai (57; 
21,1 proc.). Tik du kartus užrašyti trinariai įvardijimai (0,7 proc.). Vi-
dutinis įvardijimo ilgis – 1,796 asmenvardžio. 

Moterų vardai

Su vardu užrašyta viena moteris (7,7 proc.). Vienintelis moters var-
das Дорота yra krikštavardžio Dorotėja, Дорофея liaudinė forma.

Moterų įvardijimo tipai

Iš viso užrašyta 13 moterų. Nėra įvardijimų be šeimos asmenvar-
džių tipo.

įvardijimas vien šeimos asmenvardžiais

Vien šeimos asmenvardžiais užrašyta 12 moterų įvardijimų. Tai 
92,3 proc. visų įvardijimų. 
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1. Priesagos -овая/-евая vedinys. 5 užrašymai. Tai 38,5 proc. visų 
įvardijimų. Keturios moterys užrašytos be prievardžių: Даниловая 
(91), „Danilos žmona“, Хрщоновая (91), Гриньковая (91), 
Зброшковая (90). Viena moteris užrašyta su postpoziciniu našlystės 
prievardžiu: Янелевая удова (93) „Jonelio našlė“. 

2. Priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškojo patronimo gene-
tyvas. 5 užrašymai. Tai 38,5 proc. visų įvardijimų. Keturios moterys 
užrašytos be prievardžių: Якубовая Сирютевича (90) „Jokūbo, Si-
riučio sūnaus, žmona“, Матеевая Стирпейковича (91), Петровая 
Яцевича (93), Петровая Толочъковича (91). Viena moteris užrašy-
ta su prepoziciniu luomo prievardžiu: Пани Федковая Гавриловича 
(90) „Ponia Fedkos, Gavrilos sūnaus, žmona“.

3. Du priesagos -овая/-евая vediniai. 1 užrašymas. Tai  
7,7 proc. visų įvardijimų. Moteris užrašyta be prievardžių: Федоровая 
Плюсковая (90) „Fedoro Pliusko žmona“. 

4. Priesagos -овая\евая vedinys + priesagos -иная vedinys.  
1 užrašymas. Tai 7,7 proc. visų įvardijimų. Moteris užrašyta be prievar-
džių: Михаиловая Ходычиная (90) „Michailo Chodyčiaus žmona“. 

Mišrusis įvardijimas

Mišriuoju įvardijimu (vardu ir priesagos -овая/-евая vediniu) už-
rašyta viena moteris. Tai 7,7 proc. visų įvardijimų. Moteris užrašyta be 
prievardžių: Дорота Матеевая (90) „Dorota, Motiejaus žmona“.

Moterų įvardijimo struktūra

Su šeimos asmenvardžiais užrašytos visos moterys. Iš jų nė viena 
neturėjo tėvavardžio, o andronimą turėjo visos. 14 kartų andronimas 
sudarytas su priesaga -овая/-евая, vieną kartą – su priesaga -иная. 
Asmenvardį iš sutuoktinio tėvavardžio (vyriškąjį patronimą, užrašytą 
genetyvu) turėjo penkios moterys (38,5 proc.). Su vardu užrašyta tik 
viena moteris (7,7 proc.).

Su prievardžiais užrašyti du įvardijimai (15,4 proc.). Prievardis 
удова „našlė“ priskirtinas šeiminės padėties ir giminystės prievar-
džiams ir užrašytas postpoziciškai, prievardis пани – luomo prievar-
džiams ir užrašytas prepoziciškai. 

įvardijimo ilgis – 1–2 asmenvardžiai. Vyrauja dvinariai įvardiji-
mai (8; 61,5 proc.), vienanarių yra per trečdalį (5; 38,5 proc.). Viduti-
nis įvardijimo ilgis – 1,615 asmenvardžio. 
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 Vyrų ir moterų vardyno palyginimas

Vardas glaudžiai susijęs su vyrų vardynu: su vardais užrašyti be-
veik visi vyrai – 98,1 proc. (265). O moteris su vardu užrašyta tik vie-
na (7,7 proc.). Vienintelis užrašytas moters vardas buvo krikštavardis. 
Dauguma vyrų (237; 89,4 proc.) taip pat užrašyti krikštavardžiais. 

Nebuvo nė vieno moterų įvardijimo, kurį sudarytų vien vardas. O 
tarp vyrų tokių įvardijimų buvo penktadalis (53; 19,6 proc.). Tėvavar-
dis buvo labai svarbus vyriškojo įvardijimo narys. Jį turėjo per pusę 
visų vyrų įvardijimų – 64,8 proc. (175). O sąrašo moterims tėvavardis 
apskritai nebuvo būdingas. Svarbiausias moterų asmenvardis buvo 
andronimas. Jį turėjo visos moterys. Antrąjį patronimą (tėvo tėvavar-
dį) turėjo tik vienas vyras (0,4 proc.). Moterų vardyne tėvo tėvavar-
dis neužrašytas nė karto. Bet asmenvardį iš sutuoktinio tėvavardžio 
turėjo per trečdalį moterų (5; 38,5 proc.). Jis visais atvejais užrašytas 
genetyvu. Dešimtadalis vyrų (28; 10,4 proc.) turėjo asmenvardį, ku-
ris nėra nei patroniminės, nei -sk- tipo priesagos vedinys ir panašus į 
antrąjį vardą (šio asmenvardžio funkcijos įvardijime nežinomos). Kai 
kurie vyrai turėjo -sk- tipo asmenvardį (10; 4,7 proc.) arba priesagos 
-овъ/-евъ vedinį (6; 2,2 proc.). Moterų vardyne -sk- tipo antroponimų 
nepasitaikė. Vien potencialiosiomis pavardėmis, be vardų, teužrašyta 
1,9 proc. (5) vyrų. O moterų vardyne įvardijimas vien šeimos narių 
asmenvardžiais vyravo – taip užrašytos dvylika iš trylikos moterų  
(92,3 proc.). Vyrai dažniausiai buvo užrašomi mišriuoju įvardiji-
mu (212; 78,5 proc.), o moterų vardyne šis įvardijimo tipas pasitai-
kė tik kartą (7,7 proc.). Vien vardu užrašyta penktadalis vyrų (53;  
19,6 proc.), o tarp moterų tokių įvardijimų nebuvo iš viso. Potencialiąją 
pavardę turėjo keturi penktadaliai vyrų įvardijimų (217; 80,4 proc.), o 
šeimos asmenvardį arba du asmenvardžius – visi moterų įvardijimai. 

Prievardžiai Gardino bajorų vardynui beveik nebūdingi: su jais 
teužrašyti du moterų įvardijimai (15, 4 proc.) ir keturi vyrų įvardijimai 
(1,5 proc.). Vyrų vardyne užrašyti du luomo, po vieną pareigybės ir 
šeiminės padėties bei giminystės prievardį. Moterų vardyne po kartą 
užrašyti luomo ir šeiminės padėties bei giminystės prievardžiai. Tau-
tybės prievardžių nei vyrų, nei moterų vardyne nepasitaikė.

Vidutinis įvardijimo ilgis didesnis vyrų (1,8 asmenvardžio) nei 
moterų (1,6 asmenvardžio). Dažniausiai buvo užrašomi dvinariai vyrų 
(211; 78,1 proc.) ir moterų (8; 61,5 proc.) įvardijimai. Vienanarių įvar-
dijimų daug mažiau ir vyrų (57; 21,1 proc.), ir moterų (5; 38,5 proc.) 
vardyne. Vyrų vardyne buvo ir du trinariai įvardijimai (0,7 proc.). 
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Vyrų įvardijimo standartai daugeliu atžvilgių labai skyrėsi nuo 
moterų įvardijimo standartų.

Baltiškosios kilmės asmenvardžiai

Baltiškos kilmės asmenvardžių buvo Gardino bajorų vardy-
ne. Turbūt tai lietuvių, bet dalis gali būti ir jotvingių antroponi-
mai. Devyni asmenys turėjo tėvavardį Ейсимонътовичъ: Венъцко 
Ейсимонътовичъ (91), Шимонъ Ейсимонътовичъ (92), Пашко а 
Статко, а Петрокъ, а Прокопъ Ейсимонтовичи (92), Петрашко 
Ейсимонтовичъ (92), Миколай Ейсимонтовичъ (92), Дашко 
Ейсимонтовичъ (92). Atmetus šio tėvavardžio patroniminę priesa-
gą, rekonstruojamas dvikamienis antroponimas Eisimantas. Asmens, 
vardu Богданъ Бильминовичъ (92), tėvavardis – taip pat dvikamienis 
antroponimas. Atmetus patroniminę priesagą, tai asmenvardis Bilmi-
nas. Viename įvardijime Бутримъ Довнаровичъ (91) aptinkame du 
dvikamienius antroponimus: Butrimas ir Daunoras (atmetę šio as-
menvardžio patroniminę priesagą). Asmenvardis Sirtutis yra dvika-
mienio asmenvardžio trumpinio priesagos -ut- vedinys. šį asmenvardį 
rekonstruojame iš įvardijimo Богданъ Сирътутевичъ (93) antrojo an-
troponimo, atmetę patroniminę priesagą. Dvikamienių asmenvardžių 
trumpinių priesagos -ut- vedinius Giliušis ir Giniušis rekonstruojame 
iš įvardijimų Станько Кгилюшевичъ (94) ir Петько Кгинюшевичъ 
(94) patronimų.

Lietuvišką pravardinį asmenvardį Kumpis galime rekonstruoti 
iš įvardijimo Яцъко Кумпевъ зять (93) antrojo antroponimo, at-
metę priesagą -евъ. Turbūt lietuviškas asmenvardis Dargis slypi ir 
užrašymo Григоръ Доръкевичъ (92) tėvavardyje. įvardijimo Якубъ 
Витень (93) antrasis antroponimas gali būti ir Vytenis, ir Vytėnas 
(arba Vitėnas), nors pirmenybę reikėtų teikti Vyteniui – dėl minkš-
tumo ženklo asmenvardžio gale. Lietuviškas yra rekonstruotas as-
menvardis Stirpeika užrašymuose Миско Стирпейковичъ (91) ir 
Матеевая Стирпейковича (91). Be abejo, lietuviškas asmenvar-
dis Jaunulis rekonstruotinas iš įvardijimo Шчасный Евънулевичъ 
(92) tėvavardžio. Lietuviška krikštavardžio forma Pranys slypi 
įvardijimo Гринь Проневичъ (94) tėvavardyje, gal ir aplietuvinto-
je krikštavardžio Афанасий formoje Апонасъ, Апанасъ: Апонасъ 
Минютичъ (92), Апанасъ Нестеровичъ (93). Lietuviška krikšta-
vardžio forma Jurgelis rekonstruotina iš įvardijimo Болътромей 
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Юркгелевичъ (93) tėvavardžio. Taip pat lietuviška krikštavardžio 
forma Jonelis rekonstruotina iš moters įvardijimo Янелевая удова 
(93) andronimo. 

Čia išvardintos dvylikos senųjų baltiškų dvikamienių asmenvar-
džių, trijų dvikamienių asmenvardžių trumpinių priesagos -ut- vedi-
nių, šešių kitų lietuviškų antroponimų ir penkių sulietuvintų krikšta-
vardžių formos, rastos Gardino bajorų vardyne, leidžia daryti išvadą, 
jog šie asmenvardžiai buvo lietuvių (galbūt kai kurie – jotvingių) an-
troponimai. Lietuvių, o gal ir jotvingių tarp užrašytų asmenų galėjo 
būti daug daugiau, bet jie pradingsta tarp krikštavardžiais užrašytų 
sąrašo bajorų. Kai žmogus užrašomas krikštavardžiais, jo tautybės 
nustatyti dažniausiai neįmanoma – nebent yra aiškių krikštavardžio 
lietuvinimo pėdsakų. Gardino bajorų sąraše lietuviams galima pri-
skirti šventųjų, kurių nėra kanonizavusi stačiatikių bažnyčia, vardus: 
Česlovas, Hiacintas (Jacintas), Stanislovas, Vaclovas, Vaitiekus. šiais 
vardais užrašyti 22 asmenys. Ir ankstesnėje vyrų kartoje yra šven-
tųjų vardų, kurių nėra kanonizavusi stačiatikių bažnyčia: Bernardas, 
Hiacintas (Jacintas), Karolis, Konradas, Pranciškus. šiuos vardus 
randame aštuoniuose tėvavardžiuose.

Iš viso lietuviams (gal dalis jų jotvingiai) galima priskirti 56 čia 
nurodytus asmenvardžius. Iš tikro dar daugiau lietuvių galėjo būti 
tarp šventųjų vardais užrašytų asmenų.

Netradiciniai asmenų įvardijimo būdai

įprasta, kad vyrų asmenvardžiai sudaromi iš tėvo vardo arba (re-
tais atvejais) tėvo tėvavardžio. Gardino bajorų sąraše yra ir netradiciš-
kai sudarytų vyrų asmenvardžių. Vieno vyro, vardu Юхно Зохничъ 
(92), antrasis asmenvardis, sudarytas su patronimine priesaga, yra ne 
iš vyriško, o iš moteriško antroponimo: Зохна – krikštavardžio Zofija 
liaudinė forma. Galime spėti, jog tai užrašyto asmens motinos vardas. 
Viename įvardijime kelių asmenų antroponimas sudarytas iš patėvio 
vardo – Пасынъки Лукашовы (90). Dviejų vyrų antrasis asmenvar-
dis sudarytas iš uošvio vardo: Станиславъ Шулбутовъ зять (90), 
Яцъко Кумпевъ зять (93).

Gardino bajorių moterų vardyne asmenvardžių, sudarytų iš toli-
mesnių giminaičių antroponimų, nebuvo. Bet šio dokumento kitų vie-
tovių moterų įvardijimuose esama asmenvardžių, sudarytų iš brolio, 
dieverio, sūnaus, motinos antroponimų (Čirūnaitė 2009).
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Išvados

1. Su vardais užrašyti beveik visi vyrai (98,1 proc.).
2. Populiariausi vyrų vardai – Jonas, Grigalius, Simonas/Simeonas, 

Stanislovas.
3. šventųjų vardais pavadinti devyni dešimtadaliai (89,1 proc.) 

vyrų.
4. Liaudinėmis formomis užrašyti du trečdaliai krikščioniškų vardų 

(64 proc.), kanoninėmis formomis – trečdalis (36 proc.). Stačiati-
kiams būdingomis vardų formomis užrašyta daugiau vardų negu 
būdingomis katalikams. 

5. Populiariausi ankstesnės kartos vyrų vardai – Grigalius, Eisi-
mantas, Jonas, Matas/Motiejus, Mykolas.

6. Ankstesnėje vyrų kartoje šventųjų vardais pavadinta mažiau vyrų 
(63,3 proc.) negu dabartinėje, bet tas skaičius viršija nekrikščio-
niškais vardais užrašytų asmenų skaičių.

7. Ankstesnėje vyrų kartoje liaudinės krikščioniškų vardų formos 
(71,1 proc.) vartotos daug dažniau negu kanoninės (28,9 proc.). 
Stačiatikiams būdingomis šventųjų vardų formomis užrašyta dau-
giau ankstesnės kartos vyrų vardų negu būdingomis katalikams.

8. Iš vyrų įvardijimo tipų populiariausias buvo mišrusis (78,5 proc.). 
Vien vardais užrašyta penktadalis (19,6 proc.) įvardijimų, vien 
potencialiosiomis pavardėmis – tik 1,9 proc. įvardijimų.

9. Tėvavardį turėjo du trečdaliai (64,8 proc.) vyrų, tėvo tėvavardį 
– tik 0,4 proc. vyrų. Asmenvardį, kuris nėra patroniminės arba 
-sk- tipo priesagos vedinys, turėjo dešimtadalis (10,4 proc.),  
-sk- tipo priesagos vedinį – 4,7 proc., priesagos -овъ/-евъ vedinį –  
2,2 proc. vyrų.

10. Prievardis vyrų įvardijimams nebuvo būdingas: jį turėjo tik  
1,5 proc. vyrų įvardijimų.

11. Vyrų įvardijimo ilgis – 1–3 asmenvardžiai. Vyravo dvinariai įvar-
dijimai (78,1 proc.). Vienanarių buvo penktadalis (21,1 proc.), tri-
narių – 0,7 proc.

12. Vyrų vardyne buvo netradicinių asmenvardžių sudarymo atvejų 
– iš motinos, patėvio, uošvio vardų.

13. Su vardu užrašyta viena (7,7 proc.) moteris. Ji pavadinta krikš-
čionišku vardu.
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14. Iš moterų įvardijimo tipų vyrauja įvardijimas vien šeimos asmen-
vardžiais (92,3 proc.). Mišriųjų įvardijimų buvo 7,7 proc., įvardi-
jimų vien vardais nebuvo iš viso.

15. Andronimą turėjo visi moterų įvardijimai. Tėvavardžio neturėjo 
nė vienas įvardijimas. Asmenvardį iš sutuoktinio tėvavardžio tu-
rėjo per trečdalį moterų įvardijimų (38,5 proc.). 

16. Prievardžių turėjo apie septintadalį moterų įvardijimų (15,4 
proc.).

17. Moterų įvardijimo ilgis buvo 1–2 asmenvardžiai. Vyravo dvina-
riai įvardijimai (61,5 proc.), vienanarių buvo per trečdalį (38,5 
proc.). Vidutinis įvardijimo ilgis buvo 1,6 asmenvardžio.

18. Vyrų ir moterų įvardijimo standartai skyrėsi.
19. Gardino bajorų vardyne buvo 21 baltiškas asmenvardis, 5 aplietu-

vinti krikščioniški vardai. Dar buvo 30 vardų, nebūdingų stačiati-
kiams, pavartojimo atvejų. Turbūt tai buvo lietuvių (dalis – gal ir 
jotvingių) asmenvardžiai.
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS

LIETUVIšKAS (BALTIšKAS) PAVELDAS 
BALSTOGėS VAIVADIJOS PAVARDėSE

Kur senovėje buvo kalbama lietuvių ir apskritai baltų kalbomis, 
rodo baltiškų vietovardžių ir ypač vandenvardžių (hidronimų) papli-
timas. Tuos vietovardžius tyrė ir toliau tiria daugelis mokslininkų, ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Turima šiuo klausimu gausi lite-
ratūra. Taigi, pasakytume, „žemės kalboje“ (vietovardžiuose, vanden-
vardžiuose) baltiškasis paveldas intensyviai tiriamas. Kartu atitinka-
muose plotuose išryškinamas gyventojų perėjimas prie slavų kalbos 
(kalbų), kitaip sakant, tų kraštų slavizacijos procesas. Savaime kyla 
klausimas: ar ten nėra išlikę baltiško (lietuviško) paveldo ir žmonių 
pavadinimuose – pavardėse, apskritai asmenvardžiuose?

šių eilučių autorius prieš kelerius metus atliko tokio paveldo žval-
gomo pobūdžio paieškas gudų (baltarusių) pavardėse, kurias surinko 
ir paskelbė gudų kalbininkas Mikalajus Biryla veikalo Белаpуская ан-
трапанiмiя antrajame tome, išleistame 1969 m. Minske. Tos paieškos 
davė teigiamų rezultatų: žr. autoriaus knygą Lietuvių asmenvardžiai, 
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 611–621.

Vėliau rūpėjo ištirti atitinkamą paveldą šiaurės rytų Lenkijoje, 
tuose plotuose, kur gausu baltų kilmės vietovardžių. Juos tyrė len-
kų kalbininkai Michalas Kondratiukas (Michał Kondratiuk, žr. jo 
veikalus Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny, 
Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974 ir Elemen-
ty bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu Białostockiego, 
ten pat, 1985) ir Irena Halicka (Nazwy miejscowe środkowej i za-
chodniej Białostocczyzny: dzierżawcze, patronimiczne i rodzinne, 
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Warszawa, 1976). Tačiau tai padaryti trukdė prieinamų šaltinių stoka. 
2009 m. viduryje buvo atkreiptas dėmesys į telefono abonentų knygas 
– jose yra daugybė pavardžių. Ištyrus Suvalkų ir Augustavo krašto 
telefono abonentų knygoje esančias pavardes, buvo rasta daug tokių, 
kurioms pradžią davė lietuviški ir apskritai baltiški asmenvardžiai. 
Tyrimo rezultatai pateikti knygelėje Lietuviškas paveldas Suvalkų 
ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse: Polonizacijos apybraiža, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. Joje pateikti 
duomenys padės geriau suprasti to krašto sulenkinimo istoriją. 

Darbas buvo tęsiamas. Ištirtos pavardės Balstogės vaivadijos te-
lefono abonentų knygoje Książka telefoniczna województwa Białos-
tockiego 1998, kurią autoriui parūpino punskietė Nijolė Birgelienė, 
paakinta Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos šalčininkuose istorijos 
mokytojo Artūro Andriušaičio. Ačiū jiems! Taip atsirado dabar 
rašoma knyga Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės vaivadijos 
Lenkijoje pavardėse, ji turėtų pasirodyti 2011 metų pirmoje pusėje1.

Balstogės vaivadijos pavardėse lietuviškieji (baltiškieji) elemen-
tai yra dar labiau sulenkinti ir apskritai suslavinti, dėl to juos sunkiau 
atpažinti. Tiriamąjį darbą sunkino ir toji aplinkybė, kad daug vaiva-
dijos gyventojų namuose vartoja gudų, o ne oficialiąją lenkų kalbą. 
Taigi čia susidurta ne tik su pavardžių lenkinimu, bet ir su jų gudinimu 
(baltarusinimu).

šio krašto pavardės kilmės požiūriu priklauso keturiems sluoks-
niams. Patį seniausią, pirmykštį sluoksnį sudaro jotvingiškas vardynas, 
ir nemažai jo elementų išliko dabartinėse pavardėse. Toliau – lietuviš-
kas vardynas, ne visuomet lengvai atskiriamas nuo jotvingiško, kuris 
daugeliu atvejų buvo lituanizuotas. Jotvingiški ir lietuviški elementai 
dabartinėse to krašto pavardėse yra perdėm sumišę. Naujesni, antri-
niai – abu slaviški vardyno, nulėmusio dabartines pavardes, sluoks-
niai: gudiškasis (kurio kilmė daugeliu atvejų susijusi su senąja Lietu-
vos valstybe, buvo jos nulemtas) ir lenkiškasis (pats naujausias).

Darbo tikslas – ne visapusiška Balstogės vaivadijos pavardžių 
analizė, bet tik siekimas išryškinti tose pavardėse slypintį lietuviškąjį 
(baltiškąjį) paveldą. Tai ir nulėmė rašomos knygos struktūrą bei rū-
pimo paveldo pateikimo būdą. Knygos struktūra bus iš esmės tokia 
pati, kaip minėto Suvalkų bei Augustavo krašto leidinio: visų pirma 

1 Autoriaus minima knyga jau pasirodė – Zinkevičius Z. Lietuviškas (baltiškas) paveldas 
Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse, Vilnius, 2011 – Red.

L I E T U V I š K A S  ( B A L T I š K A S )  PAV E L DA S . . .  
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joje bus stengiamasi išaiškinti pirmykščius baltiškus, paprastai lietu-
viškus, antroponimus, davusius pradžią dabartinėms pavardėms, ir 
tik po to pateikiamos dabartinės pavardės, tokios, kokios yra telefono 
abonentų knygoje.

Balstogės vaivadijos telefono abonentų knygoje visi gyvenviečių 
pavadinimai ir visos žmonių pavardės rašomos tik lenkiškai: sulenkin-
tos jų formos ir tų formų rašyba. Tarp kitko, lietuviškų pavardžių ne-
skiriama giminė: rašoma, pvz., Helena Stulgis, Zofia Jurgutis ir t. t. 
Vietovių pavadinimai knygoje bus rašomi taip, kaip šių dienų Lenkijos 
žemėlapiuose, kad skaitytojams būtų patogiau tas vietoves lokalizuoti. 

Telefono abonentų knygoje iš viso rasta apie 130 pavardžių, ku-
rioms pradžią davė senieji lietuvių ir jotvingių (išskirti dažnai neįma-
noma) dvikamieniai asmenvardžiai, tokie kaip Beĩ-noras sulenkintoje 
pavardėje Bejnorowicz. Dar per 30-yje pavardžių aptikta tokių dvi-
kamienių asmenvardžių, kuriems tiesioginių atitikmenų baltų antro-
ponimijoje nerasta. Tai dar nereiškia, kad iš tikrųjų jų nėra, nes ne visi 
dvikamieniai asmenvardžiai jau išrankioti iš istorijos šaltinių, daug jų 
tebeslypi Lietuvos ir senųjų baltų žemių gyvenviečių pavadinimuose. 
Tikslaus tokios kilmės pavardžių skaičiaus nurodyti neįmanoma: iš ti-
krųjų jis turėtų būti daug didesnis, nes dėl stipraus pavardžių suslavi-
nimo aptikti jose slypinčius baltiškus asmenvardžius labai sunku. Dar 
sunkiau išryškinti baltiškus senųjų dvikamienių asmenvardžių trum-
pinius ir jų priesaginius vedinius, nes šių asmenvardžių šaknys neretai 
sutampa su lenkiškos kilmės antroponimų šaknimis, yra į jas panašios 
ir todėl sunkiai nuo jų atskiriamos. Visai neabejotinų pavyzdžių rasta 
daugiau negu šimte pavardžių.

Balstogės vaivadijoje labai populiarios patroniminės kilmės pa-
vardės su priesagomis -owicz, -ewicz. Jos daugelyje vietovių sudaro 
net po keliasdešimt procentų visų pavardžių. šioms priesagoms pra-
džią davė ne lenkų, bet senoji rytinių slavų kalba, ir jų atsiradimas su-
sijęs su praeityje Balstogės krašto priklausymu Lietuvos valstybei, kur 
tokie patronimai buvo visuotinai vartojami. Tai savotiškas Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos, bet ne lietuvių kalbos, paveldas, išskyrus tuos 
atvejus, kai pavardėse išliko lietuvių kalbos elementų, pvz., Kuprewicz 
(plg. kupris), Morgużewicz (margas, priesaga -už-). Kadangi senojoje 
Lietuvos valstybėje, stiprėjant polonizacijai, priesagos  -owicz, -ewicz 
buvo keičiamos lenkiškomis -ski tipo priesagomis (-owski, -ewski ir 
t. t. ), šių vartojimas prie asmenvardžių (lenkai iš seno jas vartojo tik 
prie vietovardžių), labai būdingas Balstogės vaivadijai, irgi laikytinas 
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Lietuvos valstybės paveldu. Tai tokios pavardės kaip Giełażewski (ge-
ležis), Szypulewski (šipulys) ir kt.

Pavardės, kilusios iš krikščioniškojo vardyno, rašant jas lenkiškai 
(taip visuotinai daroma), yra indiferentiškos tautybės požiūriu, išsky-
rus tas, kuriose išliko specifinių lietuviškos tarties (pvz., šaknis Czep- 
vietoj Szczep-, plg. lenkų Szczepan ‘Steponas’) arba žodžių darybos 
(lietuviškos galūnės ir priesagos) elementų. Su tokiais elementais 
pavardžių daug, tik dėl lenkiškos rašybos nelengva nustatyti, kurie 
elementai tikrai lietuviški ir kurie tėra atsitiktinis garsų sutapimas. At-
rinkti tik patikimiausi pavyzdžiai, bet ir šių palyginti daug (apie 400), 
ypač tokių pavardžių, kuriose slypi lietuvių tėvavardinės priesagos 
-ait-is, -ūn-as, -on-is, mažybinės-maloninės priesagos -el-is (-ėl-is), 
-ul-is, -uk-as, -ut-is, taip pat priesaga -eik-a (-eik-is). Pateikiame tik 
kelis pavyzdžius: Mikutajcys (Mikutaitis), Mikołajun (Mikalojūnas), 
Jurgielaniec (Jurgelionis), Janel (Jonelis), Andrulewicz (Andriulis), 
Żyluk (žiliukas), Jurguć (Jurgutis), Możejko (Mažeika) ir daugelis 
kitų.

Balstogės vaivadijoje pavardžių, kurioms pradžią davė lietuviš-
ki pravardinės kilmės asmenvardžiai, tokie kaip Balañdis, slypintis 
sulenkintoje pavardėje Bołądź, rasta net apie 300, neskaitant tokių 
asmenvardžių priesaginių vedinių ir pavardžių, kuriose dėl didelio 
sulenkinimo lietuviškas asmenvardis sunkiai atpažįstamas. štai kelio-
lika pavyzdžių: Bierżyn (beržas), Burba (burbėti), Cilwik (tilvikas), 
Dojlida (dailidė, sen. turėjo platesnę statytojo reikšmę), Gajdzis (gai-
dys), Gielda (gelda), Karwel (karvelis), Kielm (kelmas), Klisz (kli-
šas), Paukszto (paukštis), Rojsza (raišas), Skiłądź (skilandis), Skiścim 
(skystimas), Szeszko (šeškas), Waboł (vabalas), Wanago (vanagas).

Knygoje sukaupti duomenys padės tyrėjams geriau suprasti lie-
tuviškos (baltiškos) antroponimijos suslavinimo procesą, tuo pačiu 
ir nušviesti baltų etnoso slavizacijos istoriją – ja domisi ne tik kal-
bininkai, bet ir istorikai. Neabejinga ir Lietuvos visuomenė, ypač tu-
rint omenyje susidariusią grėsmingą padėtį Vilniaus krašte, kuriame 
Lenkija reikalauja įvesti lenkišką suslavintų lietuviškų pavardžių ra-
šybą, siekdama atlikti tai, kas buvo padaryta šiaurės rytų Lenkijoje. 
Lietuvos Respublikos vadovybė turi būti labai apdairi, kad Vilniaus 
krašto neištiktų Balstogės vaivadijos lietuvių likimas. Lenkiškai rašo-
mos pavardės baigs tą darbą, kurį po Pirmojo pasaulinio karo pradėjo 
Juzefas Pilsudskis (Józef Piłsudski) ir Liucjanas želigovskis (Lucjan 
Żeligowski).

L I E T U V I š K A S  ( B A L T I š K A S )  PAV E L DA S . . .  Z I G M A S  Z I N K E V I Č I U S
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS (g. 1925 m. Juodausiuose, Ukmergės r.) – žy-
miausias šių dienų lituanistas ir vienas daugiausiai rašančių bei cituo-
jamų pokario lietuvių kalbininkų, iki šių dienų labai intensyviai ir 
nuosekliai dirbantis mokslo darbą. 1945–1950 m. studijavo Vilniaus uni-
versitete lituanistiką. Nuo 1946 m. jame dirbo. 1956–1962, 1964–1968 m. 
Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1973–1988 m. Lietuvių kalbos,  
1988–1989 m. Baltų filologijos katedros vedėjas, 1995–1996 m. Lietuvių 
kalbos instituto direktorius, 1996 12 10–1998 03 25 – Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministras.
Habilituotas humanitarinių mokslų akademijos akademikas, profesorius, 
nuo 1982 m. švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (The 
Royal Academy of Letters, History and Antiquities) narys, nuo 1991 m. 
Norvegijos mokslų akademijos, nuo 1995 m. Latvijos mokslų akademijos 
ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys. Latvijos universiteto (1991) 
ir Vytauto Didžiojo universiteto (1994) Garbės daktaras, Herderio premi-
jos (1994) laureatas. Už nuopelnus Lietuvos mokslui Zigmui Zinkevičiui  
1995 m. įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio or-
dinas.
Mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. 
Keliasdešimties knygų ir daugiau kaip 500 straipsnių lietuvių ir užsienio 
kalbomis autorius. 
Yra daug nuveikęs lietuvybės įtvirtinimui Rytų Lietuvoje – Vilniaus krašte. 
Atskira Zigmo Zinkevičiaus mokslinės veiklos sritis – Kazimiero Būgos 
mokslinio palikimo publikavimas bei tyrinėjimas. Ištyrė ir paskelbė vadi-
namąjį jotvingių kalbos žodynėlį Pagonių šnektos iš Narevo. 
Iškiliausias Zigmo Zinkevičiaus darbas yra šešių tomų Lietuvių kalbos 
istorija su rodyklėmis ir bibliografija (1984–1995), apdovanota Lietuvos 
Respublikos mokslo premija (1996 ir 1998 metais išleistas sutrumpintas šio 
veikalo variantas anglų kalba). Tokios apimties kalbos ir tautos istorijos 
panorama gali didžiuotis reta tauta. Kelia nuostabą ir pasigėrėjimą moksli-
ninko pasiryžimas išgvildenti itin plačią ir sudėtingą temą, kurios paprastai 
imasi būrys tyrėjų. Su fundamentalia kalbos istorija Zinkevičius įėjo ne tik 
į Lietuvos, bet ir pasaulio kalbotyros istoriją.

Zigmas Zinkevičius

Z I G M A S  Z I N K E V I Č I U S
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ALGIRDAS PATACKAS 

JOTVA – TERIOTA, BET NEPRARASTA

    įkirsk kaip kardą   
    į kirsną žemę    
    į seirą dangų    
    į pelkių neviltį    
    jotvingio įniršį –    
    – kad tu paspringtum   
    kad tu, gude, nesulauktum  
    manęs parklumpant...                
                     

Jotvingiai, jų likimas yra, be abejo, vienas tragiškiausių baltų gen-
čių istorijoje. Lietuviai jotvingių atsparos dėka sukūrė valstybę, prūsai 
paliko istorijoje bent savo vardą, o prūsų kalbos likučiai buvo užrašyti 
keliuose žodynėliuose, dėl to tapo įmanoma netgi atkurti „nawaprū-
siskan“, naująją prūsų kalbą. Tuo tarpu iš jotvingių, kadaise garsios, 
gausios ir didingos genties, buvo likę nedaug vietovardžių ir vandenų 
vardų. Sakome – buvo, nes įvyko kai kurių poslinkių, patvirtinančių 
teiginį ar viltį, kad negalima, neįmanoma, jog niekuo nenusikaltusi 
tauta, „Dievo mintis“, pražūtų be pėdsakų. 

Be Lietuvos, mūsų metraščiuose dar randame tautą, su kuria Ru-
sija suėjo į priešiškus santykius ir kuri vėliau buvo įjungta į imperijos 
sudėtį – tai paslaptinga jotvingių tauta. Jotvingiai gyveno visų pirma 
Poliesėje, po to Palenkėje, dalyje Mazovijos, tarp Valpušės upelio, įte-
kančio į Narevą, ir Bugo, pagaliau senovinėje Sudavijoje. Dėl jotvin-
gių kilmės senieji metraštininkai nesutaria: vieni sako, kad jotvingiai 
kalba, religija ir papročiais panašūs į lietuvius, prūsus ir žemaičius, 
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kiti gi, kad jotvingiai visiškai skiriasi nuo slavų ir lietuvių. Naujausi 
tyrinėtojai pripažįsta juos sarmatų jazygų palikuonimis, bet be pa-
kankamai aiškių įrodymų. Kokia bebūtų jotvingių kilmė, istorijoje jie 
pasireiškė kaip laukinė, plėšikiška tauta, ilgai išlaikiusi pagonybę. 
Tikėdami sielos persikūnijimu, jotvingiai niekada nesitraukdavo iš 
mūšio lauko ir nepasiduodavo į nelaisvę, bet žūdavo kartu su žmo-
nomis. Jie gyveno pusiau klajokliškai, pusiau sėsliai. Dar ir dabar 
jotvingių likučiai aptinkami Skidelio valsčiuje, kairiajame Pelesos ir 
Katros upelių krante. Jie ryškiai skiriasi nuo lietuvių savo juodbru-
vumu, juodais rūbais, papročiais ir gyvensena, nors visi jau kalba 
gudų kalba su lietuviška tartimi. Palenkės gudai turi posakį „žiūri 
kaip jotvingis“ [выгляда як ядвинга], t. y. žiūri kaip plėšikas1.

Cituojame šią ištrauką iš XIX a. rašytos istorijos, norėdami pa-
rodyti, kad jotvingių įvaizdis kaimyninių etnosų akyse nesikeičia jau 
nuo XII a., kai lenkų kronikininkas Vincentas Kadlubekas apibūdino 
juos kaip „baisingą ir žiaurią gentį“ [gens atrocissima, omnium fe-
rarum immanitate trucelentior]. Tai suprantama – sunku laukti tei-
giamo apibūdinimo iš priešo kronikininkų, o patys jotvingiai nepaliko 
jokio rašytinio teksto. Pamėginkime tai padaryti už juos: „baisinga“ 
tereiškia, kad jotvingių bijota, ir būta dėl ko, nes jotvingių narsą, vita-
lišką aržumą liudija metraščiai. štai kunigaikščio Skomanto charakte-
ristika iš Ipatijaus metraščio: борзъ же бѣ, яко и звѣрь. Čia susiduria-
me su vertimo problema – борзъ, senosios slavų kalbos žodį, galima 
versti ir kaip „aržus“; kiek sušvelnintai – „aršus“, arba sukultūrintai 
– „narsus“. Bet kadangi jis lyginamas su žvėrimi, plėšrūnu, semantiš-
kai artimiausias žodis būtų барс, lūšis, Jotvos girių pažiba, labiausiai 
tinkantis vardas narsiajam Skomantui. Tas pats ir dėl „plėšikų“ cha-
rakteristikos – agresoriai buvo pašonėje susiformavusios slavų gen-
tys, turinčios azijinio kraujo priemaišų (švarno, Haličo-Volynės didi-
ko, trumpą laiką valdžiusio ir Lietuvą, senelė buvo kilusi iš polovcų). 
Agresorius buvo ir kryžiaus karų idealus išdavęs Teutonų ordinas, 
o atsakomuosius žygius vadinti plėšikavimu – įprasta „informacinio 
karo“, kaip dabar sakytume, priemonė. įsidėmėtina, kad kaimyninių 
baltų genčių atsiliepimai apie jotvingius yra neutralūs.

1 С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, С.-Петербург, 1896.

A L G I R DA S  PA T A C K A S J O T VA  –  T E R I O T A ,  B E T  N E P R A R A S T A
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Žodynėlis

Be abejo, vienas tų poslinkių – 1978 m. Belovežo girioje buvo 
rastas vadinamasis jotvingių žodynėlis2. Priminsime šią įsidėmėtiną 
istoriją: jaunas, aštuoniolikmetis tų kraštų, kaip dabar sakytume, „žy-
geivis“ (matyt, Baltarusijoje, kaip ir Lietuvoje, jau buvo prasidėjęs pu-
siau legalus kraštotyrininkų sąjūdis), keliaudamas po Belovežo girią, 
apsistojo šiaurinėje jos dalyje glūdinčiame Novi Dvoro kaime (tarp 
Rovbickaja ir Krynicos). Iš vieno senuko jam pavyko išprašyti seną 
lotynišką maldaknygę, jos gale buvo priklijuota keletas puslapių su 
ranka rašytu tekstu, pavadintu Pogańskie gwary z Narewu (Pagoniš-
kos šnektos iš Narevo). Tolesnis Viačeslavo Zinovo (tokia jo pavardė) 
likimas klostėsi panašiai, kaip ir bendraminčių Lietuvoje – netrukus 
jaunuolį paėmė į sovietinę kariuomenę, o tėvai, aptikę radinį tarp jo 
daiktų, išsigandę, kaip sako oficiali versija, kad jų sūnus „neužsikrės-
tų religinėmis pažiūromis“, maldaknygę sunaikino. Greičiausiai buvo 
kitaip – tėvai išsigando ne religinių pažiūrų, bet KGB dėmesio, gal net 
kratos. šią versiją patvirtina tolesni įvykiai: po armijos jis įstoja į Bres-
to universitetą, studijuoja geografiją ir biologiją, bet po dvejų metų pa-
šalinamas iš universiteto за нарушение трудовой дисциплины‚ t. y. 
už „darbo disciplinos“ (?) pažeidimus. Pažįstamas anų laikų vaizdelis 
– su tokia formuluote paprastai šalindavo nelojalius sistemai studen-
tus.

Bet grįžkime prie maldaknygės ir paslaptingųjų lapelių. Likimas 
buvo gailestingas – Viačeslavas, tarsi kažką nujausdamas, jų turinį buvo 
persirašęs į chemijos paskaitų konspektą. žodynėlį sudarė 215 žodžių 
– lenkiški žodžiai ir jų atitikmenys nežinoma, „poganska“ kalba.

Vaikinas bandė šiuo radiniu sudominti mokslininkus – siuntė žo-
dynėlį į Minską, į Mokslų akademiją, paskui į Vilnių, bet atsako nesu-
laukė – mat buvo nuspręsta, kad žodynėlis yra, ko gero, padirbinys. 
Pagaliau po penkerių metų, 1983-iaisiais, leidinyje Балто-славянские 
исследования pasirodė prof. Zigmo Zinkevičiaus straipsnis Польско-
ятвяжский словарик?3. (Atkreipkime dėmesį į klaustuką ir faktą, 
kad lietuviškas straipsnio variantas pasirodė tik po dvejų metų – tai 
rodo, kad ir kalbotyroje, laisviausioje, kaip dabar teigiama, iš sovie-

2 žr. Z. Zinkevičius, „Jotvingiai ir jų kalba“, Terra Jatwezenorum, Punskas: „Aušros“ lei-
dykla, 2009, p. 18–32.

3 З. Зинкявичюс,.„Польско-ятвяжский словарик?“, Балто-славянские исследования, 
Москва, 1983, p. 3–29.
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tinių laikų humanitarijų, taip pat veikė ideologiniai gniaužtai. Atro-
do, šioje istorijoje lemiamą vaidmenį suvaidino Vladimiras Toporovas 
(1928–2005), vienas žymiausių visų laikų baltistų-slavistų. Sakoma, 
kad jis yra išsitaręs: jeigu tai padirbinys, tai jį turėjo kurpti pora ins-
titutų. šito užteko, kad žodynėlis būtų pripažintas autentišku.)

Deja, neišsipildė, bent lietuviškuoju atveju, V. Toporovo progno-
zė, kad atradus lenkų-jotvingių žodynėlį, prasideda naujas jotvingių 
kalbos tyrinėjimų etapas, o pati kalba nustoja būti praktiškai „to-
ponomastine“ [t. y. kurios tyrinėjimai remiasi vien vietovardžiais 
– autoriaus past.], kokia ji neseniai buvo. Išskyrus vieną kitą išimtį, 
žodynėlis nesusilaukė didelio mūsų tyrėjų dėmesio. Kur kas daugiau 
dėmesio jam rodo lenkų kalbininkai4, baltarusiškuose portaluose ver-
da diskusijos šia tema, o rusiškame kontekste susilaukta netgi ironiš-
kos parodijos, nelabai draugiškos, betgi savaip liudijančios dėmesį, su 
geroka doze blogai slepiamo pavydo5. 

Todėl nėra ko stebėtis, kad šis nelygstamas, per stebuklą išlikęs 
mūsų žilos senovės liudytojas, tarsi balsas iš anapus, iš kapo duobės, 
tasai vėrinys iš 205 senovinės kalbos brangžodžių, mums, mūsų savi-
monei lyg ir neegzistuoja. Jautriau į tai reaguoja poetai – štai Kazio 
Bradūno eilutės iš širdies, kurias jis parašė paveiktas žodynėlio su-
radimo: O aš kalbuosi su jais / Tartum su savimi / Niekam kitamui / 
Neįsiterpiant / Ir mirusio žodžio širdis / Lygiai kaip mano / Pradeda 
plakti.

Tad siūlome pažvelgti į žodynėlį ne tiek lingvistiniu, kiek eseisti-
niu rakursu, mėgindami įspėti ne tiek kurių nors žodžių reikšmes, kiek 
už jų slypinčią omę, savastį. Bet pradėkime nuo konkretesnių dalykų.

Kaimynai

Guti – kryžiuočiai. Siejama arba su ghudas (ghudos; guta, gu-
tans, gutos), gotų savivardžiu (K. Būga, E. Frenkelis), arba su lietu-
viškuoju gudas – baltarusis. Kadangi gudais lietuviai vadina apskritai 
svetimuosius, ne savus, reikia ieškoti, ką reiškia pati šaknis got-. LKž 

4 žr. G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn, 1999;  
J. Nalepa, Jaćwięgowie – nazwa i lokalizacja, Białystok, 1964; J. Nalepa, „Z badań nad 
jaćwieskimi reliktami onomastycznymi Połeksza“, Studia linguistica slavica baltica K.-O. 
Falk, Lund, 1966, p. 185–202; J. Nalepa, „Połekszanie (Pollexiani) – Plemię jaćwięskie u 
północno-wschodnich granic Polski“, Rocznik Białostocki, t. 7, 1966, Warszawa, 1967, 
p. 7–33.

5 http://www.russianresources.lt/dictant/Mananas/Manintro.html.
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siūlo goti – skubiai eiti. Yra dar ir guiti – varyti, vyti. Gotai – tie, kurie 
buvo išguiti, išvaryti? Prisiminkime vikingų radimąsi – turintys vyriš-
ko prado perviršį, pasionarijai vardan ramybės išvaromi iš sociumo; 
susidarius kritinei masei, organizuojasi į būrius, ordas, ir iškeliauja į 
tolimus kraštus laimės ieškoti (užkariauti, plėšti).

Drygi – moskali, rusai. Paprastai siejama su dregoviči, slavų gen-
timi, o šis etnonimas yra kildinamas iš drėg-nas, suponuojant, kad ji 
gyveno pelkėtoje vietovėje. Tačiau šaknis dryg- lukštenasi ir kitaip. 
Drigantas – a) eržilas, b) neramus žmogus, pajodžarga; drignė (dri-
gnys) – a) nuodingas augalas, b) nenuorama; drignes sėti – išdykauti; 
drignius – velnias, nelabasis. Apskritai, dr(tr) prasidedantys žodžiai 
nieko gero nežada – užtenka užmesti akį į LKž. Taip pat palyginti su 
gotų driugan – kautynės.           

 Mažugas – lenkas. Siejama, gerokai pritempiant, su mozūras 
(kaip g.galėjo virsti r?). Kyla kiek ironiškas klausimas: o kodėl ne su 
maz-gius – neūžauga, mažius („ką tu čia dirbi, mazgiau“ – LKž); arba 
su mažiukas? Kaip žinia, augalotų jotvingių pietiniai kaimynai ūgiu 
nepasižymėjo...

Satem / kentum 

Kuriai Indoeuropos kalbų grupei priskirsime jotvingių kalbą – sa-
teminei ar kentuminei? Egzistuoja prielaida6, kad baltų kalboms šis 
suskirstymas, ko gero, negalioja, nes jos yra ankstesnės už skilimą, 
t. y. jose s ir k kaitaliojasi laisvai, pagal vidinius kalbinius ir mentali-
nius poreikius (kaukti – šaukti; kleivas – šleivas; klysti – slysti; klupti 
– slopti; glėbti – slėpti; kiemas, kaimas – šeima). Atrodo, šitai tinka 
ir jotvingių kalbai: kuo.– šuo, pesi (galvijai) – pekus, akti – aštuoni, 
kaldi – šalta. Tačiau kadangi statistiškai – trys prieš vieną, žodynėlyje 
nugali k, tai panorėję galime padaryti prielaidą apie jotvingių kalbos 
prielankumą kentuminėms „nuotaikoms“, t. y. materijos, kietosios k 
vyravimą prieš sakraliąją s. 

žodynėlis patvirtina ir porą hipotezių – antai,.miškas jotvingiškai 
yra miszta. Yra nuomonių, kad miš-kas yra kilęs iš mišti, susimaišyti, 
t. y. po plyno kirtimo atauganti augmenija yra chaoso būvio, sumaiš-

6 A. Patackas, „Satem ir kentum (apie vieną lietuvių kalbos paslaptį)“, Literatūra ir menas, 
2010 09 17, nr. 3298, p. 14.
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tyje, kol nesibaigia sukcesija (sukcesija – galutinio girios, nebe miško, 
susiformavimo procesas, kai susidaro ardai, ir giria pereina į dermės, 
harmonijos fazę, tampa germe, itin išlakia giria)..Taip pat jotvingiška-
sis Perkūno vardas Perkus.sutvirtina, iš vienos pusės, perkūno ryšį su 
ąžuolu (lot. ąžuolas – quercus), ir iš kitos pusės, daukantiškąją prie-
laidą apie Perkūno kilmę iš perti, – mat pavasarinis griaustinis, žaibai 
peria žemę, taip ją apvaisindami. Beje, rūgęs pienas arba varškė, gau-
nama pakaitinus pasukas, vadinama perkūnaine. Galima manyti, kad 
rūgimo bakterijų radimasis yra analogiškas anam Daukanto pasiūly-
tam variantui – ten gaivinama dirva, o čia – pienas, organika. 

Viena didžiausių žodynėlio mįslių – jo „lotynizmai“; iš esmės bal-
tų kalbose jie neturėtų stebinti, bet nesuprantama, kodėl jų analogų 
nėra kaimyninėse baltų kalbose. 

Pradėti būtina, be abejo, nuo jotvingių Deus – Dievas, kas visiškai 
sutampa su lotyniškuoju Deus, taip pat ir duo (du) su lotyniškuoju 
duo, ir galbūt jotvingiškasis nom...s (viena raidė neįskaitoma) su lo-
tyniškuoju nomes – vardas; lotyniškai tėvas – pater, o jotvingiškai 
paders. įmanomas netgi sakinys: Deus Pater – duo nomina lotyniš-
kai ir Deus Paders – duo nom...s jotvingiškai, t. y. Dievas Tėvas – du 
vardai.           

Argikas – vaivorykštė. Z. Zinkevičius siūlo sieti su oras, ora-
rykštė, o gikas su gỹkaruoti – eiti, bėgti, arba su argoti – mušti, dras-
kyti. Tuo tarpu akivaizdu, kad šis žodis yra sietinas su lotynų kilmės 
kalbose paplitusiu vaivorykštės kaip arkos (arg- / ark-), dangaus lan-
ko įvaizdžiu – arc en ciel (pranc.), arco iris (isp.). [Beje, lotyniškasis 
vaivorykštės pavadinimas iris ryškiai manifestuoja, nusako r kaip 
raiškos, esos apsireiškimo garsą-prasmę; plg. yra ir daiktavardinį 
neologizmą yras – tai, kas matoma, išryškėję; taip pat atkreiptinas 
dėmesys į kitą žodynėlio žodį irmi – esu (liet.). Ta pačia proga dėl 
vaivorykštės – čia susiduriame su grynai fonetiniu, liežuvio riktu 
– akivaizdu, kad šio žodžio antrasis sandas nieko bendro su rykšte 
neturi, o yra sietinas su rik-; plg. rikia – a) eilė, b) tvarka arba rykys 
– kas rikiuoja, tvarko (LKž). Beje, latviai yra dar labiau pripainioję 
– latviškai vaivorykštė yra varavīksne. Tad vaivorykštę reikėtų taisyti 
į  vaivos rikia, vaivorikia ar vaivos rykys.]

Buni – gerai. Z. Zinkevičiaus žodynėlio komentaruose teigiama, 
kad „šis žodis neaiškus“, nes atitikmenų pas kaimynus nerandama. 
Užtat jų esama tolimesnėse tautose, vėlgi lotynakalbėse – „geras“ bus 
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bona (lot.), bonne (pranc.), buena (isp.), o jei pasidairysim po arti-
mesnes, tai moldavų-rumunų bun. Kaip galėjo šis grynai lotyniškas 
žodis, į kurį nėra nieko panašaus nei aplinkinėse baltų kalbose, nei sla-
vuose, nei vokiečiuose, iš Apeninų, Latijaus nukeliauti į šiaurės giriose 
glūdėjusios genties kalbą? Tik vienu atveju – jeigu jis iš ten neatme-
namais laikais išėjo…

Flums – gėlė. Komentaruose siejama su blume – gėlė (vok.), 
tačiau įmanoma ir su lotynų flamma – liepsna; flammeus – ryškiai.
švytintis, liepsnojantis.. Tad gėlė girios prieblandoje gyvenančiam 
žmogui – kažkas ryškaus, liepsnojančio (prisiminkime žemaitiškąjį 
gėlės pavadinimą puika).

Pagis – gerai. Komentaruose bandoma sieti su rusiškuoju Бог, 
богатый, indų bhágas – laimė. Tačiau yra įmanoma su lotyniškuoju 
pax – taika, ramybė.

Laicha – šviesa. Komentaruose siūloma kildinti arba iš lietuviškojo 
p-lieksti – ryškiai šviesti, arba iš ide. leuk- šviesti, blizgėti (graik. 
λευκός – baltas). Tačiau tokiu atveju įmanoma ir iš lotyniškojo lux 
(itališkai luce).

Wirba – moteris. Komentaruose siejama su virpėti, virbėti, bet 
tai neatlaiko prasminių reikalavimų. Tuo tarpu įmanoma wirba (lai-
kant b↔g rašybos klaida) sieti su lotyniškuoju virgo – nekalta mergelė, 
vestalė.

Serpine – gyvatė. Jokio analogo aplinkinėse kalbose, tuo tarpu 
lotyniškai – serpēns (sen. indų sarpa-).

Perkus – perkūnas. Jau minėta, kad atitinka lotyniškąjį ąžuolo 
pavadinimą – Quercus.

Tai ne pirmas atvejis, kai jotvingių kalboje randama sąsajų ne tik 
su artimiausiais kaimynais, bet ir su tolimesniais, netiesioginiais. Pa-
prastai jotvingių kalba laikoma tarpine tarp prūsų ir lietuvių kalbų. 
Grynai hipotezės teisėmis, atsižvelgiant į aukščiau pateiktas sąsajas 
su lotynų šeimos kalbomis, galima teigti, kad galbūt labiausiai į pie-
tus nutolusios baltų genties jotvingių kalba yra tarpinė tarp lotynų ir 
baltų kalbų, kai tarp jų dar nebuvo įsiterpę germanai, o vėliau ir slavai,  
t. y. kalbama apie laikus prieš Kristaus gimimą. Kaip kitaip paaiškinti 
„lotynizmų“ buvimą girių tautos kalboje?

Čia pat prašosi ir antroji prielaida – kad jotvingių kalba ir pa-
tys jotvingiai yra sąsaja tarp gotų ir iranėnų-skitų. Dėl gotų-germanų 
duomenų pakanka – germanizmais Z. Zinkevičiaus komentaruose 
laikomi augi – akys; ejchol – ąžuolas; hantus – ranka; mejdo – mergaitė; 
monda – mėnulis; paters – tėvas; sterkas – gandras; wiza – pieva ir 
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kt. V. Toporovas yra šiuos germanizus apibūdinęs kaip „anaiptol ne 
trivialius“ (весьма нетривиальных). Tikriausiai mokslininkas turėjo 
omeny jų gotišką kilmę – reikia manyti, kad ši žymaus baltisto remar-
ka susilauks lietuvių bei kitų kalbininkų dėmesio. Kol kas į akis krenta, 
kad augi – akis beveik paraidžiui atitinka gotų augo, o hantus – ranka 
gotų handus,.jotvingių kaldi – šalta atitinka gotų kalds – šaltis. Kai ką 
„gotiško“ galima įžiūrėti ir kituose žodynėlio žodžiuose:

Barnaj – vaikai. Plg. gotų barns – vaikas.
Lajcha – šviesa. žodis komentaruose pripažįstamas neaiškiu, 

bandomas sieti su laukas – balta dėmė arklio kaktoje. Tačiau gotiškai 
šviesa – leihts. 

Wajrid – verkti. Komentaruose siejamas su raudoti, taip pat su 
tarmišku vairuoti – garsiai šaukti, rypauti. Tačiau gotiškai wai – siel-
vartauti; wainags – vargdienis, tad gal wajrid (waj-rid?) – sielvartin-
gai raudoti?

Wurc – šaknis. Siūloma laikyti germanizmu – wurzel (šaknis), 
bet yra ir gotų waurts.

Wuld – norėti. Siejama su viltis (tikėtis). Gotų „norėti“ – wilja.

Sudėtingesnė situacija yra dėl jotvingių ir iranėnų sąsajos. Jotvin-
giai dažnai dėl savo mentalinių savybių – aržumo, karingumo, gerokai 
gąsdinusio gretimai įsikūrusias kolonistų slavų tautas, pamėgimo klajo-
ti, o ypač dėl herojinio santykio su mirtimi yra vadinami baltų iranėnais. 
Yra žinoma, jog kažkada, dar prieš slavų radimąsi, baltai turėjo tiesioginį 
ryšį su iranėnais-skitais (kaip pavyzdys pateikiamas dabartinis Dniepro-
Seimo baseino upės Lisica, tekėjusios girios-stepės riba,.pavadinimas, 
kuris senovėje turėjo identiškus – iranėnišką ir baltišką – variantus). 
Tačiau pačiame žodynėlyje iranėniškų pėdsakų dar reikia paieškoti; 
kad jų esama, rodytų ir toks pavyzdys: jotvingiškai žmogus yra mard 
(Dzūkijoj dažnai sutinkama pavardė Mardosa, yra ir Mardasavo 
kaimas). Avestoje, iranėnų šventraštyje, žmogus yra vadinamas gaya-
martan. šį pavadinimą galima traktuoti kaip mirtinga gaja, gyvybė ar 
panašiai; tuo tarpu jotvingiams žmogus yra tiesiog „mirsiantysis; tas, 
kuris mirs“, – ar ne šituo galima paaiškinti jotvingių bebaimiškumą, 
mirties nepaisymą, kurį pabrėžia kronikininkai, pasakodami, kaip jot-
vingiai stodavę į beatodairišką kovą su dešimt kartų gausesniu priešu. 
Mirties, marõs tema yra svarbi jotvingiškosios mentos dominantė – jai 
galima priskirti ir miego, kaip mirties pakaitalo ar sinonimo, sampratą; 
pvz., slaubd – miegoti Z. Zinkevičius sieja su šliaupti. Tuo tarpu LKž 
turime slopti – silpti, glebti, alpti (plg. gotų slepan – miegoti). Aržiai, 

A L G I R DA S  PA T A C K A S J O T VA  –  T E R I O T A ,  B E T  N E P R A R A S T A



�0�

energiją manifestuojančiai, bet tuo pačiu ir egzistenciškai susigyvenu-
siai su mirties artybe „samurajiškai“ jotvingio prigimčiai (žr. jau cituotą 
jotvingių vado Skomanto charakteristiką – „aršus kaip žvėris“ [борзъ 
же бѣ, яко и звѣрь]) miegas yra beveik tolygus mirčiai.

Pats – pats ir lietuviškai. Iranėnų-skitų žodyne7 pati – šeimininkas,.
pathaka – vadas.

Pesi – galvijai. Siejama su liet. pẽkus – gyvuliai, galvijai. Iranėnų-
skitų pasu – avis.

Wiros – šeimininkas, ponas (plg. vyras). Iranėnų-skitų vir(a) 
– vyras.

Narsad – mesti, sviesti. Bandoma sieti su naršyti, bet patikimiau 
atrodo iranėnų-skitų marz – nublokšti, numesti. 

Geptis – septyni. Z. Zinkevičius abejoja, ar nebus tik perrašinėtojas 
vietoj neaiškios s įrašęs g. Tačiau iranėnų-skitų žodyne rasime hapta 
– septyni.

 (Beje, dar viena su Avesta susijusi semantinė marginalija yra 
išlikusi ... kauniečių gatvinėje šnektoje. Tai neturėtų stebinti – šnektos, 
slengas dažnai pateikia senžodžių, kurių nerasime žodynuose. Tai 
„terminas“ som-inti, pri-som-inti („aš tuoj tave prisominsiu“, t. y. taip 
„duosiu į galvą“, kad liksi ramus, gulėsi paslikas). Manoma, kad šis 
senžodis yra užsilikęs iš jotvingių kalbos. Čia pat prašosi egzotiška 
paralelė su Avestos soma, chaoma – iš nežinomo augalo sulčių daromu 
šventuoju gėrimu, naudotu ritualiniais tikslais, turėjusiu tonizuojančių 
ar raminančių savybių.)

    
Kaip žinia, tarp skitų-iranėnų, klajojusių begalinėse Eurazijos 

stepėse, ir šiaurės Europos karingųjų vikingų, irgi mėgusių klajones, 
tiktai ne stepėmis, o jūromis bei upėmis, mokslininkai randa įdomių 
paralelių. Visų pirma tai vadinamasis „žvėrinis stilius“ – įvairūs artefak-
tai, kur pavaizduoti žvėrys ir kiti grobuonys, dažnai fantastiniai – liūtai, 
ereliai, grifonai ir kt., aržūs ir plėšrūs, manifestuojantys agresiją ir jėgą. 
šio stiliaus kūriniai būdingi ne tik skitams, panašia stilistika pasižymi ir 
vikingų bei ankstyvųjų germanų menas, tuo tarpu tiesioginio ryšio, geo-
grafinio bei istorinio kontakto tarp šių archajinių etnosų nebūta, nebent 
jungiamąja grandimi laikytume jotvingius. Paaiškinti „žvėrinio stiliaus“ 
fenomeną galima ir tuo, kad jų radimasis yra vieno ir to paties proceso 
pasekmė – kai didžiosios girios, kažkada dengusios visą Vidurio Europą, 

7 http://www.kladina.narod.ru/dremin/dremin.htm.
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kur gyveno sėslios matricentrinės gentys, pakraščiuose susiformuoja 
dėl vienų ar kitų priežasčių iš girios „išėjusių“ vyrų būriai, ordos. Kai 
jiems pavyksta, vaizdžiai sakant, prisijaukinti žirgą (stepėse) ar pasi-
dirbdinti valtį (pajūriuose), prasideda klajonės, pradžioje netolimos. Prie 
arklio „prikabinus“ vežimą ir atitinkamai prie valties burę, prasideda ir 
tolimesnės kelionės, migracija bei užkariavimai.

Grįžtant prie jotvingių – jie galėjo būti ta jungiamąja grandimi tarp 
gotų-vikingų ir stepių klajoklių iranėnų-skitų. šiaip ar taip, ši prielaida 
išvestų jotvingianą į platesnius, „netrivialius“, anot Vladimiro Topo-
rovo, vandenis – jotvingius galima būtų traktuoti iš „centro“ pozicijų, 
kaip jungiamąją grandį tarp baltų ir lotynų šiaurės-pietų kryptimi, ir 
gotų bei iranėnų rytų-vakarų kryptimi. Be abejo, tai siekia, kaip jau 
buvo sakyta, dar I tūkstantmetį pr. Kr., ir vėlesnius laikus, kai dar ne-
buvo nei slavų, nei germanų.         

                                       
Primename, kad rašinio pradžioje pabrėžta, jog į žodynėlį ir aps-

kritai į jotvingių kalbą bus žvelgiama ne tiek iš kalbotyros pozicijų 
– autorius nėra kalbininkas, – kiek stengiantis suvokti, kas slypi už 
pamirštųjų žodžių, jų skambesio ar aido mūsų sielose, atspėti garso 
ir prasmės žaismę, t. y. taikant metodą, kurį galima įvardinti eseis-
tine arba, anot Dainiaus Razausko, „poetine lingvistika“ (taigi turime 
ne tik dvi kalbas – įprastąją, kasdieninę, ir šventą, poetinę, bet ati-
tinkamai ir dvi lingvistikas, t. y. du skirtingus, skirtingai teoriškai 
bei metodologiškai grindžiamus santykius su kalba kaip skirtingų 
santykių su tikrove apskritai atspindžius – būtent paprastą, 
profanišką, ir slaptąją, šventąją lingvistiką. Pirmoji, priklausyda-
ma šiam pasauliui, suprantama, remiasi visų pirma šiam pasauliui 
priklausančiu „kalbos kūnu“, t. y. istorinės garsų kaitos mokslu; o 
antrosios, iš esmės priklausančios „anam pasauliui“, pagrindinis 
tikslas – kiek įmanoma sodriau įprasminti kalbą, o per ją galiausiai 
ir aplinkinį pasaulį. Šiaip jau abi šios dvi lingvistikos ir tarpusavy 
santykiauja nelyginant „kūnas“ ir „siela“, todėl nejučia tik papildo 
viena kitą: šiuolaikinis lingvistikos mokslas – suteikdamas „poeti-
nei lingvistikai“ tvirtą fonetinių tapatybių, etimologinių atitikmenų 
pagrindą, o „poetinė lingvistika“ – įkvėpdama etimologijos mokslui 
ne vieną gilią semantinę įžvalgą)8. 

8 D. Razauskas, „Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba“, Liaudies kultūra, 1997, nr. 1,  
p. 10. 
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Tad leiskime sau pereiti prie transcendencijų:   
Auu – vanduo. Turbūt vienintelis baltų, o gal ir visų indoeuropiečių 

kalbų žodis iš vienų balsių. Jei priebalsė – forma, o balsė – esmė, esa, 
tai šiuo žodžiu yra pagauta vandens esmė – vanduo yra gryna esa, 
absoliuti ne-forma.       

Ais – oras. Nėra būtina, kaip siūlo Z. Zinkevičius, sieti šį žodį su 
lietuviškuoju gaisas – tiesiog „oras“, ais yra ta pati esa. Tiesa, dar yra 
aisa – slėpiningas žodis, reiškiąs metafizinį liūdesį, weltschmertz („Jis 
vėl pajuto ilgesį savo gyvenimo aisumo“ rš., LKž).

Irm – esu. Absoliučiai skirtingas nuo lietuviškojo supratimo, kad 
aš esu (tu esi, o. jis, ji – yra)..Aš yra, irmi? Galbūt tai liudija stiprų 
realybės, buvimo čia ir dabar jausmą. Tai, beje, koreliuoja su anksčiau 
išmąstytu kietosios, negyvosios kentuminės k vyravimu sakraliosios.
s atžvilgiu, taip pat su jotvingių pažiūra į mirtį, į žmogų, mard kaip į 
mirsiantįjį, „tą, kuris mirs“..

Karyba ir ginkluotė

Metraštininkai giria jotvingių karvedžių aršią drąsą, tačiau 
jų raštuose galima rasti teiginių apie šios girių tautos civilizacinį 
atsilikimą, taip pat ir karyboje. Antai, solidi XIX a. Brokhauzo ir Efro-
no enciklopedija9 juos atkartodama teigia, kad jotvingiai nepažengė 
toliau gentinės-šeiminės sąjungos, susiformavusios dėl gresiančio 
pavojaus ir vadovaujamos drąsa išsiskiriančio kunigaikštuko. 
Lenkų metraštininkas vadina juos plėšriais žvėrimis, Avenarijus 
– drąsuoliais, bet amžinais klajūnais. Praleisdami didesnę gyvenimo 
dalį karuose ir medžioklėse, jotvingiai mirdavo toli nuo savo namų, 
gūdžioje girioje ar mūšio lauke. Jų kaulai nesiilsėjo genties kapinėse, 
po pilkapiu ar kruopščiai suręstoje akmeninėje kapavietėje, jie 
atguldavo ten, kur juos ištikdavo mirtis. Vertėjo pateikti šią ilgą 
citatą, nes ji atspindi XIX a., o ir vėlesniais laikais neišnykusį atsainų 
europocentrinį požiūrį į kitas kultūras, – antai Darvinas, keliaudamas 
„Bigliu“ aplink pasaulį, Ugnies žemėje, šiauriausiame Pietų Amerikos 
kyšulyje, aptiko gentį, jo nuomone, gyvenusią beveik kaip gyvuliai, 
be jokių civilizacijos požymių. Tuo tarpu misionieriai, ištyrę šiuos 
„beveik gyvulius“, nustatė, kad jie turėjo devynis Dievo įsakymus, 

9 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Москва: Терра, 2001. 
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kurių laikėsi; neturėjo tik dešimtojo – „nevok!“, nes nebuvo ko vogti... 
Taip ir jotvingiai – norėtųsi pamatyti veido išraišką to enciklopedi-
jos autoriaus, kai jis būtų supažindintas su, pvz., kad ir šveicarijos 
kapinyno radiniais. Bet palikime materialinę jotvingių kultūrą apginti 
archeologams ir apsistokime ties karyba. Toje pačioje enciklopedi-
joje rasime: Jotvingiai kovoje su volyniečių kariauna negalėjo jiems 
prilygti ginklais – sulicos (smiginiai) ir svaidomos ietys negalėjo 
atstoti šalmų, skydų, iečių ir strėlių. Susiraskime šaltinį, t. y. Ipati-
jaus kroniką. Ją rašęs metraštininkas nepagailėjo gražių žodžių savo 
patrono, Haličo-Volynės kunigaikščio Danilos kariaunai aprašyti: jų 
skydai švietė kaip aušra, šalmai žėrėjo kaip tekanti saulė, ietys jų 
rankose atrodė panašūs į tankų nendryną, o iš abiejų pusių ėjo lan-
kininkai, laikydami rankose lankus, užtaisytus strėlėmis... (щитѣ же 
ихъ, яко заря бѣ, шоломъ же ихъ, яко солнцю восходящу, копиемь 
же ихъ дрьжаимъ в руках, яко тръсти мнози, стрѣлчемь же обаполъ 
идущимъ и держащимъ в рукахъ рожанци своѣ и наложившимъ на 
нѣ стрѣлы...)10. O jotvingiai teturėję ragotines bei svaidomas ietis-
smiginius. Kyla klausimas – kaipgi tada jie galėję laimėti šitiek mūšių? 
Atsakymą galime rasti tame pačiame metraštyje: Kunigaikštis Danila 
sušuko: O karo vyrai! Argi nežinote, kad krikščionių jėga yra atvi-
ram lauke, o pagonių – tankmėje, jiems įprasta kautis girioje (князь 
Данилъ, воспивъ и рече имъ: «О мужи воистии! Не вѣсте ли, яко 
крестьяномъ пространьство есть крѣпость, поганым же есть тѣснота, 
деряждье обычай есть на брань»)11. Taigi paslaptis paprasta – girios 
tankmėje geriausias ginklas yra svaidoma ietis ir ragotinė. Strėlės, il-
gosios ietys čia mažai ką padeda, nes tinka tik atviroje erdvėje. Kaip 
priešą įvilioti ar užklupti girioje, jau taktikos klausimas, – viena aišku: 
į girią priešui geriau buvo nelįsti. Patyręs karys svaidomą ginklą – 
trumpas, 1,2–1,5 metro ilgio ietis-smiginius – naudojo 10 ir daugiau 
metrų atstumu, jų turėdavo bent keletą, o smigdavo ir žeisdavo jos 
giliau nei strėlės. Priešas būdavo užsvaidomas smiginiais ir pribaigia-
mas ragotinėmis bei kertančiais ginklais – kalavijais. Kad jų turėta, 
rodo jotvingių kapinynų tyrinėjimai. Beje, jotvingių žodynėlyje peilis 
yra vadinamas sworstis. Tai.galėjo būti ne tik kovos peilis – durklas, 
bet ir trumpas kardas ar kalavijas plačiais ašmenimis, kokius naudojo, 
pvz., žiemgaliai. Artimiausias žodis yra germanų schwert – kardas 

10  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4961. 
11  Ten pat.

8.                      
9. 
10. 11.  
12.  

13.  
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(anglų sword). Aiškiai matyti jotvingių pagarba ginklui – lietuviškasis 
kardas (nuo kirsti) jotvingiškuoju atveju yra sušventintas sakraliojo 
dvigarsio sv- (šv-). Apskritai čia galima įžvelgti gotiškojo prado įtaką 
bei sąsajas su juo. Sv- (sp-) priedėlį prie kertamo ginklo turi ne tik 
germanų, jį perėmė ir lotynų grupės kalbos (espada – isp., spada – it.), 
nors lotyniškai kardas yra gladio. El Side, ispanų epe, kardai turi netgi 
vardus – Kolada ir Tison, ir yra paveldimi.  

Beje, jotvingių žodynėliui turime būti dėkingi už naują Kauno 
vardo kilmės hipotezę12. Čia „Kaunas“ yra siejamas su jotvingių kalni 
– kalnas (nuo Aleksoto kalvų žiūrint, Nemuno–Neries slėnių smailėje 
stūksąs žaliasis kalnas, žaliakalnis, apaugęs šimtamečiais ąžuolais, 
atrodė išties įspūdingai). Pats Kaunas, nors esąs anapus Nemuno, 
tačiau ribojasi su jotvingiams priskiriamu arealu. 

Epilogas

Kuria kryptimi galėtų vystytis jotvingiana? Atrodo, pirma 
užduotis – surinkti ir paviešinti materialinės kultūros, archeologinius 
artefaktus, apibrėžti pagal juos bei istorinius šaltinius Jotvingijos ri-
bas, jotvingių oikumeną, beveik įvykdyta. Jau rašyta13 apie žemaitijos 
radimosi ryšį su žemaičių aukštuma – stebėtinai sutampa ankstyvo-
sios, pirminės žemaitijos, Samogitia propria,. teritorija su žemaičių 
aukštumos-tarpupio, natūralios gamtinės tvirtovės kontūrais. Labai 
gali būti, kad rusų mokslininko Levo Gumiliovo pasiūlytas metodas 
– sieti landšaftą su istorija, o konkrečiai, Lietuvos istorijos atžvilgiu 
– su pirminio valstybingumo formavimusi aukštumose yra univer-
salus ir tinka ne tik žemaitijai, bet ir Jotvai, o gal ir Mindaugo Lie-
tuvai. Juk Jotvos (Sūduvos) „epicentras“ yra Sūduvos aukštuma su 
aukščiausiu (282,4 m) Pavištyčio (Dunojaus) kalnu bei didinguoju 
šiurpilų piliakalniu, o Mindaugo Lietuvos – Aukštaitijos-Ašmenos 
aukštuma su aukščiausia (245 m) jos kalva – Piliakalnio (žiezdrių) 
kalnu. Visos šios aukštumos kartu yra tarpupiai, nuo jų į visas šalis nu-
teka upės. Susiformavę palyginti saugiose aukštumose, kur piliakalnių 
ir kitų fortifikacijų įrengimas reikalavo mažiau sąnaudų nei lygiose 

12 A. Patackas, „Dėl Kauno vardo kilmės“, Nemunas, 2009 07 20.
13 A. Patackas, „Kaip radosi žemaitija“, Naujasis Židinys-Aidai, 2011, nr. 1.
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vietovėse, pirmieji baltų valstybingumo židiniai, jų kontūrai stebėtinai 
sutampa su aukštumų kontūrais. Vėliau Jotva plėtė savo teritorijas ir 
lygumose bei žemumose, kur, nesant kalvų, buvo statomos medinės 
konstrukcijos – bokštai, turėję turbūt trigubą – žvalgybinę, gynybinę, 
o gal ir sakralinę funkciją (iki šiol išlikę gausūs toponimai Бакшты, 
turbūt savotiški Jotvos pasienių žymenys; kitas šių įrenginių pavadi-
nimas yra вежа (matyt, sietinas su šaknimi vyd- ir žodžiais „vydys 
[vyzdys]“, „veizėti, veiza [akis]“)..šiaip ar taip, pirminio valstybingu-
mo kristalizacinių centrų ir geografinių aukštumų-tarpupių koreliacija 
gana akivaizdi (žr. žemėlapį).

Laikas būtų pereiti prie platesnės ir gilesnės šios gal slėpiningiau-
sios baltų genties, jų būtovės pažinties. Dar kartą kartojame esminę 
šio teksto mintį-prielaidą: Jotva, jotvingių istorija bei kultūra gali 
būti jungiamąja, trūkstamąja grandimi tarp baltų ir lotynų pasaulio 
šiaurės-pietų kryptimi, ir gotų bei iranėnų oikumenų rytų-vakarų 
kryptimi. Yra neišnaudotų rezervų – visų pirma tai aukščiau aprašytas 
žodynėlis, taip pat nauji, nebe vien empiriniai žvilgsniai į istoriją bei 
kultūrą. Būtina įrašyti Jotvingijos istoriją į platesnį kontekstą – LDK 
ištakų, Mindaugo Lietuvos, paskui ikikristinių laikų Europos, ir pa-
galiau Indoeuropos. Tik tada bus galima sakyti, kad pareiga pastatyti 
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paminklą žuvusiai tautai, įrašyti jos slėpiningąjį paveldą į lietuviškąją 
istorinę savimonę bus įvykdyta.

ALGIRDAS PATACKAS (g. 1943 m. Trakuose) 1966 m. baigė Kauno poli-
technikos institutą. Nuo 1968 m. – Lietuvos mokslų akademijos aspirantas, 
vėliau jaunesnysis mokslinis bendradarbis, yra 9 mokslinių straipsnių iš 
elektrochemijos autorius. 

Prasidėjus politiniams persekiojimams, perėjo dirbti į Lietuvos geologijos 
mokslinio tyrimo institutą inžinieriumi, iš ten KGB nurodymu pašalinus, 
1980–1990 m. dirbo Kauno melioracijos eksploatavimo valdyboje darbi-
ninku remontininku. 1986–1987 m. buvo kalinamas už pogrindžio leidinių 
(Lietuvos ateitis, Pastogė, ETHOS) redagavimą ir leidimą. Prasidėjus At-
gimimui, dėstė etnokultūrą Kauno „Rasos“ vidurinėje mokykloje, vėliau 
etiką, kultūros filosofiją ir baltų kultūrą Kauno politechnikos institute, 
Vytauto Didžiojo universitete, Klaipėdos universitete ir kt. Dalyvavo Sąjū-
džio veikloje: 1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės, vėliau LPS Kauno miesto tarybos narys, Sąjūdžio Seimų narys.

LR Nepriklausomybės atstatymo akto signataras, turi Laisvės kovų dalyvio 
statusą. 1992–1996 m., 1996–2000 m. kadencijų Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys. 2000–2002 m. dirbo krašto apsaugos sistemoje, dalyvavo specia-
liosiose URM bei Seimo misijose Čečėnijoje ir Gruzijoje. 

Nuo 2002 m. dirba Kauno įgulos Karininkų ramovėje. 

Dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, buvo šio universiteto 
Atkuriamojo senato narys, pirmosios egzaminų komisijos pirmininkas. 

Yra paskelbęs straipsnių baltų kultūros, indoeuropeistikos klausimais, pu-
blicistinėmis temomis, išleidęs 8 knygas: Gimties virsmas (1990), Vestuvi-
nis virsmas (1990), Mirties virsmas (1993), Virsmų knyga (2002), poezijos 
bei prozos knygelę Vėjų pagairėje (2006, literatūriniu slapyvardžiu), Ga-
lindiana, arba kelionė paskui mūsų protėvius galindus į Santjago de Kom-
postelą, į pasaulio pakraštį, finis terrae, per erdvę ir laiką (2010), taip 
pat publicistikos rinktinę Pastogės Lietuva (2011), Kas ir kada pagrobė 
Europą (2011), yra parengęs spaudai lituanistikos darbų rinktinę Litua’i.

A L G I R DA S  PA T A C K A S J O T VA  –  T E R I O T A ,  B E T  N E P R A R A S T A

Algirdas Patackas



���

ALGIS UZDILA

KUR VEDA LIETUVIŲ KALBA

PRATARMė

Savo kukliu darbu bandau atskleisti įdomią baltų genčių praei-
tį, kuri glūdi po gilios užmaršties sluoksniu. šiandien lietuvių kalba 
drauge su latvių vienintelės gali pasauliui paliudyti, kaip formavosi 
dideliame Europos Vidurio plote, ypač šiaurryčių Lenkijoje, geogra-
finis vardynas. Jei išsiaiškinsime patys, kokia informacija slypi dau-
gybėje upių, ežerų ir gyvenviečių vardų, gal vėliau tuo susidomės ir 
kaimynai. Mūsų protėviai paliko savo buvimo ženklų šioje žemėje, ir 
jų nepajėgė nutrinti nei karai, nei audrų viesulai. įdėjome svetimiems 
į lūpas daugybę gražiausių žodžių, be kurių nūdienis pasaulis savęs 
nepažintų ir net sunkiai egzistuotų. Atskleiskime patys savo dvasines 
vertybes ir padėkime kitiems jas pastebėti. Paveldėjome kalbą, kuri 
išsaugojo didžiausią tarp Europos tautų nepažeistą atmintį. Mūsų kal-
ba – ne tik susikalbėjimo įrankis, kaip mokė mus filosofai. Mūsų kalba 
yra ir atminties laikmena. Joje įamžinti faktai, kuomet dar rašto netu-
rėjome. Mes atėjome iš visai kitos civilizacijos – iš kultūros, kuri ne į 
popierių liejo, o visą savo pažintį į žodžius dėjo. Ir šiandien pažvelkime 
į tai, kas liko išsaugota ne raidėse, o garsuose. įsisąmoniję šią paslaptį, 
praturtinsime savo ir kaimynų dvasią.

Negali būti menka tauta, kuri mirdama palieka vertybes. Gali būti 
tik menki palikuonys, kurie tų vertybių neperpranta.

Ir dar viena: nusiklausęs vienas pilietis susidomėjo, kokios yra 
autoriaus intencijos – gal jis rengiasi daryti sienų reviziją, jei ne, tai ko 
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tuo siekiama? Iškart turiu perspėti: ne lenkas šito klausė. Lenkai vei-
kiau bando įspėti jų geografiniame vardyne paliktas mįsles, kurių pa-
tys nepajėgūs išspręsti. šito visai nepiktai klausė Lenkijoje gyvenantis 
lietuvis. Jam lygiai taip rimtai atsakiau: naivu būtų siekti prikelti prieš 
šimtus metų išmirusius žmones. Jų seniai nėra. Bet pažinti jų mąs-
tyseną ir pagerbti juos už atliktą milžinišką darbą ir paliktą paveldą, 
kuriuo ir šiandien naudojamės, yra gyvųjų pareiga. Norėtųsi pasielgti 
kitaip, negu pasielgta baltiškame  Karaliaučiaus krašte. Tikiu, kad len-
kai ir toliau rodys civilizuotą požiūrį į baltišką vardyną ir jį stengsis 
išsaugoti. Tik šitaip galime pagerbti tuos, kurie šioje žemėje gyveno 
ir garbingai iš jos išėjo, palikdami ne dykrą, o prasmingų žodžių bei 
jų liudijamo pažinimo užgyventą kraštą. Juk tiek daug lietuviškų žo-
džių ir šiandien vartoja kasdienėje savo kalboje, ypač geografijoje ir 
pavardėse. Todėl geranoriškai privalėtų žiūrėti ir į čia svarstomas pro-
blemas.

KALBOS ATMINTIS

Iš to paties kamieno esame kilę

Kad lietuvis su lenku ar rusu nesusikalba, visi žinome. Dar len-
kas ar rusas pridurs: „Kokia sunki, laužyta jūsų kalba“. O kad mūsų 
kalbos labai panašios, net nesusimąsto. Panašios, nes visi turime tas 
pačias kalbos dalis, vienos iš jų linksniuojamos, kitos asmenuojamos, 
turime linksnių vienaskaitą ir daugiskaitą, turime daiktavardžių ir 
būdvardžių gimines, būdvardžiai derinami prie daiktavardžių, laips-
niuojami. Kartais turime net tas pačias galūnes, kaip antai vns.: kas? 
žmona – żona – žena, dgs.: kam? medžiam – drzewom – dierevjam... 
Turime gan daug tų pačių žodžių, tik nežymiai prie savo konkrečios 
kalbos priderintų: akis – lenk. oko; árti (orė) – lenk. orać; ausis – 
lenk., rus. ucho; avis – lenk. owca, rus. ovca; aviža – lenk. owies, rus. 
ovios; baltas – lenk. biały, rus. bielyj; dūmai – lenk., rus. dym; dusti 
– lenk. dusić się; ežeras – lenk. jezioro, rus. oziero; galva – lenk. gło-
wa, rus. golova; grėbti – lenk. grabić, rus. gresti; karvė – lenk. krowa, 
rus. korova; mama – lenk., rus. mama; motė – lenk. matka, rus. matj; 
medus – lenk. miód, rus. miod; mėnuo (mėnesio) – lenk. miesiąc, rus. 
miesiac; naktis – lenk. noc, rus. nočj; nosis – lenk., rus. nos; ragas 
– lenk. róg, rus. rog; pirmas – lenk. pierwszy, rus. piervyj; sniegas 
– lenk. śnieg, rus. snieg; šeima – rus. siemja; širdis – lenk. serce, rus. 
sierdce; teka – lenk. ciecze, rus. tiečiot; tetà – lenk. ciocia, rus. tiotia; 

A L G I S  U Z D I L A K U R  V E DA  L I E T U V I Ų  K A L B A



���

tėtė – lenk. tata; ugnis – lenk. ogień, rus. ogonj; ūsai – lenk. wąsy, 
rus. usy; vanduo – lenk. woda, rus. voda; žalias – lenk. zielony, rus. 
zielionyj; žemė – lenk. ziemia, rus. ziemlia; žolė – lenk. zielę; žvaigždė 
– lenk. gwiazda, rus. zviezda; žvėris – lenk. zwierzę, rus. zvierj. O su 
baltarusiais dar daugiau turime panašumų.

Skirtingos tapatybės

Artimose kalbose yra nemažai tokių pačių arba mažai iškreiptų 
žodžių, kurie ne visiems tą patį reiškia. Kad tokių žodžių iš viso yra, 
rodo mūsų giminingumą. O kad jie neretai kiekvienoje kalboje ką kita 
reiškia, matyt, labai iš seno buvę tarp mūsų ir skirtumų. Gal nuo šito ir 
prasidėjo kalbų eižėjimas.

Kad lengviau suprastume, imkime lietuvių kalbos tarmes. An-
tai dzūkams drūtas reiškia „stiprų“, kitoms tarmėms „storą“ (pvz., 
medį), dar kitoms „kietą“ (tarkime, žemę), o dar kitur „žemą“ (pvz., 
balsą). Aukštaičiams grobas reiškia „šonkaulį“, žemaičiams „žarną“. 
Dzūkams kulnas tai „kelis“, kitoms tarmėms tai „užpakalinė kojos pė-
dos dalis“. Dzūkams veidas tai „skruostas“, kitiems veidas – „prieša-
kinė žmogaus galvos dalis“, tuo tarpu dzūkams skruostai reiškia „an-
takius“. Dzūkams blakstienos reiškia „akies vokai“, kitiems tai „voko 
plaukai“. Seinų ir Punsko krašte pirtelė reiškia prausimosi kambarį, 
Lietuvoje tą žodį supranta kaip atskirą maudymosi namelį (pirtį). Dzū-
kams pirtis reiškia „jaują“, kitoms tarmėms – „maudymosi namelį“... 
Tačiau nieks neabejojame, kad esame tos pačios kalbos ir tos pačios 
tautos žmonės. Betgi šie pavyzdžiai rodo, kaip grupės žmonių viena 
nuo kitos ėmė tolti, kol ilgainiui tapo vieni kitiems nesuprantami.

Tokių pavyzdžių esama ir iš skirtingų kalbų. Paimkime liet. žodį 
naga ir lenk. ar rus. noga. Kad tai tas pats žodis, neabejojame. Bet 
atkreipkime dėmesį – tas žodis skirtingose kalbose jau ką kita reiškia. 
Lenkams ir rusams jis reiškia „koją“, o mums gyvulio kojos dalį – „ra-
ginį kojos galo apvalkalą“. Mums gardas reiškia „užtvarą“, lenkams 
gród rodo „pilį“, rusams gorod tai „miestas“. Mūsų pienas ir lenkų 
piana ar rusų piena vėlgi tie patys žodžiai, tik mums tai „karvės duo-
damas baltas gėrimas“, o lenkams bei rusams reiškia jie „putą“. Tie 
patys žodžiai yra ir mūsų žirnis bei lenkų ziarno ar rusų zierno. Tik 
slavams tie žodžiai reiškia „grūdus“. Mums žūlyti reiškia „įgristi, įky-
rėti“ (plg. įžūlus – akiplėšiškas, šiurkštus), lenkams żuł tai „dumblas, 
klampynė“ (gruntas, kuris įkyri, kai reikia jį klampoti), iš čia ir jų žo-
dis żuławy – „upių deltose derlingu dumblu padengta klampi teritori-
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ja“. Pavyzdžių būtų galima pateikti dar daugiau. Bet ir šie rodo, kokio 
reiškinio būta tarp kalbų, ir kokiu pagrindu kalbos ėmė ta nuo tos tolti. 
Atkreipkime dėmesį į bent vieną kitą lenkų ir rusų kalbų panašų pa-
vyzdį: lenkams stół (taria stul) reiškia „stalas, skobnios“, rusams taip 
ištartas žodis reiškia „taburetę“. Lenkams familia tai „giminė“, rusams 
– „pavardė“ (atseit visos giminės bendras vardas). Lenkų ochota tai 
„noras“ arba „linksmumas, džiaugsmas“, rusams ochota reiškia „me-
džioklę“. Lenkų puszka yra „dėžutė“ (pvz., konservų), rusų puška tai 
„patranka“ (dėžė, iš kurios šaudo). Lenkams rugys tai żyto, rusams tai 
rožj – lyg ir nieko bendra su lenkų „rugiu“. Tačiau rugiena ir lenkams 
yra rżysko, kur sugrįžta iš užmaršties senas slavų rugio vardas. Tiek 
senas, kad dar neišdilęs panašumas su liet. „rugiu“. Lenk. żyto yra jau 
naujadaras, nusakantis, kad tai grūdas, kuris teikia gyvybę (życie). 
Dėl to būtent, nors lenkų ir rusų kalbos esti labai panašios, ne visuo-
met tų tautybių žmonės vieni kitus tinkamai supranta.

Iš slavų kalbų bene seniausia yra slovėnų kalba. įdomu vieną kitą 
žodį paimti iš jos ir palyginti su mums labiau apsiklausytomis lenkų 
bei rusų kalbomis. Paimkime slovėnų žodį rok. Lenkams tai „metai“. 
Rusams – „lemtis, likimas“ (nieko bendra su laiku neturintis žodis, 
gal tai atsitiktinis panašumas). Slovėnams jis reiškia „tarpsnį“ (tam 
tikrą sunkiai apibrėžiamą laiko tarpą). Lenkams doba tai „para“. Ru-
sai tokio žodžio iš viso nevartoja. Slovėnams tai „amžius“. Akyliau 
pasižiūrėjus į lenkišką žodžio vertę galima pastebėti, kad šiuo žodžiu 
dar nusakoma „epocha, metija“. Tai ir būtų kiek artimesnė prasmė, 
lyginant su slovėniškąja doba. Slovėnų chiter linkę būtume suprasti 
kaip lenk. chitry ar rus. chitryj, liet. „gudrus“, tuo tarpu slovėnams 
tai reiškia „greitas“ (gudrus kiškis, kuris moka greitai sprukti). Lenkų 
narta reiškia „slidė“, rusų narta ar narty tai „poliarinės rogės“, slo-
vėnams narta tai „pėda“. Kažkiek panašumo yra tarp visų šių sąvokų, 
bet tik panašumo. Mūsų pirštas lenkų nei rusų kalbose neišsilaikė, čia 
vartojamas žodis palec, tuo tarpu šį žodį išlaikę slovėnai, jie taria prst. 
Tiesa, lenkų žodyje pierścionek „žiedas“ yra vedinys iš seno mūsų 
piršto, kurį lenkai jau pamiršo. Slovėnai taip pat vartoja žodį palec, 
bet jis reiškia jiems tik vieną pirštą – „nykštį“. Tokie pavyzdžiai dar 
ryškiau parodo, kaip iš tų pačių žodžių įvairiose etninėse teritorijose 
ėmė formuotis skirtingos sąvokos. Išgirdus vienoje kalboje lyg ir pa-
žįstamą žodį, nėra jokio tikrumo, kad jį tinkamai suprantame.

Užmeskime bent trumpam dar žvilgsnį ir į mūsų artimuosius gi-
minaičius – latvius ar prūsus bei jotvius. Latvijoje įlipę į autobusą ar 
troleibusą skaitome: Izvietojums matem un berniem – tai norėtume 
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suprasti kaip „vieta motinoms su bernais“, o ten yra vieta, skirta mo-
tinoms su vaikais. Latvių mazulis tai ne visai mūsų „mažiulis“, tai pa-
prasčiausiai „kūdikis“. Jei pavėlavome ką Latvijoje nusipirkti, atėję 
prie krautuvės durų rasime užrašą Magazins uzslegts. Mums užslėgti 
reiškia „užgulti, užspausti, paremti“, latviams – „uždaryti“. Matyt, 
ten būdavo sunkios durys, kad jas uždarant ir reikėdavę pečiu užremti. 
Mums braukti – „lengvai spaudžiant traukti“, latviams brāukt reiškia 
„važiuoti“. Mums elnias – atrajotojas šakotais ragais, prūsai ir jotviai 
tuo žodžiu vadindavo kiekvieną žvėrį. Mums prūsų ar jotvių sasins 
primena veikiau „žąsiną“, o jiems reiškė „kiškį“.

Lietuviai ir bene visi slavai turi išsaugoję bendrą tą patį reiš-
kiantį žodį ranka. Tik slavai neišsaugojo šito žodžio kalbinės aplin-
kos, todėl jų kalbose šio žodžio (lenk. ręka, rus. ruka) negalima 
etimologizuoti. Jei paklausime, ką jiems tas žodis reiškia, atsakys 
parodydami savo viršutinę galūnę, ir tiek. Tai gal tie žodžiai yra sla-
vų skoliniai iš lietuvių kalbos? Kultūros istorija rodo, kad taip nėra. 
Tai tiesiog visoms šioms kalboms bendras žodis, kaip ir nosis ar avis, 
kurie rodo mūsų giminystę. Tačiau lietuvių kalba dėlei savo archa-
jiškumo išsaugojo ne tiktai tą atskirą žodį, bet ir visą kalbinę terpę. 
Turime giminingų žodžių: ranka – rinkti, renka, rinko. Todėl mes ir 
suprantame, kad ranka yra kūno dalis, kuri gali atlikti darbą – kokį? 
gali rinkti, ji renka, todėl ir yra ranka. Toks mažas pavyzdys rodo, 
kad mūsų kalba savo laikmenose yra išsaugojusi atmintį dar iš tų lai-
kų, kuomet žmogaus ūkyje nebuvo nei pramonės, nei žemdirbystės, 
nei gyvulininkystės, nei ganymo, o žmonės vertėsi rinkdami gamtos 
teikiamas gėrybes. Patys jų pasigaminti negebėjo. Kad mūsų medus 
ir lenkų miód ar rusų miod yra bendri žodžiai, vėl niekas neabejoja-
me. Net visiems tą patį jis reiškia – bičių perdirbamą iš nektaro arba 
lipčiaus maistingą saldų produktą. O ką reiškia tas žodis slavams? 
Tą patį, ką ir mums. Tik jie šio žodžio nepajėgia etimologizuoti, nes 
neišsaugojo kalbinės terpės. Mums medus ir išsaugotas žodis medis 
rodo, kad tasai produktas su medžiu susijęs. Bitės senovėje nebuvo 
žmonių laikomos aviliuose, jos gyveno medžių drevėse ir ten lipdy-
davo savo korius, juos pripildydavo saldaus medaus. Tai ir vėl mūsų 
kalbos atmintis siekia kur kas senesnius laikus, negu slavų kalbos, 
nekalbant apie germanų ar romanų kalbas. Beje, rusai yra įdomiai 
pavadinę mešką – medviedj – tai gyvūnas, kuris žino, kur yra medus, 
nes rus. vedatj – „žinoti“.

Ir dar vienas pavyzdys: mūsų žodį šventė lenkai vadina tuo pačiu 
žodžiu święto. Tai išlaikytas bendras su baltais žodis. Tačiau jo pras-
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mės jie jau nemoka paaiškinti, nes kalba neišsaugojo žodį supančios 
terpės. Tuo tarpu rusai tos dienos pavadinimui suformavo naują žodį, 
atspindintį jų sampratą. Rusams šventė tai prazdnik – „tuščiadienis“, 
suprask – diena, kurią nieko nereikia daryti, galima ją tuščiomis leisti. 
Tai tiesa, bet taip suprantama diena žmogaus nieko neįpareigoja ir nie-
kam jo neįkvepia. O ką lietuviams reiškia žodis šventė? Apžvelkime 
mūsų žodžio kalbinę terpę: švenčia : švinta : šviečia santykiauja taip, 
kaip spengia : spinga : spiegia, lenkia : linksta : lieknas ar žvengia : 
žvinga : žviegia... Tokie faktai rodo, kad seniesiems indoeuropiečiams, 
taigi ir baltams, šventė buvo siejama su šviesa, kuri yra gėrio ir tauru-
mo simbolis. Švęsti reiškia „išgyventi šviesą dvasioje, patirti dvasios 
pakilimą“. Lenkų kalba tą vertybę išsaugojo, tačiau ją tik intuityviai 
gali suvokti. Tą pačią moralinės vertybės sąsają su šviesa patvirtina 
ir lietuvių išsaugotas dievo žodis: dievą ir dieną įvardijame ta pačia 
šaknimi die-, kuri reiškia skaidrų, permatomą, šviesų paros metą, su-
sijusį su saulės buvimu. Graikų die – „skaidrus, permatomas“. Slavai 
šito žodžio jau neišsaugojo. Slavų bog santykiauja su bogatyj ir yra 
naujas kalbos faktas.

Rusų didysis kalbininkas Vasilijus Toporovas, kuris monografi-
joje Aukštutinės Padnieprės hidronimų lingvistinė analizė su Olegu 
Trubačiovu patikslino senąsias baltų teritorijos ribas, parašė Prūsų 
etimologinį žodyną, remdamasis Ipatijaus metraščiu (XIII a.) rekons-
travo lietuvių dievų panteoną, teigia, kad slavų kalboms yra 1 500, 
geriausiu atveju 2 000 metų, o baltų kalbų amžius siekia 15 000 ar net 
20 000 metų.

* * *

šio straipsnio tikslas yra kalbėti apie senojoje baltų vakaruose 
gyventoje teritorijoje paliktus vietovardžius – upių, ežerų, kaimų ir 
miestų bei geografinių objektų vardus, galiausiai apžvelgti Lenkijo-
je išsilaikiusiame lietuviškame krašte išlikusias lietuviškas pavardes 
arba bent lietuviškumo pėdsakus jose, o vėliau dar pasižvalgyti po 
prieinamas lenkų pavardes, kuriose taip lengvai įžiūrimas baltiška-
sis reliktas. Apie kalbų bendrumą ir jų krikimą čia tik užsiminta, kad 
lengviau būtų suprasti patį sudėtingą reiškinį – šiaurryčių Lenkijoje 
išlikusį baltišką vardyną. Jis neretai padės mums atskleisti šiandienėje 
kalboje neišlikusius, bet mūsų turėtus žodžius.
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šIAURėS ATLANTIDA

Pakojų lobiai

Didysis lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga (1879–1924) dar 
1922 m. rašė: „Rinkime vietų vardus! Jie mums žinovų rankose galės 
papasakoti daug įdomių dalykų iš žilosios mūsų senovės. Mat, vietų 
vardai kalbininkui istorikui yra tikri istorijos dokumentai, iš kurių jis 
išskaito, tarsi iš hieroglifų, mūsosios tautos gyvenimo nuotykius.“ Tai-
gi pasižvalgykime po tą išmintį, išsaugotą patvariausioje medžiagoje 
– kalbos atminty. įsiklausykime, kaip kurį žemės lopinėlį ar geografinį 
objektą pavadino žmonės, kurie su savo kraštu buvo artimai sutapę, 
gerai jį pažinojo ir labai mylėjo. Išgirdę per laiko ūkus prasiskverbusį 
žodį, imsime suprasti, kaip šį pasaulį matė žmonės, kurie čia gyveno 
prieš tūkstantį ir daugiau metų. Išgirdę savo senolių kalbą, geriau pa-
žinsime ir šio krašto pirmuosius gyventojus.

Pradėdami klausytis senųjų pasakojimų, bandykime patys suteikti 
kuriam nors kraštui ar gamtos objektui jo esmę nusakantį vardą ir pa-
matysime, kad anaiptol nėra lengva tai padaryti. Suraskime kitą var-
dą Nemunui, šešupei, Galadusiui, Seinams ar Apšakalniui, suraskime 
tokius vardus, kad jie galėtų žmonių lūpose prigyti, ir pamatysime, 
kiek reikia tuos objektus pažinti, pastebėti, kuo jie išsiskiria iš kitų 
upių, ežerų, miestų ar kalnų, kad tie vardai atitiktų jų esmę. Jeigu šito 
reikalavimo nepatenkinsime, žmonės tų mūsų siūlomų vardų nepri-
ims. Suvoksime, kiek varde yra užkoduota pažinimo ir patirties, jeigu 
jie žmonėse prigijo ir išsilaikė besikeičiančių kartų atmintyje. O jeigu 
vardas prigijo, vadinasi, tą savybę turėjo suvokti visa ta kalba kalban-
ti bendruomenė. Turime kaimyninėje Karaliaučiaus srity pavyzdį, ką 
reiškia naujo vardyno įvedimas, kuomet visa ši patirtis buvo išstum-
ta politinių ambicijų. Visi tie nauji vardai yra dirbtiniai, primesti iš 
viršaus, ir jeigu juos sukeistume vietomis, nieks nuo to nenukentėtų 
– kaip buvo nieko nesakantys ir pažintinės reikšmės neturintys, taip 
ir liks tokie. Juk Sovetską galima buvo pavadinti ir Bagrionovsku, o 
Kaliningradą Sovetsku, ir lapė būtų nesulojusi. 

Gali kilti klausimas, kodėl rusai nesujaukė aukštyn kojom savo  
geografinio vardyno ir išlaikė Maskvos, Smolensko miestų, Volgos, 
Nevos upių, Ladogos ar Baikalo ežerų, Puškino ar Tolstojaus pavar-
džių formas. Bet šitai padarė Mažosios Lietuvos teritorijoje, kuri nie-
kuomet Rusijai nepriklausė. Matyt, miela yra savo žemėje gyventi su 
savomis vėlėmis ir labai nejauku į svetimus namus įsibrovus žiūrėti 
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į buvusių šeimininkų portretus. Pirmiausia, ką padarysime, jeigu čia 
atvykome niekieno nekviesti, tai tuos portretus nuo sienų nukabin-
sime. O juk sąžinė kalbėtų, kad namus reikia grąžinti tikriesiems jų 
šeimininkams.

Tai pasvarstę gal suprasime, kokį dvasinį lobį turime paveldėję iš 
praeities. Tai duoklė istorijai. O jeigu išsiaiškinsime vardyno reikšmę, 
pateiksime peno ne tik protui, bet ir sielai bei joje gyvenantiems jaus-
mams.

Tai imkime ir įsiklausykime, ką kalba amžiai, o tuomet ir save 
geriau suprasime, ir kaimynus imsime gerbti, pamatę, kad ir jų tūks-
tantmečius kurta istorija ne mažesnės vertės, kaip ir mūsiškė.

Lopšy girdėti žodžiai

įdomūs yra Prūsijos ir Jotvos kraštų pavadinimai.
Prūsija, Vytauto Mažiulio nuomone, kaip ir kitos baltiškos sritys, 

vardą gavusi iš hidronimo, giminingo su veiksmažodžiu prausti, nors 
būta ir kitokių samprotavimų. V. Mažiulio teiginys būtų patikimas, tik-
tai nesurasta atitinkamų hidronimų. Toks šalies pavadinimas rodytų 
jos geografinę padėtį. Tai žemumų kraštas, kuriame daug upių, ežerų, 
ir galbūt dėl to, kad upės neretai išsilieja iš vagos, sukeldamos potvy-
nius ir nuolat prausdavusios Prūsijos žemę, ir turime tokį vardą. 

Prūsiją sudarė dvylika savitų regionų. 
Skalva (lenk. Skałowia) – veikiausiai hidroniminės kilmės, paly-

gink Skalvys, Skalvė – upė prie šiaulių (Z. Zinkevičius, Lietuvių kal-
bos istorija, d. 1, p. 281), gimininga su žodžiu skalauti – „užpilti van-
denimis, nuplauti“. Veiksmažodžiai prausti ir skalauti yra sinonimai, 
taigi, žvelgiant į kalbos gelmes, Prūsijos vardas reikštų tą patį, ką ir 
Skalvos. Tik Skalva yra viena iš Prūsijos dvylikos žemių.

Nadruva (lenk. Nadrowia) rodo žmones, kurie vertėsi medžių 
kamienų (druvių) skobimu. Turime išlaikytą su medžiu sutapusį žodį 
drevė – „medyje išpuvusi skylė, uoksas, išduba“. Su prūsų daiktavar-
džiu druvis giminingi yra ir lenkų drzewo bei rusų derevo.

Semba (lenk. Sambia) turi neaiškios kilmės vardą. K. Būga jį kil-
dina iš mūsų laikų nepasiekusio žodžio *sembas „saviškis“. Tačiau 
lenkų kalbininkai šį vardą laiko giminingu su baltišku būdvardžiu 
sambas – mūsiškai „žambas“. Jeigu tai būtų tiesa, matyt, tokį vardą 
lėmusi būtų Sembos pusiasalio žamba forma. 

Notangą (lenk. Natangia) bene artimiausiai galima nusakyti kaip 
patvinusį kraštą. „Notangų genties vardas gali būti hidroniminės kil-
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mės, plg. ežero vardą Notist (Notangoje!), lietuvių upėvardį Notà; dėl 
priesagos -ang- plg. liet. Alangà“ (Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos kil-
mė, d. 1, p. 280).

Barta (lenk. Barcja) – tai barčių, lenkų kalbininkų nuomone, 
bitininkų kraštas. Tačiau Bartos vardas, V. Mažiulio teigimu, yra ki-
lęs iš Bartos vardo ir giminingas su lietuvių upės Bartuvos vardu. 
Kad bartų genties vardas greičiausiai hidroniminės kilmės, tos pačios 
Bártuvos pagrindu mano ir Z. Zinkevičius.

Varmė (lenk. Warmia) vardą gavusi nuo būdvardžio wormyan 
– „raudonas“. Matyt, šioje žemėje būta geležies rūdos ir ji buvu-
si rausva. Lietuvių kalba iki šiandien išlaikė giminingą žodį varmas 
– „vabzdys, kuris kerta karves ir siurbia jų kraują“, taigi ir varmas 
būna raudonas. Tačiau Z. Zinkevičius priduria, kad šis vardas gali būti 
dar ir hidroniminės kilmės, plg. lietuvių upėvardžius Varmė (dešinysis 
ventos intakas) ir Raudonė (kelios tokios upelės).

Sasna gimininga su sasins – „zuikis“. Liubavo srities vardą ir  
K. Būga laiko lenkų kilmės. Tačiau sako, kad Liubavo srities žiemiuose 
1303 m. (Osterodės aps.) gyventa prūsų, tai rodo vietos vardas Sas-
sen-pile (Zuikių pilis), kurį jau 1338 m. vokiečiai yra išsivertę vardu 
Hasenberg – Zuikių kalnas, o lenkai pervadino jį Zajączkowo (Zui-
kiava).  

Pagudė (lenk. Pogezania) pavadinta nuo žodžio pagudian  
(K. Būga: pa- ir gudde – „krūmas“) – „krūmynų kraštas“. 

Pamedė (lenk. Pomezania) kilusi nuo prūsų žodžio pamedian  
(K. Būga: pa- ir median – „giria“), nusakančio pamiškę. Turime ir mes 
išlaikę giminingą žodį medis ir dzūkų vartotą medžias – „miškas“. 

Galinda (lenk. Galindia) rodo į baltų kraštą, esantį žemių gale. 
Tas vardas yra atkartotas slaviškame Ukrainos varde (u kraja – „pa-
krašty“). 

Yra dar du kraštai, vadinami žemėmis: Liubavo žemė ir Kulmo 
žemė.

 Liubavo žemė (lenk. Ziemia Lubawska), plg. Lubawa. Nors 
manoma, kad čia iš seno gyvenę lenkai, vis dėlto minėtoji Sasen-pils 
rodo, kad ir čia Liubavo srities prūsų turėta žodžiai sasins „zuikis“ ar 
„kiškis“ ir pils „pilis“ (Z. Zinkevičius). 

Kulmo žemė (lenk. Ziemia Chełmińska) – kita sritis, neturinti sa-
varankiško pavadinimo. K. Būga rašo: „Pats Kulmo (lot. Culmen, Col-
men) vardas kilimo yra lenkiškas, nes lenkai šį miestą (vok. die Stadt 
Kulm) ir sritį (civitas Colmensis > terra Colmensis) vadina Chełmno, 
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kas yra vienos kilmės su miesto vardu Chełm || rus. Холм = sl. хъlmъ 
< germ. *хulmaz „kalva, Holm“.“ (K. Būga, Rinktiniai raštai, t. 3,  
p. 112). Ir prof. Z. Zinkevičius spėja, kad aplenkėjusių sričių Liubavo 
ir Kulmo žemių vardai gali būti slaviški, nors tai daro daug atsargiau 
(Lietuvių kalbos istorija, d. 1, Lietuvių kalbos kilmė, p. 282). Tačiau 
šio vardo slaviškumu, ypač kad jame atsispindi slaviškas žodis xолм, 
sunku patikėti. Kuo toji kalva turėjusi būti ypatinga, kad jos vardu būtų 
galima pavadinti visą sritį? Juk tokių kalvų pilna visur. Man regis, Kul-
mo žemė – ypač kad ji nėra vadinama Kulmu, o Kulmo žeme – šį var-
dą galėjusi gauti iš galimo daiktavardžio *kulmas „mūšis“, palygink 
liet. kulti – „mušti“. Turime ir Lietuvoje panašios logikos vietovardį 
Punia, miestelį ant Nemuno kranto. O punyti reiškia „mušti, pešti“. 
Lietuvių kalbos didysis žodynas ties veiksmažodžiu punyti pateikia 
dainą: „Oi vanage, vanagėli, kam tu peši slanką? – Kaip nepešiu, ne-
punysiu, kad manęs neklauso“. Taigi Kulmo žemė galėtų būti „Mūšio 
žemė“ – mūšio laukas. O kadangi mūšiams rinktasi iškilesnes vietas, 
ar ne nuo kulmo slavai bus perėmę savo холм „kalvą“, jei tai nėra tik 
atsitiktinumas? Juk nuo Kulmo žemės kryžiuočiai ir pradėjo prūsus 
ir visus baltus užkariauti, beje, talkinant ir slavams. Siūlydamas tokią 
išvadą, nepretenduoju į mokslinį atradimą, tačiau leidžiu sau laisviau 
pasamprotauti.

Kaimyninė Jotva (plačiąja prasme) turėjo keturis kraštus. 

Jotva (siaurąja prasme) vardą gavusi nuo Jotvos upės, kaip šal-
tiniuose minima, buvo kažkur apie Lydą. Yra ir kita panašaus vardo 
upė, šakių apylinkėse – Jotija. Jų vardai sietini su veiksmažodžiu joti. 
Matyt, narsūs kariai – vyčiai savo žirgus upėse girdę.

Dainava, Z. Zinkevičiaus teigimu, greičiausiai hidroniminės 
kilmės vardas, palygink upę Dainava Varėnos apylinkėse. 

Palekė, Z. Zinkevičiaus teigimu, kildinama nuo upės Leko (Elen-
ko) pavadinimo (dabar Podlasie – Palenkės vaivadija).  

Sūduva – drėgnų vietų kraštas, panašiai kaip Mazowsze – pa-
lygink maz’. Yra lenkuose teorijų, kuriose teigiama, kad Sūduva var-
dą gavusi nuo upės Sūduonės ar Sūdonės (šiandienės šešupės). ši-
taip mano ir K. Būga, teigdamas, kad jeigu Jotva ir Dainava vardus 
gavusios nuo upių, tai kodėl ir Sūduva negalėtų būti praminta pagal 
upės vardą? Sūduonia teka per Sūduvos žemę. Ji yra šešupės kairysis 
intakas ir įteka į ją ties Liudvinavu. 
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Prūsų ir jotvių likimas

1283 metais kryžiuočiai iš esmės baigė nukariauti jotvių žemes. 
Dar kartais pasitaikantys vietinių vadų organizuoti maištai padėties 
nepakeitė. Maksas Tepenas (Max Toeppen) taip komentuoja kryžiuo-
čių nugalėjimą visame ežeryne: Dauguma jo gyventojų žuvo kovose, 
kiti pasidavė Ordinui ir jo žemėse surado naujas būstines, o likusieji pa-
sitraukė į Lietuvą arba į dykras. Riteriams iškilo nauja užduotis įtvir-
tinti savo valdas abiejuose kraštuose – Galindoje ir Jotvoje ir sukurti 
naują gyvenimą ir civilizaciją.

Nuo Vyslos žiočių net iki Elenko upės rytuose prūsų gentys buvo 
parklupdytos ir pavergtos, o jų teritorijose susikūrė galingiausia Euro-
poje Ordino valstybė, ilgainiui perėmusi ir to krašto vardą. Prievartinė 
krikščionybė išnaikino tradicinius prūsų tikėjimus, nors anaiptol neį-
vyko tai vienu metu. Dar XV a. viduryje Sembos vyskupas Mykolas 
griežtomis bausmėmis drausdavo laidoti pagal pagoniškus papročius, 
rinktis miškuose ir giriose prie kapų, rengti ten puotas, nešti aukas ir 
šaukti demonus. Matyt, turėjo pagrindo tai daryti. Tačiau kurioziška 
ištiktis įvyko 1520 m., kuomet didysis magistras asmeniškai leido pa-
goniškai aukoti juodą jautį, kad „atbaidytų“ prie Sembos krantų artė-
jantį Gdansko laivyną. Kaip nudžiugo Sembos kapitula, kai lenkų laivai 
dėl nežinomų priežasčių iš tikrųjų pasitraukė. Laiko gelmėse išnyko ir 
prūsų kalba, nors XVI a. viduryje išversta į ją maldaknygė ir Liuterio 
katekizmas. Kalbos fragmentų išliko taip pat Simono Grunau sudary-
tame Elbingo žodynėlyje (apie 1400 m.) bei geografiniuose varduose. 
Atrodo, Semboje prūsiškai kalbėta dar XVII amžiuje. Tačiau mitas yra 
požiūris, kurio visuotinai laikomasi Lenkijoje, kad kryžiuočiai galu-
tinai išnaikino Prūsijos gyventojus. Apkrikštyti prūsai išliko gyvi ir 
tapo Ordino pavaldiniais, kurie pamaži asimiliavosi su plaukiančiais 
iš Vokietijos ir Mazovijos naujakuriais. Ilgainiui prūsų gaivalas ištir-
po vokiškųjų kurėnų masėje. Profesorė Lucja Okulič-Kozarin (Łucja 
Okulicz-Kozaryn) savo knygoje Dzieje Prusów (Prūsijos istorija) pa-
rašo seniems „šiaurės Atlantidos“ gyventojams tokią epitafiją:

Šitaip išnyko prūsai iš istorijos lapų. Ne iš karto ir ne tiktai to-
dėl, kad sunaikino juos karai ir tremtys. Jų nykimo vyksmas smilko 
kartų kartas, kurios, nors dar besigindamos nuo svetimos kultūros ir 
civilizacijos, pamažu priimdavo užpuolikų kalbą ir papročius. XVII 
amžiuje buvo dar išlikęs atminimas apie senus papročius ir apeigas, 
bet jau protėvių kalba buvo pamiršta. Prūsų žemės darėsi tėvyne 
germanizuotų, polonizuotų ar sulietuvintų žmonių. Komplikuoti po-
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kyčiai suteikė jiems naują tautinės priklausomybės jausmą (lenkų 
Vikipedija).

Daug čia pateikta įdomios istorinės medžiagos, tačiau keistai Vi-
kipedijos autorius lygina baltų germanizavimą ir polonizavimą su jų 
lietuvėjimu. Lietuvėjimas vyko to paties etninio kamieno telkimo į vie-
ną valstybę ribose. Baltų ainiams ne tiek svarbu, kaip turėjo ar galėjo 
vadintis visų jų bendras kraštas, kur kas svarbiau, kad jie būtų išlikę 
tarp savų. Prūsui išlikti lietuviu, ar lietuviui prūsu, o gal jotviu nebu-
vo tragedija, nes būrėsi vienų su kitais artėjimo energijos veikiami. 
Jautėmės vieni kitiems ir kalba, ir papročiais artimi, ir tuo panašumu 
negalėjome lygintis nė su vienu kitu kaimynu. O tarpusavio skirtumų 
Vokietijoje būta ne mažesnių, negu baltų kraštuose. Artėjimo procesai 
vyko visose tautose, tik kiek anksčiau. Tačiau mums tą natūralios rai-
dos artėjimo vyksmą nutraukė išorinės jėgos, dėl to ir po tiek šimtme-
čių jų ainius, matyt, sąžinė persekioja. Beje, pridursiu, sąžinė atsiliepia 
tik labai doriems žmonėms, nes ji tik Dievo vardu prabyla. Kur Jo 
nėra, sąžinė tyli.
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ALGIS UZDILA (g. 1937 m. Kreivėnuose, Punsko valsčiuje) – mokytojas, 
rašytojas, kultūros veikėjas. 1963 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete. 
Sugrįžęs metus laiko dirbo Seinų, vėliau Punsko licėjuose. Ilgus metus vadova-
vo  Punsko lietuvių kultūros namų choreografiniam sambūriui „Jotva“. Sudarė 
penkis lietuvių kalbos vadovėlius pagrindinei mokyklai. Išleido kelis poezijos 
rinkinius. 

Algis Uzdila
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ALGIMANTAS KATILIUS

SEINŲ VYSKUPAS  
KONSTANTINAS IRENėJUS LUBENSKIS

Seinų (Augustavo) vyskupija per savo šimto metų istoriją turėjo 
devynis vyskupus ordinarus ir du vyskupus sufraganus. 1863 m. vys-
kupu paskirtas Konstantinas Irenėjus Lubenskis (Konstanty Ireneusz 
Łubieński) buvo šeštas Seinų vyskupas ordinaras. Iki tol Seinų vysku-
pija po vysk. Pauliaus Strašinskio mirties 1847 m. šešiolika su viršum 
metų neturėjo vyskupo ordinaro, ją valdė vyskupijos administratoriai. 
Tai buvo ilgiausias tarpuvaldis Seinų (Augustavo) vyskupijos istorijo-
je. Kalbant, kodėl taip atsitiko, reikia pabrėžti aplinkybę, kad civilinė 
valdžia stengėsi paskirti vienos ar kitos vyskupijos vyskupu sau pa-
lankius asmenis. Valdžios proteguojamiems kandidatams nepritardavo 
šventasis Sostas. Taip buvo ir Seinų (Augustavo) vyskupijos atveju. 
Civilinė valdžia kandidatu į Seinų vyskupo sostą buvo numačiusi pre-
latą Bonaventūrą Butkevičių, kuris visais būdais stengėsi įtikti civili-
nei valdžiai. Popiežius Pijus IX nepritarė šiai kandidatūrai, ir vyskupo 
skyrimas nusikėlė daugeliui metų. 

Grafai Lubenskiai buvo garsi Lenkijos didikų giminė. Iš jos buvo 
kilę du Lenkijos primai, devyni vyskupai, dvidešimt keturi prelatai, 
kanauninkai ir vienuoliai bei daug vienuolių moterų1. Pirmas iš primų 
buvo arkivyskupas Motiejus Lubenskis (1573–1652), antras – arki-
vyskupas Vladislovas Aleksandras Lubenskis (1703–1767). Vyskupu 
buvo Konstantino Irenėjaus dėdė Tadas Lubenskis, buvęs Kujavijos-
Kališo vyskupijos sufraganas. 

1 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia Lubienski biskup sejneński, Kraków: Nakładem X. 
Jana Ścieborskiego, 1898, p. 6.
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Būsimasis Seinų vyskupas gimė 1825 m. vasario 19 d. Var-
šuvoje, name Nowy Świat nr. 51. Pakrikštytas kunigų misionierių  
šv. Kryžiaus bažnyčioje, t. y. pagal gimimo vietą savo parapijoje. 
Krikšto metu gavo trigubą vardą: Konstantinas, Konradas, Henrikas. 
Irenėjaus vardas atsirado teikiant Sutvirtinimo sakramentą. Tėvas 
buvo grafas Henrikas Lubenskis, motina Irena – iš grafų Patockių, 
Lubenska. Tuo metu Henrikas Lubenskis valdė Didžiosios Kazimie-
žos (Kazimierza Wielka) dvarą Skalbimežo apskrityje, buvo Lenkijos 
Karalystės deputatas nuo Skalbimežo apskrities, vėliau tapo Lenkijos 
banko vicepirmininku. 

Konstantinas Irenėjus tėvų namuose buvo mokomas guvernančių, 
o  1839 m. išsiųstas mokytis į jėzuitų kolegiją Fribūre šveicarijoje. Ten 
mokėsi iki 1843 m. Toliau mokslo keliai nuvedė jį į Paryžių, Centrinę 
dailės ir amatų mokyklą (Ecole centrale des arts et manufactures). 
Tėvas tikėjosi, kad sūnaus gautas žinias panaudos savo turimuose 
fabrikuose. Tačiau mokslai šioje mokykloje Konstantiną Irenėjų ma-
žai traukė, nes širdis linko prie kitų – dvasinių – dalykų. Iš gyveni-
mo Paryžiuje nauda buvo tokia, kad tobulai išmoko prancūzų kalbą. 

Vyskupas Konstantinas  
Irenėjus Lubenskis
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Tėvas sūnaus pašaukimo išbandymui pasiuntė jį į Berlyną studijuoti 
teisės ir filosofijos, ten K. I. Lubenskis studijavo 1844–1845 m. Ga-
lutinai išbandyti pašaukimą 1845 m. tėvo buvo pasiųstas praktiškai 
padirbėti ūkyje viename dvare netoli Kėteno (Kőthen) miesto. šiame 
mieste kunigaikštienės Anhalt-Kėten (Anhalt-Kőthen) nuodėmklau-
siu buvo jėzuitas Petras Becksas (Beckx), 1853–1887 m. jėzuitų ordi-
no generolas. šio dvasininko įtaka galutinai suformavo K. I. Lubens-
kio apsisprendimą tapti dvasininku. į Kelcų dvasinę seminariją įstojo  
1846 m., seminarijoje pasimokė vienerius metus, nes buvo iš jos pa-
šalintas. Tada perėjo mokytis į misionierių globojamą šv. Kryžiaus 
seminariją Varšuvoje, ją baigė 1849 m. Subdiakono, diakono ir kuni-
gystės šventimus šv. Kryžiaus bažnyčioje suteikė dėdė vyskupas Ta-
das Lubenskis 1849 m. liepos 15 d. Tuo metu Konstantino Irenėjaus 
tėvas jau buvo areštuotas ir sūnaus šventimuose dalyvavo prižiūrimas 
sargybinių. 

Po kunigystės šventimų K. I. Lubenskis pasiliko Varšuvoje ir 
buvo paskirtas šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru. 1850 m. balandžio mė-
nesį nukeliamas į Vistkitkų parapiją (giminės dvaras), kur klebona-
vo dėdė vyskupas T. Lubenskis. Vistkitkuose Konstantino Irenėjaus 
kolega buvo Karolis Boldokas, jis K. I. Lubenskiui būnant vyskupu 
persikėlė į Seinų vyskupiją ir profesoriavo Seinų kunigų seminarijoje, 
vėliau buvo Rudaminos klebonas ir asesorius Sankt Peterburgo Romos 
katalikų dvasinėje kolegijoje. 1850 m. rudenį tėvas H. Lubenskis turėjo 
išvykti į tremties vietą Kurske – buvo nuteistas trejiems metams. Ku-
nigas K. I. Lubenskis pasiryžo tėvą tremtyje lydėti kaip kapelionas. Jį 
skatino vykti ir ta aplinkybė, kad Rusijos gilumoje labai trūko kunigų 
katalikų dvasiniams patarnavimams2. Kurske, name, kurį iš pradžių 
tėvas nuomojo, o vėliau nusipirko, valdžiai leidus Konstantinas įrengė 
namų koplyčią, joje laikė šv. Mišias, klausė išpažinčių, katechizavo. 
Pasibaigus tremties laikui ir išvykstant iš Kursko tą namą dovanojo 
vietos katalikams. Dvasinius patarnavimus teikė ne tik toje koplyčioje, 
bet ir važinėjo po plačias apylinkes, kartais šimtus kilometrų, ir žmo-
nėms patarnaudavo kaip kunigas. 1852 m. vasarą tėvo reikalais atvyko 
į Varšuvą. Buvojant mieste kilo staigus choleros protrūkis. K. I. Lu-
benskis visomis jėgomis įsitraukė į komiteto, kuris padėjo sergantiems 
cholera, veiklą. Cholera praėjo, bet jis pats susirgo liga, kuri pasireiškė 
daliniu veido ir kūno paralyžiumi. Dėl to buvo paguldytas misionierių 

2 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 38.
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vienuolyne ir gavęs gerą gydymą pasveiko. Pasveikęs 1852 m. pabai-
goje sugrįžo pas tėvą į Kurską. 1853 m. rudenį tėvo reikalais K. I. Lu-
benskis išvyko į Sankt Peterburgą. Čia pirmiausia aplankė Mogiliavo 
arkivyskupą Ignotą Holovinskį. Kartu su metropolitu I. Holovinskiu 
jis parašė memorialą į Romą, kaip paskubinti pravoslavų atsivertimą3. 
Sankt Peterburge, kol sutvarkė tėvui leidimą grįžti iš tremties, praleido 
1854 m. žiemą. Čia jis užmezgė ryšius su diduomene, daug bendravo 
su metropolitu I. Holovinskiu, dvasinius patarnavimus teikė šv. Kotry-
nos bažnyčioje – mokėdamas daug kalbų, buvo čia labai reikalingas. 
Gavęs tėvui leidimą sugrįžti į Lenkiją, K. I. Lubenskis manė grįšiąs į 
Kurską, palydėsiąs tėvą į Varšuvą ir apsistosiąs savo Vistkitkų para-
pijoje. Tačiau metropolitas I. Holovinskis nenorėjo apie tai girdėti ir 
išleido tik gavęs jo pasižadėjimą grįžti į Sankt Peterburgą. Metropoli-
tui I. Holovinskiui toks kunigas buvo reikalingas, nes, anot Zigmanto 
ščensno Felinskio (Zygmunt Szczęsny Feliński), buvo aštraus ir be 
galo guvaus proto, uolus ir visa širdimi atsidavęs Apaštalų Sostui, 
pakankamai susipažinęs su teologija, o pasaulietiškai išsilavinęs ne-
palyginamai geriau nei visi peterburgiečiai kunigai4.  

1854 m. vasarą K. I. Lubenskis sugrįžo į Sankt Peterburgą. Me-
tropolito I. Holovinskio buvo paskirtas šv. Kotrynos bažnyčios vikaru 
rūpintis prancūzų katalikų dvasiniais reikalais. šv. Kotrynos parapi-
joje sielovada užsiėmė dominikonai. Dominikonų vienuolyne jis ir 
apsigyveno. Aktyviai įsitraukė į darbą. Metropolitas I. Holovinskis, 
matydamas K. I. Lubenskio uolumą ir jo darbo vaisius, paskyrė jį vesti 
rekolekcijas katalikų dvasinės akademijos alumnams; vėliau, 1855 m. 
sausio mėnesį, paskyrė dvasinės akademijos alumnų nuodėmklausiu. 
Tačiau ilgai šių pareigų nėjo, nes po arkivyskupo I. Holovinskio mirties 
naujasis Mogiliavo arkivyskupas Vaclovas žilinskis atleido jį iš dvasi-
nės akademijos nuodėmklausio pareigų. šv. Kotrynos bažnyčioje sakė 
pamokslus ne tik prancūzų, bet ir vokiečių, lenkų kalbomis. Kartais 
per dieną du kartus lipdavo į sakyklą. Jam tie pamokslai sekėsi sakyti, 
nors ir nebuvo didelis pamokslininkas. Jis į sakyklą eidavo, kad pamo-
kytų ir išjudintų. Tai darydavo ramiai ir su dideliu išmanymu, buvo 
perskaitęs daug knygų ir turėjo gerą atmintį, mintį vystydavo siekda-

3 Ten pat, p. 56–57. Plg. J. Vaičaitis, Konstanty-Ireneus Lubieński grafas Seinų vyskupas 
1863–1869, Vilkaviškio vyskupijos muziejus, be signatūros, l. 4.

4 Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Arcybiskupa Warszawskiego, d. 2, 
1851–1883, Kraków: Nakładem Zgromadzenia Rodziny Maryi, Drukarnia uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod zarządem A. M. Kosterkiewicza, 1897, p. 45.
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mas įtikinti klausytoją. Jo pamokslų klausėsi ir diduomenės atstovai: 
katalikiškų užsienio pasiuntinybių nariai, lenkų ir užsienio aristokra-
tai, išsimokslinę rusai pravoslavai. Nereikėjo ilgai laukti jo pamoks-
lų vaisių. Klausykla, kurioje sėdėdavo, būdavo apgulta penitentų. Jis 
vyrų išpažinčių klausydavo savo privačiuose namuose, taip pat visur, 
kur tiktai tikintieji jį galėjo sutikti. Nuodėmklausiu jį pasirinko dauge-
lis Sankt Peterburgo diduomenės atstovų. Vedė rekolekcijas, geguži-
nes pamaldas. Jo širdyje vietą rado ir žemesniųjų sluoksnių žmonės.  
K. I. Lubenskis įsitraukė į labdaringą darbą. Steigė labdaringas ir re-
ligines draugijas, kaip šv. Vincento neturtingiems remti, neturtingų 
bažnyčių aprūpinimo, nuolatinės adoracijos. Toms draugijoms pri-
klausė aukštą padėtį visuomenėje užimantys asmenys5. Sugebėjo vis-
kam surinkti pinigų, į darbą įtraukė bankininko Pierlingo sūnų Juzefą, 
turtingesnius žmones6. 1855 m. Varšuvos arkivyskupas metropolitas 
Antanas Melchijoras Fijalkovskis suteikė jam garbės kanauninko titu-
lą. 1856 m. per caro Aleksandro II karūnaciją šventasis Sostas atsiuntė 
pasiuntinį arkivyskupą kunigaikštį Flavijų Kidžį (Chigi). Arkivysku-
pas Kidžis pakvietė K. I. Lubenskį savo asistentu. Jam teko popiežiaus 
pasiuntinį lydėti į karūnacijos ceremoniją Maskvoje, dalyvauti įvai-
riuose susitikimuose, ir tai buvo nelengvas uždavinys. 1856–1857 m. 
su kun. Z. š. Felinskiu įkūrė mergaičių prieglaudą pavadinimu „Ma-
rijos šeima“, ji 1903 m. perorganizuota į seserų pranciškonių Marijos 
šeimos vienuoliją7. 1857 m. rudenį Mogiliavo arkivyskupas metropo-
litas V. žilinskis pasiėmė jį lydėti per arkivyskupijos kanoninę vizita-
ciją. V. žilinskio 1858 m. vasario 12 d. buvo paskirtas Maltos ordino 
bažnyčios vienu iš trijų kapelionų. šią bažnyčią sekmadieniais ir per 
šventes lankė visi užsienio valstybių pasiuntiniai katalikai, pasiunti-
nybių sekretoriai, padėjėjai ir patarnautojai. K. I. Lubenskis jiems sakė 
pamokslus prancūziškai. 1859 m. pradžioje dėl parašyto rašto metro-
politui V. žilinskiui buvo ištremtas į Charkovą. šiame rašte įspėjo me-
tropolitą nepasirašyti Kitatikių dvasinių reikalų departamento atsiųsto 
aplinkraščio, kuriame kunigams įsakoma nepriimti klausyti išpažin-
ties nepažįstamų asmenų, dėl kurių priklausymo Katalikų Bažnyčiai 
nėra užtikrinti, arba neturinčių pasų ir valdiškų to įrodymų. Tai buvo 

5 Ten pat, p. 47.
6 Plg. J. Vaičaitis, Konstanty-Ireneus Lubieński…, l. 5.
7 P. Janowski, W. Jemielity, „Łubieński Konstanty Ireneusz“, in: Encyklopedia Katolicka,  

t. 11, Lublin, p. 576. Plg.  http://www.siostryfranciszkanki.pl/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=42&Itemid=44.
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nukreipta prieš buvusius unitus, kurie 1839 m. prievarta paversti sta-
čiatikiais. į Charkovą K. I. Lubenskis buvo ištremtas Kitatikių dvasi-
nių reikalų departamento direktoriaus įsakymu. Sankt Peterburgą jam 
buvo įsakyta palikti per 24 valandas8. 

Nuvykęs į Charkovą, Konstantinas tuoj pat įsitraukė į vietos 
katalikų sielovadinį darbą. Jis neapsiribojo vien miestu, važinėjo po 
visą guberniją. Tremtis Charkove truko neilgai, iki 1860 m. pradžios. 
Sankt Peterburge gyveno artimas giminaitis grafas Leonas Potockis, 
jis buvo susigiminiavęs su rusų aristokratų šeimomis. Jam susirgus net 
pats imperatorius Aleksandras II jį aplankė. To vizito metu buvo pa-
prašyta imperatoriaus, kad Konstantiną Irenėjų iš tremties grąžintų į 
Sankt Peterburgą. Tą pačią dieną Charkovo gubernatorius gavo vidaus 
reikalų ministro telegramą su imperatoriaus įsakymu tuojau pat liepti 
Konstantinui Irenėjui vykti į Sankt Peterburgą. Sugrįžęs į Peterburgą, 
Konstantinas Irenėjus dar rado gyvą L. Potockį, bet po kelių dienų 
šis mirė. Vidaus reikalų ministras nenorėjo, kad Konstantinas Irenėjus 
liktų Sankt Peterburge, bet negalėjo ir siųsti atgal į Charkovą. Tuo 
metu buvo tuščia Revelio (Talino) klebono vieta, ir K. I. Lubenskis 
buvo paskirtas Revelio klebonu9. Parapija apėmė visą Estlandijos gu-
bernijos teritoriją. Parapijiečiai buvo įvairių tautų tikintieji. Pamaldas 
bažnyčioje laikė vokiečių kalba. Jo pastangomis atidaryta mokykla-
internatas, lyg ir mažoji seminarija, kur jaunimas gautų gimnazijos 
išsilavinimą ir kartu ruoštųsi kunigystės pašaukimui. Tam tikslui nu-
pirko erdvias patalpas už miesto, gavo iš valdžios leidimus, pasirūpino 
mokytojais, netgi iš užsienio. Tačiau šis sumanymas nevirto tikrove, 
nes jis išsikėlė iš Revelio, o jo įpėdinis neturėjo nei noro, nei galimybių 
tęsti darbą. Revelyje susipažino su vietininku Helsinkyje grafu Teo-
doru Bergu ir buvo jo žmonos ir dukros nuodėmklausiu. Ponios Berg 
dėka 1861 m. K. I. Lubenskiui pavyko išvykti į užsienį aplankyti Ba-
den Badene sergančios savo giminaitės Olgos iš Potockių, Naryškin. 
Pasinaudojęs šia proga jis nuvyko į Romą. Čia susitiko su valstybės 
sekretoriumi kardinolu Džakomu Antoneliu (Giacomo Antonelli) ir 
tris kartus su popiežiumi Pijumi IX. Pokalbiuose pateikė informaciją 
apie Bažnyčios padėtį Rusijos imperijoje, lenkų revoliucinio judėjimo 
kenksmingumą. Iš Romos nuvyko į Varšuvą. Varšuvoje patriotinės 
manifestacijos buvo pasiekusios aukščiausią įtampą. Rusijos valdžia 

8 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 105–107.
9 Ten pat, p. 114–116.
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1861 m. spalio 14 d. Varšuvoje paskelbė karinę padėtį. Spalio 15 d. 
kariuomenė apsupo tris Varšuvos bažnyčias, kuriose meldėsi patrio-
tiškai nusiteikę tikintieji, į jas įsiveržė ir suėmė daug žmonių. Varšuvos 
arkivyskupijos kapitula, siekdama sustabdyti bažnyčių išniekinimą, 
jas liepė uždaryti10. K. I. Lubenskis visomis jėgomis priešinosi baž-
nyčių uždarymui. Jis tai darė Lenkijos Karalystės vietininko rūmuose 
ir kapituloje; toks jo elgesys stiprino vietininko pozicijas. Dėl to pa-
sipiktinimas dėl Lubenskio buvo toks didelis, kad net tarp uoliausių 
kunigų neatsirado nė vieno gynėjo11. Po arkivyskupo A. M. Fijalkovs-
kio mirties buvo laisva Varšuvos arkivyskupo vieta. 1861 m. spalio an-
troje pusėje Aleksandras Velopolskis (Aleksander Wielopolski) iškėlė  
K. I. Lubenskio kandidatūrą į Varšuvos arkivyskupus12. šis atsisakė 
siūlomos vietos ir 1861 m. lapkričio 3 d. su A. Velopolskiu išvyko į 
Sankt Peterburgą13. Čia pirmiausia reikėjo surasti kandidatą į Varšu-
vos arkivyskupus. K. I. Lubenskis kaip vieną iš kandidatų A. Velopols-
kiui pasiūlė savo draugą Z. š. Felinskį14. ši kandidatūra tiko ir valdžiai, 
ir šventajam Sostui. 1862 m. sausio 6 d. popiežius Pijus IX paskyrė  
Z. š. Felinskį Varšuvos arkivyskupu. 

Po sėkmingo Felinskio iškėlimo į Varšuvos arkivyskupus K. I. Lu-
benskis Sankt Peterburge ėmėsi įgyvendinti Romoje gautus nurody-
mus. Tai daugiausia buvo susiję su šventojo Sosto nunciatūros Rusijo-
je reikalu ir vienuolynų santykių su savų ordinų generolais problema. 
1862 m. vasario pabaigoje pagaliau sugrįžo į savo parapiją Taline ir 
visu uolumu įsitraukė į pastoracinį darbą. 1862 m. lapkričio 20 d. at-
vyko į Varšuvą ir apsigyveno arkivyskupo Felinskio rūmuose.

K. I. Lubenskis atvirai ir griežtai pasisakė prieš sukilimą. Kai iškilo 
jo kandidatūra į vyskupus, daug kas buvo priešiškai nusiteikę. Biogra-
fijoje rašoma: Pirmiausia, kai judėjimo grupuotė [sukilimo šalininkai].
gavo tikrą žinią apie jo nominacijos ketinimą, nepalikta akmens ant 
akmens, stengtasi visomis įmanomomis priemonėmis, naudoti visokie 
būdai, kad tik tam būtų duotas ryžtingas atkirtis. [...] Daug įtakin-
gų ir aukštas pareigas užimančių asmenų iš Paryžiaus išeivių gru-
puotės, visas krašto žemesnysis kleras prieš jį siuntė Apaštalų Sos-

10 Ieva šenavičienė, Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse, Vilnius: 
Eugrimas, 2010, p. 156–157.

11 Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego…, p. 117.
12 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 158–159.
13 Ten pat, p. 159.
14 Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego…, p. 124–125. Plg. Konstanty Ireneusz 

Pomian Hrabia…, p. 163.
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tui kaltinimus, kad tik jo kandidatūra būtų atmesta.15 Nepaisant visų 
priešiškų nuostatų, popiežius Pijus IX 1863 m. birželio 2 d. patvirtino  
K. I. Lubenskio kandidatūrą Seinų vyskupu. Tačiau iškilo problema 
dėl konsekracijos. Pirmiausia sunkumai kilo iš sukilimo vadovybės 
pusės, nes buvo duotas nurodymas, kad Lenkijos Karalystės vyskupai  
K. I. Lubenskio neįšventintų vyskupu. Kita kliūtis – pati konsekraci-
ja: jai reikėjo surinkti tris vyskupus, o tuo metu Lenkijos Karalystės 
vyskupijose buvo tik septyni vyskupai. Ketinta netgi vykti į Romą, 
Poznanę ar Gniezną ir ten priimti vyskupo šventimus. Tačiau valdžia 
nesutiko jo išleisti. Užsitęsus konsekracijos reikalui, K. I. Lubenskis 
nusprendė neturėdamas vyskupo šventimų užimti vyskupo sostą Sei-
nuose. 1863 m. spalio 3 d. įvyko jo ingresas Seinų katedroje, ir jis pra-
dėjo valdyti vyskupiją. 

Greitai teko susidurti su Vilniaus generalgubernatoriumi Michailu 
Muravjovu. žemaičių vyskupas Motiejus Valančius parašė ganytojinį 
laišką, raginantį trauktis iš sukilimo. Vilniaus generalgubernatoriaus 
kanceliarija pasiuntė į Augustavo guberniją to laiško 1 500 egzem-
pliorių lietuvių kalba ir 500 – lenkų kalba16. M. Muravjovas karinei 
valdžiai įsakė, kad vysk. M. Valančiaus laiškas būtų perskaitytas vi-
soje Seinų vyskupijoje. Pradėjus valdyti Seinų vyskupiją, vyskupo 
Lubenskio pirmas nurodymas vyskupijos dvasininkams uždraudė 
skaityti ir skelbti iš sakyklos be vyskupo raštiško leidimo kokius nors 
raštus, neturinčius nieko bendra su tarnyba Dievui ir Bažnyčiai. šis 
nurodymas daugiau buvo nukreiptas prieš sukilėlių siunčiamus raštus, 
bet tuo pasinaudodami kunigai neperskaitė vysk. M. Valančiaus ga-
nytojinio laiško, išskyrus vieną kunigą. šį kunigą vyskupas nubaudė 
dviejų savaičių rekolekcijomis vienuolyne. Už M. Valančiaus gany-
tojinio laiško neperskaitymą Vilniaus generalgubernatorius iškvietė 
vyskupą į Vilnių pasiaiškinti. 

Bet grįžkime prie konsekracijos reikalų. K. I. Lubenskis pasiuntė 
vieną kunigą į Janovą pas vysk. Benjaminą šimanskį, o kitą į Lovičių 
pas vysk. Henriką Pliaterį. Abu vyskupai sutiko pagelbėti, bet prieš pat 
konsekraciją vysk. H. Pliateris susirgo ir negalėjo atvykti. Tada buvo 
kreiptasi į vysk. Valentiną Baranovskį, Liublino sufraganą. Pagaliau 
1863 m. gruodžio mėnesį Janove konsekracija įvyko. Konsekratoriumi 
buvo Palenkės vyskupijos ordinaras kapucinas Benjaminas šimanskis, 

15 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 174–175.
16 V. Merkys, Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, Vilnius: 

Mintis, p. 497.
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asistuojant Palenkės sufraganui Tvarovskiui ir Liublino sufraganui 
Valentinui Baranovskiui. 1864 sausio 14 d. vyskupas K. I. Lubenskis 
M. Muravjovo verčiamas pasirašė ištikimybės ir lojalumo carui raštą. 

Tapdamas Seinų vyskupu, K. I. Lubenskis nepažinojo nei vys-
kupijos dvasininkų, nei tikinčiųjų, dėl to nuo pat vyskupijos valdy-
mo pradžios stengėsi apsilankyti visose parapijose. Tai nebuvo pagal 
kanonus nustatytos parapijų vizitacijos, o tik parapijų lankymas. Per 
pirmuosius dvejus metus pažino visus savo vyskupijos kunigus, pa-
buvojo visose bažnyčiose ir visur susipažino su žmonėmis. Vyskupas 
mėgo sakyti pamokslus. Grynai lietuviškose parapijose liepdavo pa-
mokslų turinį atpasakoti arba jį visai pavaduoti. Tų išvykų metu vie-
nas iš svarbiausių darbų buvo teikti Sutvirtinimo sakramentą. Norin-
čių priimti Sutvirtinimo sakramentą buvo daug, nes 17 metų vyskupija 
neturėjo savo ganytojo. Antai  Marijampolėje per šv. Mykolo atlaidus 
Sutvirtinimo sakramentą teikė iki pusės dvylikos nakties17. Per šeše-
rius vyskupavimo metus vysk. K. I. Lubenkis Sutvirtinimo sakramen-
tą suteikė kone 60 tūkst. asmenų18. Lankydamasis visada apsistodavo 
klebonijoje, kad ir kukliausioje, bet taip pat visada aplankydavo vie-
tinius dvarus. Vyskupas keliavo su gausia palyda, ir tai sudarydavo 
klebonams nemažai rūpesčių19. Vyskupas gausiai susirašinėjo su val-
džios institucijomis. Klierikai, atitraukti nuo paskaitų, perrašinėdavo 
jo gausius raštus, memorialus (pvz., didžiajam kunigaikščiui Konstan-
tinui, kitiems aukštiems valstybės dignitoriams). Seinų paštas buvo 
užverstas siuntomis į visas puses, įvairioms įžymybėms. Tačiau tas 
susirašinėjimas apčiuopiamų rezultatų nedavė20.    

Pirmus trejus metus vyskupas K. I. Lubenskis gyveno semina-
rijos rūmuose. 1864–1866 m. jis ėmėsi reformų. Pirmiausia padidino 
klierikų skaičių seminarijoje – 1864 m. pavasarį ir rudenį į seminariją 
priimti 64 pirmakursiai21. Seminarijoje buvo įvestas šešerių metų mo-
kymas, profesorių skaičius padidintas iki 12 ar net 14. Pagal šešerių 
metų programą pirmieji metai buvo pasirengimo, antraisiais ir trečiai-
siais klierikai mokyti filosofijos, trečiame kurse dar turėjo studijuoti 

17 Kun. P. A. [Pranciškus Augustaitis], Vygrių ir Seinų dijecez. istorija: vadovas, t. 5, nr. 20, 
1910, p. 370.

18 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 224.
19 Stanisław Jamiołkowski, „Opisanie kościoła sejneńskiego pod względem historycznym, 

architektonicznym i inwentarskim“, Lomžos vyskupijos archyvas, be signatūros, l. 145v.
20 Ten pat, l. 144.
21 A. Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a.–XX a. 

pradžia), Vilnius: LII leidykla, p. 342. 
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moralinę teologiją ir Bažnyčios istoriją, kiti treji buvo skiriami grynai 
teologijai. Seminarijoje tarp dėstomų dalykų net įvesta matematika. 
Tačiau šios reformos ilgai neišsilaikė. Klierikai, priimti šešerių metų 
kursui, tiek seminarijoje neišbūdavo. Profesoriai materialiai buvo pras-
tai aprūpinti ir, anot P. Augustaičio, po metų dauguma jų apleido savo 
vietas, o kitus pašalino vyriausybė22. Vyskupas, gyvendamas semina-
rijoje, labai rūpinosi klierikų auklėjimu. Mišias jis laikydavo seminari-
jos koplyčioje ir dažnai ne katedroje, o koplyčioje šventino klierikus. 
Prie Mišių paeiliui tarnaudavo klierikai. Dažnai tarnavusį prie Mišių 
vyskupas pakviesdavo išgerti arbatos. Lankydavosi klierikų egzami-
nuose ir progai pasitaikius daug kalbėdavo. Per rekolekcijas, – rašo  
P. Augustaitis, – po vakarinių pamaldų vyskupas Lubienskis saky-
davo klierikams konferencijas, pabaigoje rekolekcijų atlaikydavo .
šv. Mišias, o po Mišių pasakydavo tam tinkamą prakalbą ir išdalinda-
vo šv. Sakramentą.23 Atskirai reikia paminėti, kad vyskupas Lubens-
kis norėjo įsteigti „mažąją seminariją“ ar mokyklą, kur būtų rengiami 
jaunuoliai studijoms Seinų kunigų seminarijoje24. Vyskupo iniciatyva 
buvo pertvarkomi ir seminarijos rūmai. Vietoje celių įrengtos miega-
mosios salės klierikams, dvi laboratorijos, virtuvė rūsiuose, tvarkomos 
paskaitų auditorijos, įrengta koplyčia. Tačiau pertvarkymai susilaukė 
ir nepalankių vertinimų. P. Augustaitis rašo: Tad vysk. Lubienskiui ra-
dus Seinuose didelį rūmą nereikėjo griauti sienų ir silpninti mūrų, o 
kadangi pamatai ir stogas reikalavo taisymo, tai prisiėjo daug išberti 
pinigų. Tokiu būdu vyskupas padarė daug skolų, o seminarija ilgai 
vargo, kol jas atsilygino.25

Remonto reikėjo ne tik seminarijos rūmams, bet ir katedrai. Ka-
tedros remontui buvo gauta subsidija iš civilinės valdžios. Skarda ap-
dengtas katedros stogas, išdažytas vidus. Vyskupas katedrai už savo 
pinigus nupirko bažnytinių reikmenų. Anot P. Augustaičio: Kad šian-
dien Seinų katedra gali pasigirti daug turinti visokių senovės arnotų, 
kapų ir dalmatikų, tai tame nemažai nuopelno ir vysk. Lubienskio. 
Jis taip pat pasirūpino pataisyti didžiąją monstranciją ir daugiau 
bažnytinių indų.26

22  P. Augustaitis, min. veik., p. 368.
23  Ten pat.
24  Plačiau žr. A. Katilius, min. veik., p. 94–95.
25  P. Augustaitis, min. veik., p. 367. Plg. S. Jamiołkowski, min. dokumentas, l. 147.
26  P. Augustaitis, min. veik., p. 369.
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Valdžios buvo uždrausta vyskupams palaikyti tiesioginius ry-
šius su Apaštalų Sostu, įmanoma tik slaptai susirašinėti. Vyskupas  
K. I. Lubenskis naudojosi slapto susirašinėjimo su Apaštalų Sostu ga-
limybėmis. Tai patvirtina rasti dokumentai po vyskupo arešto. Iš tų 
dokumentų matyti, kad vyskupas ne tik palaikė nuolatinius slaptus ry-
šius su Roma, bet ir popiežiaus kurija naudojosi juo, kad paveiktų ki-
tus Karalystės ir Imperijos vyskupus27. Tarp K. I. Lubenskio popierių 
rasti laiškai ir pranešimai kardinolui Dž. Antoneliui, iš jų vieni buvo 
siunčiamųjų raštų nuorašai, kiti originalai. Juos buvo numatyta išsiųsti 
į Romą, bet tai padaryti sutrukdė areštas. šiuose raštuose vyskupas 
išdėstė savo nuomonę, atsiskaitė apie savo bendravimą su kitais vys-
kupais, vertindamas kiekvieno iš jų nuostatas ir veiksmus28.  

Lietuvių kalbos vyskupas K. I. Lubenskis neišmoko, bet ketino ją 
išmokti. Vyskupo ganytojiniai laiškai buvo verčiami į lietuvių kalbą 
ir siunčiami į lietuviškas parapijas. Sintautuose ir Griškabūdyje cele-
bruodamas Mišias per procesiją užgiedojo lietuviškai „Garbė ir šlo-
vė“. Lankydamas Balbieriškio bažnyčią ir išgirdęs, kad keli žmonės 
užgiedojo lenkiškai, paklausė klebono, kiek parapijoje yra lenkiškai 
kalbančiųjų. Klebonas atsakė, kad apie 50 žmonių, ir toliau vysku-
pas klausė, kiek žmonių supranta lenkiškai. Klebonas atsakė, kad apie 
100. Tada vyskupas pasakė: Tai kaipgi galima leisti giedoti lenkiškai, 
jeigu visa parapija lietuviška?29 Vyskupas ir Seinų katedroje įvedė 
pamokslus lietuvių kalba30.

Vyskupas K. I. Lubenskis nepasididžiuodavo ir aplankydavo pa-
prasto ūkininko trobą. Apie vieną tokį įvykį papasakojo Juozas Vai-
čaitis: Kartą vizituojant, vyskupas važiuoja iš Gražiškių. Ties vienu 
kaime namu, kur netoli Bartninkų, pastoja kelią ūkininkas. Išskėtęs 
rankas ant kelio, sustabdo karietą. Ko jam reikia, teiraujasi vysku-
pas. Prašau, vyskupėli, tėveli, pas mane ant blynų ir palaiminti mano 
namučius. Vyskupas linksmai priėmė kvietimą, ragavo blynų, palai-
mino susirinkusius gimines, kaimynus. Prie viešo pasitikimo galėjo 
valdžia kabinėtis, bet ant blynų užkviesti – nė vienam nė gero.31

Vyskupo areštas ir tremtis susijusi su vyskupijos atstovo pasiun-
timu į Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinę kolegiją. šią kolegiją 

27 Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1869 07 01, Lietuvos  
valstybės istorijos archyvas, f. 378, Ps 1865, b. 497, l. 48. 

28  Ten pat, l. 49. Plg. V. Merkys, min. veik., p. 577. 
29  P. Augustaitis, min. veik., p. 371. 
30  Ten pat.
31  J. Vaičaitis, Konstanty-Ireneus Lubieński…, lapai nenumeruoti.
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caras Aleksandras I įsteigė 1801 m.; jai vadovavo Mogiliavo arkivys-
kupas metropolitas. Vyskupijų kapitulose buvo renkami asesoriai. Ko-
legija turėjo valdyti Katalikų Bažnyčią Rusijos imperijoje, nors ji buvo 
nekanoniškai įsteigta. į kolegijos veiklą negalėjo kištis net Roma32. 
Iki 1863 m. sukilimo Varšuvos arkivyskupija, kartu ir Seinų vysku-
pija, nepriklausė Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinei kolegijai.  
1867 m. gegužės 10/22 d. caro įsaku Lenkijos Karalystės vyskupijos 
turėjo siųsti savo atstovus asesorius į Sankt Peterburgo Romos kata-
likų dvasinę kolegiją33. Taigi savo atstovą turėjo pasiųsti ir vyskupas 
K. I. Lubenskis. Apaštalų Sostas nuo pat kolegijos įkūrimo dienos jos 
nepripažino; 1867 m. spalio 17 d. kolegiją griežtai pasmerkė. Valsty-
bės sekretorius kardinolas Dž. Antonelis uždraudė siųsti delegatus į 
Sankt Peterburgą34. Vyskupas K. I. Lubenskis ilgai svarstė, ar siųsti, ar 
nesiųsti savo atstovą, šio klausimo apsvarstyti 1868 m. liepos mėnesį 
Aleksoto miške buvo netgi susitikęs su vysk. M. Valančiumi35. į Seinus 
buvo atvykęs Lenkijos Karalystės kitatikių dvasinių reikalų vedėjas 
Aleksandras Muchanovas, jis įkalbinėjo vyskupą siųsti atstovą. Paga-
liau vyskupas nusprendė nusileisti valdžios spaudimui ir siųsti savo 
atstovą į Sankt Peterburgą. 1868 m. rugpjūčio 21 d. Vilkaviškyje su-
sirinko Seinų katedros kapitula spręsti dėl atstovo siuntimo į kolegiją. 
Vyskupas pasiūlė kandidatą – Marijampolės dekaną, Slavikų kleboną 
Pranciškų Andriejauską. Aukštąsias studijas jis buvo baigęs Varšuvos 
dvasinėje akademijoje, gerai išmanė bažnytinę teisę. šešerius metus 
buvo ištremtas į Rusiją ir dėl to gerai mokėjo rusų kalbą. Kunigas  
P. Andriejauskas buvo pakeltas kanauninku36. Vyskupas K. I. Luben-
skis pasiuntė savo brolėną į Plocką pas vyskupą Vincentą Popelį, kad 
ir jį įkalbėtų siųsti atstovą į kolegiją. Tačiau Plocko vyskupas atsisakė 
siųsti atstovą į kolegiją ir buvo ištremtas į žemutinį Naugardą (Niž-
nij Novgorod). Apie savo poelgį parašė paaiškinimą šventajam Tėvui 
ir perduoti paprašė savo giminaitį anglą Karolį Bodenhamą. šis su 
šventuoju Tėvu ir kardinolu Dž. Antoneliu susitiko 1869 m. sausio  
17 d. šventasis Tėvas pasmerkė jo poelgį ir nurodė tą žingsnį ištaisyti, 
asesorių atšaukti37.

32 Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. V. Ališaukas, Vilnius: Aidai, 2006, p. 327.
33 B. Kumor, Historia Kościoła, d. 7: Czasy najnowsze 1815–1914, Lublin: Redakcja Wy-

dawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, p. 359.
34 V. Merkys, min. veik., p. 575.  
35 Ten pat.
36 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 367; P. Augustaitis, min. veik., p. 373.
37 Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 385.
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Gavęs tokį atsakymą iš popiežiaus, K. I. Lubenskis apsisprendė 
viską pataisyti. Nujausdamas, kad už tai gali būti ištremtas, jis ėmėsi 
žingsnių parengti vyskupiją galimai jo tremčiai. Pirmiausia žvilgsnis 
krypo į kunigų seminariją. Liepė seminarijos rektoriui parengti klieri-
kus visų laipsnių šventimams. Pirmakursiams suteikė žemesniuosius 
šventimus, kad apsaugotų nuo ėmimo į kariuomenę. Baigiančius se-
minariją, kurie buvo sulaukę reikiamo šventimams amžiaus, įšventino 
kunigais. įšventino netgi tuos, kurie nebuvo išėję reikiamo mokslo, 
su sąlyga, kad vėliau išlaikys egzaminus. Parašė laišką kapitulai ir 
ganytojinį laišką vyskupijos dvasininkams bei tikintiesiems. Laiške 
kapitulai sakoma, kad jis sutikęs siųsti asesorių į kolegiją, bet sužino-
jęs, kad šventasis Tėvas nepritarė tokiam jo poelgiui, pasiryžo kun.  
P. Andriejauską iš kolegijos atšaukti. Taip pat savo laiške apibrėžė, kaip 
jo galimos tremties atveju turėtų elgtis kapitula. Jis uždraudė kapitulai: 
kišties į dijecezijos valdymą, grūmodamas bažnytinėmis cenzūromis, 
taip-pat uždraudė jai rinkties administratorių, įsakydamas klausyti 
savo paskirtojo vikarijo ar oficijalo. Tame dalyke liepė laukti Rymo 
decizijos38. Ganytojiniame laiške vyskupas prašo atleisti už papikti-
nimą, kurį sukėlė pasiųsdamas asesorių į kolegiją. Savo laišką baigia 
žodžiais: jau daugiau nieko nepasiliko pasakyti, kaip tik atsisveikinti, 
padėkojus jums, mano broliai ir padėjėjai Viešpaties vyndaržyje. O 
jums, visi mieli žmonės, dėkoju už paklusnumą, meilę ir paguodą, o 
jei aš kada buvau jūs nuliūdimo, papiktinimo priežastimi arba netin-
kamai jums tarnavau, tai visa tai prašau atleisti39. Asesorių iš kole-
gijos atšaukė 1869 m. kovo 19 d. raštu Lenkijos Karalystės vietininkui 
Teodorui Bergui. Rašte jis aprašė, kaip susisiekė su Roma ir gavo nei-
giamą popiežiaus atsakymą. Rašto pabaigoje prašė, kad apie jo priim-
tą sprendimą būtų informuotas imperatorius40. Tą pačią dieną laišką 
lotynų kalba parašė ir popiežiui Pijui IX. šiame laiške pranešė, kad 
pagal šventojo Tėvo paraginimą atšaukia asesorių iš kolegijos, savo 
poelgį viešai pasmerkia ir dėl to gailisi. Atsiduoda visiškai šventojo 
Tėvo valiai ir prašo jo, tremties atveju, duoti nurodymus dėl vyskupi-
jos valdymo. Galiausiai dėl jo netinkamumo valdyti vyskupiją prašo 
atleisti jį nuo šios sunkios pareigos ir paskirti tinkamesnį Seinų vysku-
pijos vyskupą41. Taip pat parašė laiškus kardinolams Dž. Antoneliui 

38  P. Augustaitis, min. veik, p. 374.
39  Ten pat, p. 375.
40  Konstanty Ireneusz Pomian Hrabia…, p. 390–398.
41  Ten pat, p. 405.
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ir Karlui Augustui von Reisachui, mons. Časkiui ir Karoliui Boden-
hamui. Surinko ir išvertė į prancūzų kalbą visus savo laiškus, viešus 
ir slaptus raštus, valdžios nurodymus. Su šiuo storoku dokumentų 
šūsniu į Romą pasiuntė savo giminaitį vienintelės sesers Marijos vyrą 
Paulių Lubenskį. 1869 m. gegužės 8 d. P. Lubenskis buvo Seinuose su 
popiežiaus atsakymu. Nėra išlikę šio popiežiaus atsakymo nei origina-
lo, nei nuorašo. 

Vyskupo K. I. Lubenskio likimas valdžios institucijose buvo spren-
džiamas beveik du mėnesius. Taip ilgai, matyt, sprendė dėl to, kad 
nežinojo, kokį sprendimą priimti. Mat vyskupas buvo gerai žinomas ir 
turėjo daug pažįstamų aukščiausiuose imperinės valdžios sluoksniuo-
se. Jį net siejo draugiški santykiai su didžiuoju kunigaikščiu Konstan-
tinu. Nėra aišku, kas Sankt Peterburge tiksliai priėmė sprendimą dėl  
K. I. Lubenskio tremties. Tačiau ta diena atėjo ir tai buvo 1869 m. gegužės 
31 diena ar, tiksliau sakant, naktis. Generolas Meleris (Möller) iš Varšu-
vos su būriu žandarų į Seinus nuo Suvalkų pusės įvažiavo 2 valandą 
nakties. Pirmiausia generolas užsuko į apskrities viršininko namus. Ten 
susirinko visa miestelio ir buvusi miestelyje apskrities policija. Trečią 
valandą nakties generolas pasibeldė į vyskupo rūmų duris ir pateikė  
A. Muchanovo pasirašytą raštą, kuriame nurodoma, kad už delegato 
atšaukimą, slaptus santykius su Roma ir kitų vyskupų įkalbinėjimą tą 
patį daryti turi būti vyskupas Konstantinas Irenėjus Lubenskis iškeltas 
už vyskupijos ribų, tačiau kur – nenurodyta. Rašto pabaigoje rašoma, 
kad vyskupas gali paskirti vyskupijos administratorių. Generolas nurodė 
vyskupui pasiruošti per dvi valandas ir pranešė, kad jam įsakyta paimti 
visus dokumentus ir popierius, esančius vyskupo patalpose. Vyskupas 
paprašė leidimo atlaikyti šv. Mišias, bet generolas atsakė, kad tam nėra 
laiko. Vyskupas parašė keturis laiškus. Vieną kun. Pauliui Andruške-
vičiui, paskirdamas jį vyskupijos administratoriumi, kitą laišką kapi-
tulai, ir atidavė laiškus savo sūnėnui. Dar parašė laišką A. Muchanovui 
ir savo tėvui – šiuos perduoti paprašė generolo. Tėvui rašytas laiškas 
adresato nepasiekė. Pusę šešių išsiruošė važiuoti. Prie vyskupo namų 
gausiai susirinko miestelėnai. Išeinantį vyskupą ant laiptų pasitiko kan. 
Andriejus Marma ir konsistorijos regentas Juozapas Dičpinigaitis, su 
jais nuoširdžiai atsisveikino. Išėjus į gatvę minia puolė prie vyskupo, 
nustumdama jį lydinčius žandarus. žmonės bučiavo vyskupui ranką, 
drabužius ir net kojas. Iš pradžių vyskupas leido tai daryti, bet pamatęs 
susistumdymą su žandarais nuramino žmones ir nuėjo į karietą. Vy-
skupui su savimi leido pasiimti vieną tarną. Vyskupas pasiėmė virėją 
Leoną, nes šis buvo nevedęs. 
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Taip prasidėjo vyskupo kelionė iš Seinų į tremties vietą Permę. 
Arkliais turėjo nuvažiuoti iki Gardino, o toliau kelionę tęsti trauki-
niu. Pirmoji stotelė iš Seinų buvo Kapčiamiestis, į jį atvyko apie 
pusę dešimtos. Sustojo pašto stotyje, bet, sužinojęs vietos klebonas, 
pakvietė į kleboniją papietauti. Generolas leido, per pietus liepė virėjui 
Leonui paskanauti kiekvieną patiekalą, kad nebūtų įdėta nuodų. Kita 
stotelė buvo Sapackinės miestelis, ten apsistojo katalikų parapijos kle-
bonijoje. Tuo metu miestelyje lankėsi Chelmo unitų vyskupas Mykolas 
Kuziemskis, kuris vizitavo savo parapijas. Leidus generolui, pasiuntė 
pasiuntinį, kad vysk. Kuziemskis ateitų pas vysk. Lubenskį. Tačiau 
Kuziemskis atsakė nenorįs turėti jokių reikalų su Lubenskiu. Antrą 
kartą pasiuntė pasiuntinį pas vysk. Kuziemskį, kad išklausytų išpažin-
ties, bet ir šį sykį buvo atsakyta neigiamai. Vakare pasiekė Gardiną ir 
apsistojo Romero viešbutyje. Čia generolas Meleris vyskupą perdavė 
žandarų pulkininkui Kuželevskiui, kuris turėjo jį lydėti tolesnėje 
kelionėje. Kitą dieną vyskupas ir pulkininkas išvyko traukiniu pirma 
klase, o Leonas su dviem žandarais trečia klase. Kiekvienoje stotelėje, 
kur sustodavo traukinys, vietos žandarai ir policija, telegrama įspėti, 
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Algimantas Katilius

ALGIMANTAS KATILIUS (g. 1959 m.) – rankraštyno vedėjas. Baigė VU Isto-
rijos fakultetą (istorijos specialybę). LII rankraštyno vedėjas nuo 1996 m.
Mokslinių tyrimų kryptis – Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija: XIX a. antroji 
pusė – XX a. šia tema paskelbė apie 20 publikacijų.

apsupdavo vagoną ir saugojo. Vilniuje išpuolė pietūs ir pulkininkas 
su vyskupu valgė atskiroj salėj, kur niekam negalima buvo užsukti. 
Iš Vilniaus atvyko į Daugpilį, ten visą naktį stotyje teko laukti trau-
kinio į Smolenską. į Maskvą atvyko birželio 4 d. Vyskupas jautėsi la-
bai sergantis, prašė gydytojo ir maldavo kunigo. Pulkininkas kreipėsi 
į vietos valdžią ir telegrama susisiekė su Sankt Peterburgu, bet gavo 
atsakymą, kad reikia tęsti kelionę į paskirties vietą Permę. Birželio 
5 d. paliko Maskvą ir birželio 6 d. pasiekė žemutinį Naugardą. Vy-
skupas jau buvo taip nusilpęs, kad pulkininkas vėl susisiekė su Sankt 
Peterburgu ir gavo nurodymą pasilikti. Vyskupas buvo pervežtas į 
kitą Volgos pusę ir mieste apsistojo viešbutyje. Vyskupas be perstojo 
prašė pakviesti kunigą ir gydytoją, bet jam buvo atsakyta. Dėl vy-
skupo sveikatos netgi buvo kreiptasi į imperatorių, iš jo gavo nuro-
dymą panaudoti visas priemones, kad vyskupas liktų gyvas. Tik tada 
buvo pakviestas gydytojas. Gydytojai nustatė šiltinę. Yra pasklidusi 
nuomonė, kad vyskupas K. I. Lubenskis buvo nunuodytas, bet tam 
įrodyti trūksta duomenų. Vyskupui buvo pakviestas ir vietos kunigas. 
Išpažinties vyskupas jau negalėjo atlikti, nes buvo atimta kalba. Ku-
nigas suteikė patepimą aliejumi. Mirė vyskupas 1869 m. birželio 16 d. 
ryte ir buvo palaidotas žemutinio Naugardo bendrose kapinėse. Ant 
kapo pastatytas medinis kryžius.

Iliustracijos iš knygos: A. Katilius Katalikų dvasininkijos rengimas 
Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia), Vilnius, 2009.
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   Begalinė protėvių grandinė  
   Vaikšto po nykumą –  
   Po sunaikintą tėviškę –  
   Ir jos pelenuose  
   Kažin ką renka.

   O aš tik pridedu ranką
   Prie atrasto slenksčio akmens,
   Ir man atrodo, akmuo
   Kaip širdis plaka.
                                 Kazys Bradūnas Apie žemę ir dangų

GRAžINA MARKEVIČIŪTė-MARKAUSKIENė

ATMINIMO AKMUO KNYGNEšIUI 
IR JO TėVIšKEI
 
Atminimo akmuo Punsko krašto knygnešiui Vincui Jonui Marke-

vičiui artimųjų rūpesčiu pastatytas 2005 metais (pašventintas 2008) jo 
gimtosios sodybos vietoje, GILUIšIUOSE. 

šis kaimas kūrėsi maždaug XVII a. antroje pusėje. Buvusios 
Merkinės girios plote, priklausiusiame Mockavos seniūnijai, buvo 
įkurta daugiau kaip 60 feodalinių rėžinių sodžių, vėliausiai jie kūrėsi 
Giluišiuose. Rašytiniuose šaltiniuose Giluišių vardas aptinkamas tik 
XVIII a. antroje pusėje. 1827 m. Giluišiuose gyveno 121 gyventojas, 
po 50 metų – apie 50 proc. daugiau, po Pirmojo pasaulinio karo (paly-
ginti su 1880) – apie 35 proc. mažiau1. 

1 Seinijos gyvenvietės ir gyventojai, sud. J. S. Paransevičius, Punskas: „Aušros“ leidykla, 
2001.
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1918 m. kaimas priklausė Punsko valsčiui. 1919 m. kilę Lenki-
jos ir Lietuvos teritoriniai ginčai peraugo į karo veiksmus. Lenkijos 
kariuomenei pavyko užimti dalį Lietuvos teritorijos. 1920 m. išvesta 
demarkacijos linija (vėliau virtusi valstybės siena) perskyrė Giluišių 
kaimą. Lenkijon pateko 9 šeimos su 46 Giluišių gyventojais. Lietuvoje 
liko didesnioji kaimo dalis, ji kartu su kitais Punsko parapijai priklau-
siusiais kaimais buvo priskirta 1925 m. sukurtai Sangrūdos parapijai. 

Tarpukariu Giluišiuose vien Markevičių kaimynystėje gyveno 10 
ūkininkų šeimų (Zdaniai, Radžiūnai, Pakutkai, Sinskai, Pykiai, Burins-
kai, žemaičiai, Bobinai, Austrotai, Krakauskai). Po Antrojo pasaulinio 
karo sovietinė valdžia Lietuvoje gyventojus iš Giluišių išgujo, sodybas 
sunaikino ir kaimą pavertė negyvenama pasienio zona. Kelias, ėjęs pro 
Markevičių žemes iš Kalvarijos į Punską, buvo suartas. Visu pasienio 
ruožu 500–800 m atstumu nuo tikrosios sienos su Lenkija nutiestas pa-
sienio keliukas. Vienoje jo pusėje – nuolat ariama apie 4 m pločio že-
mės juosta, kitoje pusėje įrengta ir įelektrinta spygliuotos vielos tvora 
(ji nuimta 2007 m.). 

Markevičių sodybos trobesiai (dvipusis gyvenamasis namas, 
svirnas su arklidėmis, tvartai, du kluonai) ir mažasis rūsys-ledaunė 
sunaikinti, pasienio tvora pastatyta tiesiog per gyvenamojo namo vie-
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Vincas Jonas Markevičius
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tą (ją atsekėme pagal ankstyvą pavasarį tebeišdygstančius svogūninių 
gėlių daigelius po buvusios seklyčios langais ir palei namą ėjusį įva-
žiavimo grindinį, kurio lopinėlį dabar atidengėme), naikintojai nepa-
liko nė slenksčio akmens... Išliko tik apgriautas didysis rūsys kieme, 
akmenimis grįstas šulinys gyvuliams girdyti, abi sodželkos ir keletas 
vaismedžių abiejose pasienio keliuko pusėse. Po sodybvietę buvo išsi-
mėtę dideli akmenys – jau Vinco Markevičiaus statyto mūrinio tvarto 
liekanos, tačiau nuėmus pasienio tvorą ir tie „išsivaikščiojo“. Anot Ka-
zio Bradūno, nėra čia jau nieko, tik žvaigždės tos pačios...

Lietuvoje Giluišių kaimas 1945 metais sunaikintas. 
Lenkijoje šis kaimas iš dviejų šeimų 1941 m. išaugo iki 32 gy-

ventojų 1983-iaisiais. Pasaulio žemėlapyje Giluišiai išliko tik Lenkijos 
teritorijoje. 

Knygnešys Vincas Jonas Markevičius gimė 1865 metų gruodžio 
12 d. ūkininkų Ievos Bieliūtės, kilusios iš Navininkų prie Sangrūdos, ir 
Juozo Markevičiaus šeimoje. Joje dar augo dukros Kotryna ir Rozalija. 
Nežinoma, kada Giluišiuose įsikūrė Markevičiai. Manoma, jų sodybos 
trobesiai statyti dar knygnešio senelių. 

Būdviečio mokytojas J. Daugėla rašo: Dar mažą Vincelį tėvas 
išmokino lietuviškai skaityti ir rašyti, paskiau atidavė į Punsko pra-
džios mokyklą daugiau pasimokyti. Vincukas, parėjęs iš mokyklos, 
klausdavo savo tėvą, kuris buvo pamokytas žmogus, nes buvo mo-
kęsis vienerius metus kunigų seminarijoje, kodėl mokykloje kalba tik 
rusiškai, o bažnyčioje gieda vien tik lenkiškai. Tėvas aiškindavo, bet 
Vincelio protas dar to nesuvokdavo, ir jam būdavo graudu ir liūdna, 
kad lietuviškai nemoko ir negieda... Vėliau, jau suaugus, su kitais pa-
rapijiečiais iškovojo tai, kad bažnyčioje lietuviškai giedojo. Vinceliui 
mokslas gerai sekėsi ir buvo nusistatyta jis leisti į aukštesnius moks-
lus, bet, kadangi jis buvo vienturtis sūnus, tai buvo paliktas valdyti 
nemažą ūkį.2

Jaunas būdamas Vincas išvyko į Ameriką, dirbo fabrikuose. Su-
sižalojo koją, po operacijos per kelio sąnarį ji liko nelanksti. Grįžęs 
gyventi į Giluišius, į Ameriką išleido abi savo seseris ir du giminaičius, 
vengusius tarnybos caro kariuomenėje. Paskui ėmė talkinti ir sveti-
miems išvykstantiems į JAV žmonėms – padėdavo susitvarkyti do-

2 J. Daugėla, „Dar du dzūkų krašto knygnešiai“, Lietuvos MA biblioteka, Rankraščių fon-
das. 12.B.605.
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kumentus, įsigyti vadinamąsias „šipkartes“ (kelionės laivu bilietus), 
pervesdavo per sieną ir palydėdavo iki laivų. Grįždamas užsukdavo į 
Tilžę, Ragainę ir parsiveždavo draudžiamos lietuviškos spaudos.

Knygoje Šimtas knygnešių rašoma, kad Vincas Markevičius drau-
džiamą spaudą pradėjo gabenti jau sulaukęs 30 metų. Buvo raišas, 
su viena medine koja [nelanksčia koja – G. M.], todėl spaudos važiuo-
davo savo brikeliu, pasikinkęs gerą arklį. Žandarams persekiojant 
reikėdavo spėti pasprukti, o tokių atsitikimų buvo keletas. Sekėsi 
neblogai. Spaudą daugiausia imdavo iš J. Lapino ir O. Mauderodės 
Tilžėje. Parsiveždavo maldaknygių, kalendorių, periodinės spaudos 
ir įvairaus turinio knygelių. Pirkdavo stambiomis partijomis, už 150–
200 rb., kartais ir daugiau. Pernešti per sieną samdydavo nešėjus. 
Važiuodamas parsivežti draudžiamos spaudos, kartais organizuo-
davo ir nelegalių emigrantų pervedimą į Prūsiją. Aplinkiniuose kai-
muose turėjo patikimų pagalbininkų-platintojų: Vincas Kaminskas iš 
Kampuočių kaimo, seserys Kraužlytės iš Punsko, Andrius Aluška iš 
Radiškės kaimo ir kt. Spauda aprūpindavo Punsko vikarą Motiejų 
Simonaitį. Įkliuvęs atsipirkdavo stambiais kyšiais. Sprukdamas nuo 
sargybinių keletą kartų yra praradęs nemaža knygų. 1902 prie Ro-
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Mokyklos šventėje. Vincas Markevičius viršutinėje eilėje trečias iš kairės, žmona Ieva 
– antroje nuo viršaus eilėje pirma iš kairės
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gožėnų k., netoli Vižainio (dabar Lenkija), neteko knygų už 300 rb. 
Jas pasienio sargybiniai rado paslėptas rūsyje, kai samdyti nešėjai 
jau buvo pernešę per sieną. Kitą kartą įkliuvo įskųstas. Per kratą jo 
namuose rado O. Mauderodės knygyno sąskaitą. Teko duoti stambų 
kyšį Vižainio muitinės viršininkui. Vienu tarpu priverstinai išsiuntė 
gyventi į Alytų kaip nepageidaujamą pasienyje asmenį. Išbuvęs dve-
jus metus „išsipirko“ už nemažus pinigus ir gavo leidimą grįžti į tė-
viškę. Buvo pažįstamas su vietiniais žandarais ir viršininkais, mokėjo 
su jais sugyventi. Kratas jo namuose darydavo gana dažnai, dėl akių, 
bet draudžiamos spaudos nebuvo radę. […] Apdovanotas Vytauto 
Didžiojo ordino 3-jo laipsnio medaliu (1933).3 

Manoma, kad Vincą Markevičių knygnešiauti galėjo paskatinti 
Punsko klebonas Simonas Norkus ar vikaras Motiejus Simonaitis. O 
V. Markevičius savo ruožtu paskatino knygnešiauti Andrių Alušką iš 
Radiškės kaimo. Andriaus giminaitis Marcelijus Jasenauskas apie Vin-
cą Markevičių paliudijo, kad šis knygnešiavęs iš pašaukimo4. vincas 

3 Šimtas knygnešių, sud. B. Kaluškevičius, O. žemaitytė-Narkevičienė, Vilnius, LKF LKD, 
1998. 

4 J. Sajauskas, „Kai Punske skambina varpais“, Knygnešys, 1991, nr. 10.
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Sodyboje Giluišiuose. Vincas Markevičius su sūnaus Algirdo šeima (sėdi su vaikaite Nijole 
ant kelių) ir vaikais (stovi, iš kairės) Bronyte, Vitaliumi ir Joana. 1934 07 15
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bendradarbiavo ir su knygnešiu iš Būdviečio Jonu Kaluškevičiumi. 
Naujausiomis Benjamino Kaluškevičiaus surinktomis žiniomis, Puns-
ko krašte darbavosi apie 40 knygnešių.

Kaimynė Magdalena Burinskienė prisimena, kad Vincas buvo 
labai geras kalbėtojas, mokėjo su visais sutarti. Buvo gudrus, gerai 
sutarė su zemstvininkais [policija] ir jie jį visada bėdoje palaikyda-
vo..[Parsigabentą spaudą...] duodavo tiems, kuriais pasitikėdavo. Bet 
tada mažai kas mokėjo skaityti, tai pas V. Markevičių susirinkdavome 
ir jis mums pats paskaitydavo.

V. Markevičius turėjo didelę kalę (šunį). Ji buvo labai mokyta. 
Kai Vincas veždavosi knygas, tai slaptesnius dokumentus parišdavo 
tai kalei po kaklu ir ji parnešdavo į namus.5 

Vedęs ūkininkaitę Ievą Samsonaitę iš Kamšų kaimo, Vincas 
augino gausią šeimyną (iš vienuolikos vaikų devyni užaugo). Buvo 
stambiausias Giluišių kaimo ūkininkas, kurį laiką – kaimo seniūnas. 

5 Sangrūdos vidurinės mokyklos etnografinio muziejaus fondai.
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Vinco Markevičiaus laidotuvės. Karstas išnešamas iš senosios Sangrūdos bažnyčios
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Turėjo apie 100 margų (50 ha) žemės dviejuose žemės sklypuose. Jei 
kaimynai parduodavo žemę, Vincas ją nupirkdavo, sakydamas: viskas 
išnyks, sudegs, supus, o žemė liks!

Buvo rūpestingas tėtis. Jei kuris vaikas susirgdavo, tuoj kinkyda-
vo arklius ir veždavo į Punską, Seinus. 1916–1917 m. siaučiant šiltinės 
epidemijai, vežė gydytojus ne tik namiškiams, bet ir kaimynams. 

Siekdamas išmokslinti savo ir kaimynų vaikus, atokiau nuo so-
dybos pastatė nedidelį trijų kambarių namelį ir įkūrė privačią pradinę 
mokyklą. Jos išlaikymas ūkiui buvo nemaža našta. Samdė mokytojus: 
Vailokaitį, vėliau Pajaujį, J. Ringaitį, V. Baltrukonį. Mokykloje sukau-
pė nemažai lietuviškų knygų vaikams. Čia mokytis pradėjo ir žmonos 
sesers sūnus Vincas Aleksandravičius-Aleksis, vėliau tapęs Lietuvos 
karininku, vienu iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, 1919 m. apdovano-
tas III laipsnio Vyčio Kryžiumi „Už Tėvynę“. 

Manoma, mokykla veikė 1912–1922 metais. Išvedus demarkaci-
jos liniją su Lenkija, mokykla atsidūrė prie pat sienos ir pamažu nuny-
ko. Lenkijos pusėje liko ir 7 ha Markevičių žemių.  

Rūpindamasis lietuvybės reikalais ir draudžiamos lietuviškos 
spaudos gabenimu bei platinimu, Vincas dažnai išvykdavo iš namų. 
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Vinco Markevičiaus ir jo sūnaus Algirdo kapas Sangrūdoje. 2005 m.
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Tuomet dauguma ūkio darbų guldavo ant žmonos Ievos pečių. Ji bu-
vo labai kantri, darbšti, tvarkinga. Markevičiai gražiai sutardavo su 
samdiniais ir kaimynais, dalyvaudavo vieni kitų ūkio talkose, šeimos 
šventėse.

1937 metų vėlyvą rudenį, pasėjęs rugius ir išsimaudęs Giluišių 
ežere, Vincas sunkiai įsisirgo ir 1938 vasario 21 d. mirė. Palaidotas 
Sangrūdos kapinėse. 

Antrojo pasaulinio karo metais Markevičių sodyba ėjo iš rankų 
į rankas ir buvo nuniokota, o 1945 m. birželį iš sovietų pasieniečių 
gautas nurodymas per 24 valandas negrįžtamai palikti namus. Ieva 
Markevičienė išsikėlė gyventi pas sūnų Vitalių į Kauną, o sunkiai pa-
siligojusi – pas dukrą Stefaniją. 1952 m. mirė. Norint palaidoti San-
grūdoje, būtų tekę saugumiečiams pateikti visų giminaičių sąrašus, o 
dalis jų, priešinęsi okupantams, buvo nuteisti, kalėjo lageriuose, kiti 
buvo išvežti, tad siekiant nuo galimų represijų apsaugoti likusius Ieva 
palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse6. 

 
Knygnešio Vinco Markevičiaus atminimas 1940 m. įamžintas 

Kaune KNYGNEšIŲ SIENELėJE Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje, 1-ojoje Sunkiai nukentėjusiųjų knygnešių lentoje. Sovietme-
čiu Sienelė buvo sunaikinta, atstatyta 1997-aisiais.  

6 Prisiminimų dovanos, sud. G. Markauskienė, Kaunas: Dakra, 2005.

Prie Knygnešių sienelės Kaune, minint Vinco Markevičiaus 140-ąsias gimimo metines 
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Knygnešių giraitėje Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne Ožka-
baliuose 1990-ųjų pavasarį knygnešio artimieji pasodinome vardinį 
Vinco Markevičiaus ąžuoliuką. Jis auga devintas devintoje (iš kairės) 
Giraitės eilėje. 

2005-aisiais, minėdami Vinco Markevičiaus gimimo 140-uosius 
metus, išleidome knygą apie knygnešį ir jo giminę Prisiminimų dova-
nos, sunaikintos sodybos vietoje GILUIšIUOSE pastatėme Atminimo 
akmenį.

2008-ųjų rudenį, kai nuėmus pasienio tvorą pasienio keliuku tapo 
patogu atvykti į buvusią Markevičių sodybą, sukvietėme tautiečius į 
Atminimo akmens pašventinimo iškilmes. 

Jos prasidėjo Sangrūdos vidurinės mokyklos etnografijos mu-
ziejuje, kur yra ekspozicija ir apie šio krašto knygnešius. Vėliau ap-
lankėme Sangrūdoje palaidotų knygnešių Rožės Meleškaitės, Povilo 
Kupsto, Andriaus Aluškos, Vinco Markevičiaus ir daraktoriaus Juozo 
Silicko kapus, dalyvavome kunigo A. Pasilausko aukojamose šv. Mi-
šiose už Lietuvos knygnešius ir kitus tautiečius, kovojusius dėl gim-
tosios kalbos išlikimo bei Lietuvos laisvės. Po to vykome į Giluišius. 
šventę vedęs aktorius Petras Venslovas pasveikino susirinkusiuosius, 
kam lietuviškas žodis yra sakralinis, kam Lietuvos žemė yra šventa.

Stovintis simbolinėje vietoje – tiesiog „ant rubežiaus“, Atmini-
mo akmuo ir knygnešių dvasia suartino kadaise demarkacinės linijos 
atskirtus Lietuvos žmones, tiksliau, jų ainius. Gausiai dalyvavo Vinco 
Markevičiaus gimtojo Punsko krašto žmonės, džiugu buvo jausti tarsi 

Atminimo akmens šventinimo iškilmių akimirka. Giluišiai, 2005 m.
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vienu ritmu plakančias širdis, įsiklausančias į kiekvieną garbių sve-
čių žodį. šventėje dalyvavo akademikas Zigmas Zinkevičius, Lietuvos 
mokslo tarybos patarėjas Jonas Rytis Puodžius, LR konsulas Seinuose 
Liudvikas Milašius, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius Romas Vit-
kauskas, Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas, PLB vicepirmininkas 
Petras Maksimavičius, Suvalkijos knygnešio Vinco Bielskaus vaikaitė 
Asta Rėklaitytė, žinyno Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai sudaryto-
jas knygnešio Jono Kaluškevičiaus vaikaitis Benjaminas Kaluškevi-
čius, Knygnešių sienelės Kaune atstatytojas knygnešio sūnėnas Aidas 
Rimša, mokyklų vadovai, mokytojai ir mokinukai iš Punsko krašto ir 
Sangrūdos, poetas Algis Uzdila, rašytojas Justinas Sajauskas, Sangrū-
dos seniūnė Marytė Skilandienė, knygnešių artimieji ir jų bičiuliai. 

Vinco Markevičiaus proprovaikaitis studentas Laurynas, grįžęs iš 
šventės pasakodamas įspūdžius savo promočiutei, knygnešio dukrai 
Aldonai, kuri dėl garbaus 98 metų amžiaus nepajėgė dalyvauti šven-
tėje, pasakė: dabar aš supratau, kodėl žmogus bučiuoja savo tėviškės 
žemę… Giluišiai alsuoja atminimu žmogaus, kuris gimtąjį raštą gabe-
no iš Prūsų ir knygomis gynė nuo caro Tėvynę. 

Kadangi tokių žmonių Lietuvoje buvo ne šimtas, bet tūkstančiai 
šimtas, ir galbūt ne visai visi surašyti bibliografiniame žinyne Lietu-
vos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904 m.7, Giluišiuose palei pasie-

7 B. Kaluškevičius, K. Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, Vilnius, 2004.
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nio keliuką, prie buvusios knygnešio sodybos pasodinome atminimo 
ąžuoliukus ne tik Punsko krašto, Sangrūdos krašto knygnešiams, so-
vietų sunaikintam GILUIšIŲ kaimui, knygnešiui Vincui Jonui MAR-
KEVIČIUI, bet ir Nežinomam knygnešiui. 

O Atminimo akmenį nuo šiol supa aštuonios liepaitės ir trys ąžuo-
liukai, simbolizuojantys knygnešio giminės šakas. Markevičių žemėse 
netruks išaugti ir suvešėti vaikaitės Nijolės 2007 metais atsodintas ne-
pramoninis miškas. 

 Markevičių sodybos vieta Giluišiuose ir visų Sangrūdoje palai-
dotų knygnešių kapai mūsų rūpesčiu įtraukti į Lietuvos Respublikos 
Kultūros vertybių registrą. Leidyklos „Alma littera“ 2010 m. išleis-
tame kelionių vadove Lietuva. Didysis kelių atlasas V. Markevičiaus 
sodybos vieta pažymėta lankytinu objektu, išvardyti Sangrūdos kapi-
nėse palaidoti knygnešiai (340–341 p.). 

Nesu mačiusi gražesnio krašto ir vaiskesnio dangaus. Dažnai min-
timis klajoju po šias kalveles ir klonius, jausdama begalinį dėkingumą, 
man Giluišiai tapo šventove (menu Just. Marcinkevičiaus žegnokimės 
gimtine, ja prasiplaukim akis). Atvykstu čia pasisemti stiprybės, pasi-
dalyti džiaugsmu, pamąstyti, atvykstu tiesiog su garbiaisiais senoliais 
pabūti...  

Knygnešiai ir daraktoriai atliko šventą darbą – išsaugojo lietuviš-
ką raštą ir kalbą. 

O ką šiandieną galime mes? Manau – tai, kas nuo mūsų priklau-
so – dorai dirbti, atsakingai rinkti vadovus, kad išsaugotume ir įtvir-
tintumėme atsikovotą laisvę, ir puoselėti savo gražiąją gimtąją kalbą: 
nevartoti joje svetimybių, virtualioje erdvėje rašyti ne „šveplai“, o lie-
tuviškais rašmenimis. Akademikas Laimutis Telksnys perspėjo – jei.
nebus lietuvių kalbos virtualioje erdvėje, per laiką išnyksime ir kaip 
tauta. Tad atlikime savo pareigą, nepraraskime lietuviškos savasties.   

Gražina 
Markauskienė
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GRAžINA MARKAUSKIENė (g. 1948 m. Kaune) – inžinierė, Kauno 
technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros instituto 
darbuotoja. Apie senelį knygnešį Vincą Joną Markevičių ir jo giminę 
sudarė ir išleido knygą Prisiminimų dovanos (2005). Už veiklą Lapte-
vų jūros tremtinių brolijoje „Lapteviečiai“ 2007 m. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LR vyriausybės apdovanota Garbės sidabro  
ženklu „Už nuopelnus“.
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SIGITAS BIRGELIS

KNYGNEšYS POVILAS MATULEVIČIUS. 
MITAI IR TIKROVė

Su Kreivėnų kaimu tapatinamas knygnešys Povilas Matulevičius 
gimė Paliūnuose, netoli dabartinės Lenkijos-Lietuvos sienos. (Neprieš-
tarauja tam joks man žinomas rašytinis šaltinis.) Matulevičių Paliūnų 
kaime gyventa anais laikais, jų yra ir šiandien. žmonės Povilą vadin-
davo „Girniuku“ arba Poviliuku. Jis dar jaunas ėmėsi sunkaus ir rei-
kalingo amato – akmenskaldystės. Ūkininkai norėjo turėti savo gir-
nas, tad užsakymų netrūko. Ilgainiui jis gavo ir stambesnių darbų. 
Antai Punsko parapijos klebonas kunigas Simonas Norkus užsakė  
bažnyčiai akmeninius laiptus. P. Matulevičius padarė juos, kaip liu-
dija laiptuose iškalta data, 1891 m. Iškalė ir du akmens indus švę-
stam vandeniui, jie ir dabar tebestovi bažnyčios prieangyje. Kunigas  
S. Norkus užsakė pas Matulevičių ir 4 akmenines šešiabriaunes pirami-
des parapijos kapinėms – po vieną į kiekvieną kampą. Atrodo, dėl pinigų 
stokos ar kitų priežasčių akmenskaldys nutašęs tik dvi. Viena piramidė 
(apie ją šiek tiek vėliau) tebestovi prie Kreivėnų kelio ties Venslauskų 
sodyba, kitos likimas neaiškus. Vienų žmonių teigimu, Antrojo karo 
metu vokiečiai išsivežę ją iš kapų, anot kitų, galbūt ji nugrimzdusi į 
žemę, dar kiti mano, kad antroji piramidė – tai Punsko kapinėse sto-
vintis keturkampis kunigo Motiejaus Simonaičio antkapis. Jis kitokios 
formos ir gabaritų, nes, anot žmonių, turėjęs stovėti kapinių gilumoje.

P. Matulevičius, versdamasis akmenskaldyste, užsidirbo pinigų ir 
nusipirko Kreivėnų kaime keletą hektarų žemės (2,8 margo), pasistatė 
sodybą. Vedė Trumpalio kaimo Katariną Ruseckaitę. Rašytiniuose šal-
tiniuose yra užuominų, kad trobelė buvusi pastatyta iš kuklaus žmonos 
kraičio. Kaip tikina P. Matulevičiaus anūkė Janina Burdulytė, Povilas ir 
Katarina susilaukė 14 vaikų. Užaugo dvi dukros ir 7 sūnūs. 

P. Matulevičiaus 
iškaltas akmeninis 
indas švęstam 
vandeniui Punsko 
bažnyčioje
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Kada gimė ir mirė P. Matulevičius? 

Bandydami nustatyti P. Matulevičiaus gimimo ir mirties datą, su-
siduriame su sunkumais. Rašytiniuose šaltiniuose dažniausiai aptiksi-
me 1840–1929 metus. Jei neklystu, pirmą kartą šią datą 1956 m. užrašė 
Kauno studentai ant memorialinės knygnešiui skirtos lentos. XX a. 
septintajame dešimtmetyje Bronius Kviklys atkartojo ją knygoje Mūsų 
Lietuva (III tomas, Bostonas, 1966). Vikipedijoje (http://lt.wikipedia.
org) yra 1846–1929 metai, Eugenija Pakutkienė straipsnyje „Spaudos 
atgavimo dienai“ (punskas.pl, 2011 05 06) pateikia 1840–1922 me-
tus, o jau kitame straipsnyje, „Kovo 16-oji – knygnešių diena“ (Aušra, 
2011, nr. 6), mini 1840–1929 m. Neseniai knygnešio anūkės J. Burdu-
lytės pastangomis Punsko kapinėse pritvirtinta antkapinė lenta, kurio-
je iškalti žodžiai: Povilas Matulevičius gyv. 93 m.  

žmogus kartą gimsta ir miršta. šios datos yra įamžinamos gi-
mimo metrikuose ir mirties aktų knygose. Tokiuose dokumentuose 
pateiktos datos visiškai patikimos. žinoma, reikia neišleisti iš akių ir 
tokio dalyko, kad praeityje žmonės dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
(pvz., norėdami, kad jų palikuonys išvengtų tarnybos carinėje kariuo-
menėje) užrašydavo savo vaikus keletą metų vyresniais ar jaunesniais. 

P. Matulevičiaus padaryti Punsko bažnyčios laiptai su iškalta data – 1891 m.

Antkapinė lenta 
Punsko kapinėse

P. Matulevičiaus 
iškaltas 
kun. Motiejaus 
Simonaičio 
antkapinis 
paminklas
Punsko kapinėse
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Netikslumų aptinkame ir XX a. antroje pusėje, kai gimimo liudijimai 
netikslūs (nurodoma keliomis dienomis vėlesnė data).

Pasitaiko netikslumų ir užrašant mirties datą. Antai Punsko kle-
bonas kunigas S. Norkus mirė paskutinę 1912 m. dieną, o antkapinėje 
lentoje užrašyta 1913 m. 

P. Matulevičiaus mirties aktą nesunkiai randame Punsko valsčiaus 
metrikacijos knygoje (žr. 1 priedą). Jame skaitome, kad 1929 metų 
sausio 8 dieną dešimtą valandą ryto Juozas Staskevičius iš Trumpalio 
ir Petras Uzdila iš Kreivėnų paliudijo, jog tų metų sausio 6 dieną 5 va-
landą ryto Kreivėnų kaime mirė 78 metų ūkininkas Povilas Matulevi-
čius. Punsko klebono kun. J. švedo surašytas P. Matulevičiaus mirties 
aktas abejonių nekelia. Remdamiesi juo, nesunkiai apskaičiuojame, 
kad P. Matulevičius turėjo gimti 1851 m. ši data atrodo patikima. Rei-
kėtų dar pabandyti surasti knygnešio gimimo aktą. Punsko valsčiaus 
metrikacijos skyriaus archyvuose jo nėra. Knygų originalai saugomi 
Punsko parapijos kanceliarijoje, į valsčių patenka tik jų nuorašai. Čia 
jie saugomi 100 metų, tada perduodami į Suvalkų archyvą. Punsko 
parapijos klebonas Česlavas Baganas 1851 m. metrikų knygoje sura-
do Povilo Matulevičiaus (Paweł Matulewicz) pavardę. Deja, pasirodė, 
kad netinka gimimo vieta, įvardijami ne Paliūnai, o Graužiai. Atidžiau 

Povilo Matulevičiaus mirties aktas

Kun. S. Norkaus lenta
prie Punsko kapinių
koplyčios
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panagrinėję įsitikiname, kad netinka ir tėvų vardai. Taigi rašoma apie 
visai kitą asmenį. 

Paliūniškio P. Matulevičiaus pavardės neaptinkame nei 1852, nei 
1853, nei vėlesnių metų knygose. Nėra galimybės patikrinti ankstes-
nių negu 1851 m. metrikų knygų, kadangi jų parapijos kanceliarijoje 
nėra. Kas su jomis atsitiko, nežinia. Kunigas Č. Baganas užsimena, kad  
P. Matulevičius galėjo būti pakrikštytas Būdvietyje, kuris yra nuto-
lęs nuo Paliūnų tik 4 kilometrus. Beje, tai neįmanoma, nes ši parapija 
įkurta tik 1920 m.     

***

Povilo Matulevičiaus knygnešystė nekelia abejonių, kaip ir išlikę 
jo materialūs darbai (minėti bažnyčios laiptai, akmens indai švęstam 
vandeniui ir kt.). Tačiau kas kita faktografinė medžiaga, kas kita žmo-
nių pasakojimai.

žinios apie P. Matulevičiaus veiklą iki galo nėra aiškios. Antai, 
kodėl Lietuvos knygnešių istoriografijoje jis minimas ganėtinai vėlai, 
tik po to, kai apie jį pradėjo rašyti B. Kviklys ir Lenkijos lietuvių „Auš-
ra“, kodėl apie P. Matulevičių neužsiminta V. Merkio knygoje Drau-
džiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904 (Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1994)? Atsakymas į pastarąjį klausimą gan pa-
prastas: V. Merkys nemini P. Matulevičiaus, nes nebuvo jo bylos, mat 
jis nebuvo nei sulaikytas, nei baustas už knygnešystę. 

Pasižiūrėkime, ką Vytautas Merkys rašo apie kitus mūsų krašto 
knygnešius.

 
Markevičius Vincas. Gimė 1866 m. XI 27 d. Giluišių kai-

me netoli Punsko, Suvalkų apskr. Ten ir gyveno. Turėjo ūkį. Nuo .
1896 m. knygnešys. Pats vykdavo į Tilžę, spaudą dažniausiai įsigydavo .
O. Manderodės knygyne. Be religinių, dažniausiai imdavo laikraščių, 
kalendorių ir kitų leidinių. Iš karto gabendavo spaudos už 150–200 
rublių ir daugiau. 1902 m. prie Ragožėnų, netoli Vižainio, neteko 
knygų už 300 rublių. Jas pasienio sargybiniai rado laikinai paslėptas 
rūsyje, kai samdyti nešėjai buvo pernešę per sieną. Iš pasienio pa-
prastai veždavo savo arkliu. Pėsčias toli keliauti negalėjo, nes buvo 
be kojos. Kitą kartą įkliuvo per kratą. Iš jo buvo paimta O. Mande-
rodės sąskaita knygoms. Atsipirko kyšiu Vižainio muitininko žmonai. 
Mirė 1938 11 01. Palaidotas Sangrūdoje. […]
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Petruškevičius Karolis, Jono. Gimė apie 1859 m., gyveno Ža-
gariuose […]. Su lietuviškomis knygomis įkliuvęs P. Varpulevičius 
sakė, kad jis rekomenduotas alytiškio V. Dargio spaudą gaudavo iš 
K. Petruškevičiaus. Šis P. Varpulevičiui davęs kelias lietuviškas kny-
gas. Caro 1879 03 26 paliepimu Petruškevičius atiduotas vieniems 
metams policijos priežiūrai gyvenamoje vietoje.

Kaluškevičius Jonas (1862 – po 1939), gim. Cirailių km., Seivų 
vlsč., Suvalkų apskritis, valstietis, tėvai turėjo apie 26 margus že-
mės. [...] Punske vieną kartą rasta 40 liet. maldaknygių; valsčiuje 
teko pasirašyti, kad daugiau nebeplatins. Antrą kartą per kratą spėjo 
knygas atiduoti pažįstamiems žmonėms ir Kolietnyke (policija paėmė 
keletą liet. kalendorių; byla buvo nutraukta dėl spaudos draudimo 
panaikinimo).

Kaminskas Vincas, gyv. Kampuočių km., Seivų vlsč., Suvalkų 
apskr., 1901 11 11 ziemskinis stražnikas iš jo atėmė „Aukso altorius“. 
[...]

Kazlauskas Jokūbas, Jokūbo, valst., gyveno Krasnopolio vlsč. 
[...] 1904 07 19 pasienio sargybinis jį sulaikė prie Virbalio ir atėmė 
„Aukso altorius“. 

Mūsų krašto lituanistas, dabar pensininkas, Algis Uzdila straips-
nyje „Kovotojai be ginklo“ (Aušra, 2008, nr. 5) rašo, kad jo [Povilo 
Matulevičiaus – red.] byla buvo surašyta Maskvoje ir už šią galvą 
žandarai žadėjo daug rublių. 

Labai mįslingas pasakojimas, kad Maskvos archyvuose yra 
dokumentai, liudijantys, jog žandarmerija knygnešį Povilą Ma-
tulevičių turėjo įregistravusi savo kartotekose kaip ieškomą nu-
sikaltėlį, kad šiuos dokumentus yra matę prof. Antanas Tyla bei 
mūsų krašto istorikas dr. Bronius Makauskas. Pastarasis, pa-
klaustas apie šį faktą, paaiškino, kad iš prof. Antano Tylos lūpų 
apie tai buvo girdėjęs, bet pats tokių dokumentų nėra matęs.  
Prof. Antanas Tyla šiuo klausimu atsakė štai ką: Maskvoje yra Po-
licijos departamento archyvas ir Ypatingųjų bylų fondas. Esu žiū-
rėjęs tik pirmąjį. Tačiau knygnešio Povilo Matulevičiaus bylos ar 
kortelės aš nemačiau. Suvalkijos knygnešių bylos yra Varšuvoje, 
Varšuvos generalgubernatoriaus fonde. Tik jis labai sunaikintas. 
Teiravausi prof. Vytauto Merkio, jis Maskvoje irgi nėra matęs me-
džiagos apie jūsų krašto knygnešį Povilą Matulevičių. 

Knygnešio Vinco
Kaminsko antkapis
Punsko kapinėse
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***

Kaip teigia žymiausio Punsko parapijos knygnešio Vinco Mar-
kevičiaus anūkė Gražina Markauskienė, jos senelis savo užrašuose 
mini  kun. Simoną Norkų, Vincą Kaminską iš Kampuočių kaimo, se-
seris Kraužlytes iš Punsko, Andrių Alušką iš Radiškės kaimo, bet apie  
P. Matulevičių neužsimena, nors gyveno nuo jo vos per porą kilometrų. 

Iš rašytinių šaltinių ir žmonių pasakojimų žinome, kad Punsko 
krašte, be minėtų knygnešių, darbavosi: Agota Valinčiūtė ir Milončius 
iš Navinykų, Povilas Kupstas iš Punsko, Petras Mikolainis-Noveskis, 
Juozas Kancleris, A. Milukas, Lipskas, Jonas Juozas Durtonas ir kt.

Galime spėlioti, kiek Lietuvoje buvo knygnešių, kiek jų pastan-
gomis pernešta knygų. Jolanta Dapkevičiūtė knygelėje Knyga Sei-
nų-Punsko krašto lietuvių kultūroje mini, kad platinant ir laikant lie-
tuvių spaudą Rusijos imperijoje įkliuvo 2 899 asmenys, kai kurie ir 
pakartotinai. Iš jų 498 asmenys buvo iš Suvalkų gubernijos. Lietuvos 
istoriografijoje galime aptikti, kad 1891–1893 m. sieną saugoję žan-
darai konfiskavo 37 718 lietuviškų knygų ir laikraščių; 1900–1902 m. 
– 56 182, o 1889–1904 m. – 234 300 lietuviškų leidinių. Spėjama, kad 
į persekiotojų rankas pakliūdavo ir būdavo sunaikinama apie 6 proc. 
leidinių tiražo. 

Iš Kreivėnų gyventojų pasakojimų žinome, kad Povilas nešdavęs 
knygas pėsčias. Jis imdavęs su savimi girnakalius, kad žandarams ga-
lėtų teisintis einąs girnų daryti ar taisyti.

Yra išlikę trys Kreivėnų gyventojų liudijimai apie P. Matulevi-
čiaus knygnešystę. 

Pirmas pasakojimas. Kartą paryčiais žandarai jį užsivijo. Ne-
turėdamas ką daryti, spruko per krūmus į ežerą, pasinėrė iki kaklo 
nendrėse į vandenį, o maiše knygų pūdą (16 kg) laikė ant galvos. Ilgai 
čia jo ieškojo žandarai, bet pro tankias nendres nepastebėjo. Povi-
liukas taip vandeny išstovėjo visą dieną ir tik prieblandoje išlipo į 
krantą ir galėjo eiti toliau. Šlapias būdamas, nedrįso pas nieką užei-
ti, kad kas neįtartų ir nepraneštų žandarams. Džiovinosi ir nakvojo 
kapinėse. 

Antras pasakojimas. Kitą kartą tris knygnešius, su jais buvo 
ir Poviliukas, vijosi žandarai ir ėmė į juos šaudyti. Sveikas paspruko 
tik Poviliukas. Vienas knygnešys sužeistas pabėgo, o trečią žandarai 
nušovė vietoje.

Trečias pasakojimas. Trečią kartą Poviliukas su knygomis ėjo 
namo. Jį vėl ėmė sekti žandaras. Jis užbėgo pas ūkininką, šis kieme 
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prie šulinio girdė arklius. Poviliukas metė knygų maišą prie šulinio, 
ant maišo uždėjo girnakalius, o ūkininkui paaiškino, kad jį vejasi 
žandaras. Abu lyg niekur nieko šnekėjosi, kai atbėgo ir žandaras. 
Pamatęs čia ūkininką ir amatininką, paklausė, ar šiedu nematę pro 
čia bėgančio žmogaus. Abu paaiškino, jog ką tik per kiemą sparčiu 
žingsniu kažkoks vyriškis nuėjęs. Paklausti dar parodė, kuria kryp-
tim tasai nuėjęs.

Eugenija Pakutkienė straipsnyje „Spaudos atgavimo dienai“ 
(punskas.pl, 2011 05 06) užrašė šešis knygnešio anūkės Janinos Bur-
dulytės pasakojimus.

Pirmas pasakojimas. Jis buvo drūtas, skaldė akmenis, krepšyje 
nešiojos kūjį ir pleiškius. Jei tik pamato žandarus, atsistoja prie ko-
kio nors akmens ir skaldo, kad nebūtų įtarimo. Kiti žinojo, ką reiškia 
šitas skaldymas. Kai ramu, neskaldo – vadinasi, kelias laisvas. Nešė 
iš Tilžės arba perimdavo atneštas prie sienos Goldapėj. Ir paskui 
išnešiodavo žmonėm po namus. 

Antras pasakojimas. Knygas slėpė visur, net kraičio skrynioj. 
Pas vieną šeimininką buvo merga, tai net trys kraičio skrynios bu-
vusios. Pavasarį išnešdavo jas vėdinti. Tai senelis, pamatęs, kad ne-
toli žandarai, sumetė knygas vienon skrynion. Persekiotojai pradėjo 
krėst, bet kai pamatė, kad dvi skrynios tuščios, viskas vėdinama, tai 
trečios nė neatidarė, nes manė, kad iš tos irgi išimti audiniai. Ir taip 
stebuklingai nerado tada maišo su spauda.

Trečias pasakojimas. Sykį žandarai jį vijosi net nuo Goldapės, 
tai Beceilų girioj po tiltu pasislėpė. Šaukėsi Panelės Marijos, kad pa-
verstų nematomu. Labai buvo pamaldus, tad gal dėl to jį saugojo Pa-
nelė Švenčiausioji. Ir neįkliuvo gal niekad.

Ketvirtas pasakojimas. Kitą kartą ežere prastovėjo su knygom 
iškeltose rankose. Ilgai stovėjo ir taip ramiai, kad nei nendrės nesu-
šlamėjo. 

Penktas pasakojimas. Daugiausia naktį nešė (mažiau buvo ma-
tomas), o dieną ilsėjosi. Sykį taip buvo išvargęs, kad užėjo į kapines. 
O buvo rasa, tai atsisėdo į medinį kryžių [?] ir užmigo. Koks senukas 
atvedė karvę pasiganyti. Karvė sustojo, nes pamatė miegantį Povilą. 
Senukas, kai jį pamatė, be skrybėlės ir lazdos namo pardūmė.

šeštas pasakojimas. Žiemą prie šulinio žmogus girdė arklius 
ir pamatė ateinantį žandarą. Šeimininkas liepė Povilui mesti maišą 
su knygom ir apmetė sniegu, o ant viršaus uždėjo pleiškius (girnaka-
lius). Jie vėl jam gelbėjo gyvybę.
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Punsko ir Seinų parapijose svarbų vaidmenį atliko knygnešių or-
ganizatoriai ir rėmėjai, tokie buvo Punsko parapijos kunigai Simonas 
Norkus ir Motiejus Simonaitis. Knygas ir laikraščius iš Tilžės gaben-
davo tokie knygnešiai, kaip antai Karolis Petruškevičius ir Vincas 
Markevičius. Perneštas per sieną jas platinti patikėdavo pagalbinin-
kams. Tarp pastarųjų minėtini Povilas Kupstas ir Vincas Kaminskas. 
Povilas Kupstas knygas dažniausiai gaudavo iš Zigmantaitės sandėlio 
Kalvarijoje, o Vincas Kaminskas Vinco Markevičiaus Tilžėje nupirk-
tas knygas pardavinėdavo šventoriuje ar kiek atokiau nuo bažnyčios.

P. Matulevičiaus vaidmuo iki galo neaiškus. Jis, skaitant pateik-
tus žmonių prisiminimus, galėjęs būti ir knygų gabentojas, ir vietinis 
platintojas. Nėra įrodymų, kad jis vykdavęs į Tilžę, kaip ir nėra doku-
mentų, šį faktą neigiančių. 

Povilo Matulevičiaus piramidė

Po Stalino mirties atgijo šio krašto lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Pirmi „atbudo“ Ožkinių, o po jų Kreivėnų kaimo gyventojai. Pastarie-
siems vadovavo iš Gdynės karinio laivo atvykęs buvęs jūreivis Petras 
Rolofas su motina Zofija Hofneriene. 1955 m. Kreivėnų kaimo jauni-

Kreivėnų kaimo gyventojai po P. Matulevičiaus piramidės pastatymo iškilmių
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mas, susibūręs į „Sūduvos“ dramos būrelį, nusprendė pagerbti savo 
kraštiečio knygnešio P. Matulevičiaus atminimą. Sklypą būsimam pa-
minklui skyrė ūkininkas Petras Venslauskas. Jame turėjo iškilti akme-
ninis paminklas – viena iš P. Matulevičiaus tašytų šešiakampių pira-
midžių. Kaip pasakoja Kreivėnų kaimo gyventojas Juozas Grigutis, 
tuometis Punsko parapijos klebonas kun. Kaminskas (aršus lenkas) 
sutiko, kad daug dešimtmečių kapinių raizgyne gulėjusi 2,8 metro il-
gio piramidė būtų pastatyta ties Kreivėnų Venslauskų sodyba. Tik iš-
kėlė sąlygą, kad ant jos būtų uždėtas geležinis kryžius. Jei padarysite 
kitaip, paduosiu į teismą, – grasinęs klebonas. 

Piramidei kryžių nukalė Ožkinių kaimo kalviai Valinčiai. Metali-
nę paminklinę lentą su užrašu Liaudies švietėjui Povilui Matulevičiui 
(1840–1929). Dėkingi tautiečiai. 1956. Kreivėnai. „Sūduva“ išliejo 
Lietuvoje tuometinio Kauno politechnikos instituto studentai. Per sie-
ną nelegaliai ją pervežė mokytojas Antanas Valinčius. 

Yra išlikę keletas pasakojimų, aiškinančių, kodėl memorialinė 
lenta prie Matulevičiaus nutašytos piramidės niekada nebuvo pritvir-
tinta.

Pirmas pasakojimas. Kunigas Kaminskas sužinojęs, kad Krei-
vėnų kaimo gyventojai ketina prie piramidės tvirtinti kažkokią lietu-
višką, nieko bendra su tikėjimu neturinčią lentą, nusprendė užbėgti 
įvykiams už akių ir paminklą pašventinti. Pašventinus jo jau nebūtų 
galima nei kalti, nei gręžti. Apie šį kunigo sumanymą sužinoję krei-
vėniškiai pasiryžo neprileisti kunigo prie paminklo. Vargais negalais 
(atrodo, buvo net susistumdyta) paminklas buvo pašventintas. Gręž-
ti pašventintą akmenį buvo nekatalikiška. Lenta keliems dešimtme-
čiams nukeliavo į ūkininko Petro Venslausko klėtį. Kunigas klebonas 
bandė dar grasinti kaimiečiams: jei bandysią tvirtinti lentą, jis apie 
tai pranešiąs saugumui.

Antrą pasakojimą pateikia Algis Uzdila straipsnyje „Kovotojai 
be ginklo“ (Aušra, 2008, nr. 5): saugumas suuostė, kad čia kažkas 
daroma slapto, ir ėmė lentos ieškoti. Nerado, o be įkalčio nebuvo kaip 
ir teisti kaltininkų, nors uosteliauta gan arti. Išgulėjo ji žmonių slaps-
toma ne vienus metus, kol pagaliau atėjo politinio atšylio metai, ir ji 
buvo pritvirtinta visai prie kito akmens, pastatyto Kreivėnų kaimo 
kryžkelėje.

Abu pasakojimai atrodo patikimi ir, mano manymu, vienas kitą 
papildo, paaiškina, kodėl politinio atšylio metais (1979) lentos neban-
dyta tvirtinti ten, kur buvo numatyta.  
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Paminklas Povilui Matulevičiui

1979 m., kai buvo tiesinamas ir platinamas Kreivėnų vieške-
lis, iš žemės buvo iškastas įspūdingo dydžio granito luitas. Jį pra-
džioje norėta susprogdinti. Buvo jau iškaltos 5 angos sprogmenims. 
Nuo tokio neapgalvoto žygio aistruolius suturėjo Julius Senda. 
Kreivėnų kaimo žmonės sumanė šį riedulį prasmingiau panaudo-
ti ir kryžkelėje pastatė knygnešiui Povilui Matulevičiui paminklą. 
Ant betoninio postamento buvo užkeltas didžiulis laukų riedu-
lys, jo aukštis siekė 3 metrus, plotis – 1,5 metro. Viršuje kreivė-
niškiai įmūrijo 1956 m. pagamintą lentą. šalia paminklo paguldė  
Povilo Matulevičiaus tašytą akmenį, jame iškalė Gedimino stulpus. 
Čia pat pastatė iš Burdulių sodybos parvežtus knygnešio kaltus 
girnų akmenis, sutvirtindami juos su paminklu metaliniu strypu.

1989 m. vasario 16 d., Lietuvos Nepriklausomybės metinėms 
pagerbti, Kreivėnų kaimo gyventojai prie šio paminklo pasodino tris 
ąžuoliukus: pirmam suteikė Romo Kalantos vardą, antram – Rainių 
miškelio kankinių, trečiam – Laisvės (žr. 2 ir 3 priedus).

Paminklas knygnešiui P. Matulevičiui Kreivėnuose
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Epilogas

2011 m. birželio pabaigoje dingo prie P. Matulevičiaus paminklo 
stovėję knygnešio nukalti girnų akmenys. Apie įvykį pranešta policijai. 
Po kelių savaičių, didžiausiai Punsko metrikacijos skyriaus darbuoto-
jo Valento Uzdilos nuostabai, gautas atsakymas, kuriame prokuratūra 
atsisako tirti įvykį. Priežasties nenurodoma. Nejaugi XIX a. pabaigoje 
nukalti istorinės vertės akmenys lenkams yra visiškai beverčiai?

Jeigu būtų rašte parašę, kad policija atsisako tirti įvykį dėl nedi-
delės padarytos žalos, arba dėl to, kad neįmanoma išaiškinti vagystės 
kaltininkų, gal dar suprasčiau, – sako Valentas Uzdila. – O dabar... 
Gaila žodžių.

1 priedas

Mirties metrikų knyga. 1929 m. Nr. 1

Tai įvyko Punske tūkstantis devyni šimtai dvidešimt devintų metų sausio 
aštuntą dieną, dešimtą valandą ryto. Atvyko: Juozas Staskevičius iš Trumpalio 
kaimo ir Petras Uzdila iš Kreivėnų kaimo, abu pilnamečiai ūkininkai ir pareiškė 
mums, kad šių metų sausio šeštą dieną, penktą valandą ryto Kreivėnų kaime mirė 
Povilas Matulevičius, septyniasdešimt aštuonerių metų ūkininkas, ten pat gyve-
nantis, sutuoktinių Matulevičių Baltramiejaus ir Rožės Sakalauskaitės sūnus. Pali-
ko našle žmoną Katrę Ruseckaitę. Akivaizdžiai įsitikinus, jog Povilas Matulevičius 
tikrai miręs, šis aktas atvykusiems neraštingiems [ūkininkams] perskaitytas ir tik 
mūsų buvo pasirašytas.

Civilinių aktų tvarkytojas /-/ [kun. J. švedas]

2 priedas

Ąžuoliukų sodinimo prie knygnešio paminklo Kreivėnų kaime proto-
kolas

1989 metų vasario 16 d. Lietuvos Sąjūdžiui raginant pasodint ąžuoliukus 
Lietuvos Nepriklausomybės metinių garbei, Sigito Uzdilos, Kreivėnų kaimo gy-
ventojo, paskatinti, apie 15.00 val. pas Kreivėnų kaimo seniūną susirinko: Julius 
Senda – seniūnas, Petras Staskevičius, Valentas Uzdila, Vitas Uzdila, sūnus Jono, 
bei Sigitas Uzdila. Vitas ir Sigitas Uzdilai atvyko čia kartu atsiveždami 3 ąžuoliu-
kus, išsikasę iš Kreivėnų kaimo Staselio miško. šie vyrai 71 metų Lietuvos Nepri-
klausomybės paskelbimo proga prie knygnešio paminklo juos ir pasodino:

– pirmą (kampe nuo Sendų ir Grigučių) – Uzdila Valentas,
– antrą (kampe nuo Gavienų ir Punsko pusės) – Petras Staskevičius,
– trečią (kampe nuo kelio I linijos Kreivėnų km. ir šarkų) – Vitas Uzdila.

S I G I T A S  B I R G E L I S K N Y G N E š Y S  P O V I L A S  M A T U L E V I Č I U S .  M I T A I  I R  T I K R O V ė



���

Kreivėnų kaimo seniūno pono Juliaus Sendos iniciatyva, šiems ąžuoliukams 
buvo suteikti šie vardai:

– pirmam: „Romo Kalantos“ vardas,
– antram: „Rainių miškelio kankinių“ vardas,
– trečiam: „Laisvės“ vardas.
Tuo metu oro temperatūra buvo +1oC, sniego nebuvo, o žemė nebuvo įšalus. 

Sodinimo metu užeidinėjo juodi debesys su sniegu, kur po pasodinimo pabaltino 
laukus.

Ąžuoliukus pasodinę visi nuskubėjom į namus žiūrėti TV laidos apie Pa-
saulio lietuvių šokių šventę, kuri vyko 1989 metais Kanadoje, kurią pirmą kartą 
transliavo Lietuvos TV. 

Kreivėnai, 1989 m. vasario 16 d.

Protokolavo: Valentas Uzdila

3 priedas

Dviejų ąžuoliukų prie Knygnešio paminklo atsodinimo protokolas

1989 metų kovo 25 d. (šeštadienį) pas Valentą Uzdilą Punske, Mickevičiaus 
2, apie 11.00 valandą atėjo ponas Julius Senda Kreivėnų kaimo ir pasakė, kad šian-
dien ryte, išnešdamas į kelią pieną, pamatė, kad antras „Rainių miškelio kankinių“ 
vardu ir trečias „Laisvės“ vardu ąžuoliukai nežinomų rankų per pusę perlaužti. 
Apie tai Valentas Uzdila pranešė Vitui Uzdilai, s. Jono. Tą pačią dieną Vitas Uz-
dila (su mašina žUK), Julius Senda ir Valentas Uzdila nuvažiavo į Staselio mišką, 
iškasė du naujus ąžuoliukus, atvežė juos prie paminklo, nulaužtus iškasė ir tose 
pačiose vietose pasodino naujus. Jiems dar talkino Antanas Kaluškevičius, Petras 
Kardauskas ir Petras Staskevičius.

Kreivėnai, 1989-03-25 d.

Protokolavo: Valentas Uzdila

SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, 
žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinė-
mis temomis. Išleido per 20 knygų. 
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. 
Dabar yra ,,Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius ir direktoriaus pavaduo-
tojas.  
Nuo 1995 m.  Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 

Sigitas Birgelis
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JUSTINAS SAJAUSKAS 

TRYS PASAKOJIMAI APIE KNYGNEšIUS

Kai Punske skambina varpais

Kiekvieną šio žmogaus gyvenimo faktą norėjosi paimti į rankas ir 
apžiūrėti, kaip apžiūrimas gaisravietėje rastas aptirpęs pinigas. Matyt, 
jautė tai ir pasakotojos, todėl, kur buvusios, kur nebuvusios, vis grįžda-
vo prie reikšmingesnių įvykių: uošviai susipyko su marčia ir išvarė iš 
namų... šeimininko sūnus įsižiūrėjo žvitraakę samdinę... neišmanyda-
mas, kaip prasikurti, tuoj po vestuvių patraukė už Atlanto uždarbiauti... 
O gal moterys taip darė todėl, kad tokių laiko neišlydytų įvykių liko ne 
tiek jau daug? Juk Andrius Aluška, apie kurį sutiko pasakoti šio Dzū-
kijos valstiečio vaikaitės seserys Leokadija Lynkienė (g. 1972) ir Julija 
Siniauskienė (g. 1924), gyveno vos ne baudžiavos laikais.

Jis, Andrius Aluška, gimė 1862 metais prie Punsko esančioje Ra-
diškėje. Senelio tėvas, pasakotojų prosenelis, valdė vidutinišką (tų 
laikų supratimu) 24 ha ūkį. Amžiaus gale į tą ūkį parsisamdė Marija 
Judickaitė iš Punsko.

Apie šios samdinės kilmę žinoma tik tiek, kad jos motina gyveno 
pas uošvius Judickus Trumpaliuose, o tų išvyta kartu su dukra atsi-
dūrė Punske. šiandien Trumpalius skrodžia Lietuvos-Lenkijos siena. 
Lietuviškoje kaimo dalyje žinių apie Judickus aptikti nepavyko. Jonas 
Stoskeliūnas iš Kampuočių, Lenkijos pilietis, jaunas ūkininkas ir geras 
draugas, mėgino aptikti tos šeimynos pėdsakų Seinijoje. Nerado ir ten, 
nors, kaip rašo, jo paties uošvė Judickaitė.

Neabejoju, kad Jonas ieškojo kruopščiai, bet, matyt, per daug bu-
vome draskomi ir perdalijami, kad atsektume dar ir bežemės samdinės 
šaknis.
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Senajam Aluškai mirus, ūkį perėmė vyriausias sūnus Kazys. Kaip 
tik tada samdinė ir ištekėjo už gaspadoriaus brolio Andriaus. Kazys 
Aluška vedyboms nepritarė ir jauniesiems leido gyventi sodyboje tik 
su sąlyga, kad Andrius nereikalaus savo dalies.

Ar dėl brolio atšiaurumo, ar sekdamas kito brolio, Augusto, pė-
domis, jau trečią dieną po vestuvių Andrius palieka žmoną ir slapta 
išvyksta į Ameriką. Reik manyt, žygis buvo sumanytas anksčiau: per 
tris dienas nepereisi sienos, juo labiau nepasiruoši tokiai tolimai ke-
lionei.

Perplaukęs vandenyną, Andrius apsigyveno pas Augustą Skran-
tone ir nuėjo į „mainierius“ – angliakasius. Tokia buvo daugelio tais 
laikais Pensilvanijoje atsidūrusių lietuvių dalia.

Užjūry išbuvo ketverius metus. Grįžęs už parsivežtus pinigus nu-
sipirko žemės ir ėmėsi lipdyti nuosavą „dvarą“. Tik labai jau menkas 
buvo tas dvaras.

– Tėvai tėvai, tavo svirnas lyg toj pasakoj – ant vištos kojelės, 
– juokėsi žmona, pasižiūrėjusi į svirnelį, pastatytą per pirmąjį sugrį-
žimą.

– O tu, PARAKINE, ar tau neužteks? – atsikirsdavo tėvas, įman-
triu, gal net jam pačiam nesuprantamu žodžiu. Suprantamesnį saugojo 
ateičiai.

Sulaukęs šeimos padidėjimo, pagaliau pasakė ir tą: važiuoju Ame-
rikon dar kartą.

Išvažiavo. Po poros metų grįžo vėl su pinigais. Vėl plėtė ūkį ir 
atšventė krikštynas. Po to vėl atsisveikino.

Taip – keturis kartus. Gal būtų plaukęs per vandenyną ir penktą, 
jei ne brolio amerikono laiškas: „Andriaus daugiau neleiskit į Ameri-
ką, – rašė Augustas. – Jam labai bloga su širdžia.“

Andrius „paliko ant kranto“ be didesnės graužaties. Viena, palie-
gęs jau nebegalėjo lįsti po žeme, ir paskutinįsyk atsidūręs Amerikoje 
viso labo patarnavo vaistinėje, kurioje uždarbiai buvo toli gražu ne 
tokie kaip angliakasio. Antra, sustiprėjęs ūkis ir pagausėjusi šeima rei-
kalavo nuolatinės globos. Po visų kelionių šeimoje augo penki vaikai: 
du sūnūs ir trys dukros.

Buvo dar viena priežastis, vertusi šį energingą valstietį atsisakyti 
kelionių svetur: Radiškėje jo pasigedo draugai – Lietuvos knygnešiai.

Kiekvieną kartą, pagalvojęs apie juos, negaliu atsikratyti minties, 
kad, priešingai visoms teisės nuostatoms, šitie žmonės už tą patį veiks-
mą buvo baudžiami dukart. Carų laikais – kalėjimu ir tremtimi, mūsų 
dienomis – užmarštimi. ši, antroji, bausmė gal net skaudesnė. Skaity-
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tojai tikriausiai prisimena prieš keliolika metų jaunimo laikraštin pra-
sprūdusį straipsnį apie užmirštus žodžius. Tie žodžiai – KNYGNEšYS 
ir DARAKTORIUS. Uolių cenzorių pastangomis jie buvo beišnykstą 
iš mūsų kalbos; jeigu pasakojimo palaukėj kartais šmėsteldavo koks 
knygnešys, tai tik tam, kad pargabentų per sieną vadinamąją „pažan-
gią literatūrą“, pvz., lenininę Iskrą. Pažinti juos iš arčiau buvo neįma-
noma, kaip neįmanoma pažinti kauką, aitvarą ar laumę.

O jie viso labo tebuvo žmonės, kuriems su nešuliu sėlinant per 
sieną – baisu, įsmukus po ledu – kraupu, o tremiamam į sibirus – pikta 
ir graudu. Pagarsindami kartais pavojingus, kartais visai kasdieniškus 
jų darbus, mes bent menka dalele atlyginame skriaudą, kurią šiems 
pasiryžėliams padarė praėję dešimtmečiai.

Apsimelavau. Ne todėl leidausi Radiškės ūkininko pėdomis, kad 
jis gyveno prieš šimtą metų, o todėl, kad Andrius Aluška buvo vienas 
iš tų nuskriaustųjų. Būtent tai mane domino pirmiausia ir, skaičiuo-
damas šio žmogaus keliones per vandenyną ar klausydamasis apie 
jo nesutarimus su šykštoku broliu, vis galvodavau apie Punską – šito 
gilaus Lietuvos užkampio knygnešių centrą, apie Radiškę, apie visus 
tuos Svidiškius, Alksnėnus, Vaiponiškes ir Trakiškes, kurių gyventojai 
pirmieji aplankydavo iš pavojingos kelionės grįžusį kraštietį.

Laimė, žmonės atsiminė ne tik Alušką – kaimo senbuvį, bet ir 
Alušką – knygnešį. Per sieną su knygom jis ėjo keturis kartus – grįž-
damas į savo Radiškę iš Amerikos. Galimas daiktas, šios pavojingos 
veiklos ėmėsi bičiulio V. Markevičiaus pamokytas. Parneštas knygas 
slėpė namuose. Pats jas ir platino; tą patį darė ir su kitų knygnešių 
atgabenta spauda.

Pamažu į Aluškų sodybą nukrypo daugelio apylinkės knygnešių 
ir platintojų keliai. Vieni draudžiamą spaudą atnešdavo, kiti išnešdavo 
– padėjo šeimininkui. Kelių tokių talkininkų vardai išliko. Tai iš Liuba-
vo parapijos Skaisčių kaimo pro Radiškę į Punską, Seinus keliaujantis 
knygnešys Mikas Vasiliauskas. Tai Punsko batsiuvys Povilas Kupstas, 
žmonių vadinamas Kupsteliu, savo apylinkėse platinęs iš kalvarijietės 
Agotos Zygmantaitės gautas lietuviškas knygas. Užkietėjęs vienužis 
ir „davatka“ (anot amžininkų, prašnekintas apie panas, net žegnojosi), 
jis stipriau už kitą šeimynykštį mylėjo savo kraštiečius ir visas san-
taupas bei nemažą palikimą išleido labdarai. Amžių nugyveno Puns-
ke ir tik į senatvę, 1920-aisiais, lenkų valdžios spaudžiamas, atsikėlė 
į Sangrūdą. „Punsko-Sangrūdos knygnešys“, – didžiuodamiesi vėliau 
įrašys jo antkapiniame paminkle sangrūdiečiai.
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Iš to paties Punsko ateidavo ir Meleškė – Rožė Meleškaitė.  
Astmatikė, viena iš tų, kurių gyvenimas prabėga šventoriuje, ji bet-
gi nepritrūkdavo kvapo, kai reikėdavo su knygų ryšuliu pasiekti toli-
miausią parapijos užkampį. Jos pavardė iškalta tame pačiame pamin-
kle, kaip ir P. Kupsto.

Pagaliau – „raišas dėdė“, kaip jį vadino kaimo vaikai, ūkininkas iš 
Giluišių Vincas Markevičius (1886–1938). Gimė ir augo tame pačiame 
dabartiniame Lietuvos-Lenkijos pasienyje esančiame kaime, knygas 
pradėjo nešioti būdamas 30-ies, taigi maždaug 1895 m. Kaip tik tuo 
metu pirmąkart pervedė „per rubežių“ Andrių Alušką. žygius per sie-
ną tęsė iki pat spaudos atgavimo.

Devintą dešimtį bebaigiąs sangrūdietis Jonas Karosas prisimena: 
– Tai Markevičius mano tėtę į Ameriką išvežė pirmą sykį. Rusų 

žandarus, zemskius papirkdavo. Už vieno žmogaus pervežimą imda-
vo 100 rublių. Tai nemažai: šimtrublinis arklys – labai geras. Už tuos 
rublius Markevičius ne tik perveždavo per sieną, bet ir padarydavo 
dokumentus. Grįždavo su knygom iš Tilžės.

Pasak istoriko V. Merkio, V. Markevičius spaudą daugiausiai įsi-
gydavo O. Mauderodės spaustuvėje-knygyne. Be religinių, daugiau-
sia imdavo laikraščių, kalendorių ir kitų leidinių. Iš karto gabendavo 
spaudos už 150–200 rublių ir daugiau (Aušra, 1983, nr. 2, p. 12).

Atrodo, tuos laikraščius ir kalendorius gabeno dar P. Mikolainio 
Atsiminimuose (1920) aprašytu maršrutu: Vištytis–Gražiškiai–Kalva-
rija. O iš Kalvarijos netoli ir Seinija.

Skirtingai nei Kazys, kuris liko beraštis, Andrius Aluška buvo ap-
sišvietęs: mokėjo keturias užsienio kalbas, buvo baigęs Radiškės cen-
tre – Vidusodėje – esančios „liaudies mokyklos“ du skyrius. žmonės 
tą mokyklą vadino „škalnu daržu“.

Mokslus sūnus išėjo prieš tėvo valią. Hektarų šeimininkas norėjo 
turėti ūkyje pagalbininką, ne „mokslinčių“.

– Tu jam nedėk pietų, tegul būna alkanas, kad nenori dirbti, – liep-
davo žmonai išleidžiant sūnų mokyklon.

žmona valgį slėpdavo už kluono.
Atskiro žodžio verta ir kita knygnešiui artima moteris – žmona. 

Iš tarnaitės išėjusi į gaspadines, ji visą amžių išsaugojo simpatijas to-
kiems bedaliams, kokia ir pati buvo jaunystėje. Kiek išgalėdama šel-
pė vargšus, gydė kaimiečius žolelėmis, slaugė ligonius. O svarbiausia 
– buvo kaimo „daraktorka“. Vaikus mokė kaip tikroje „vargo moky-
kloje“: verpdama. Tai ji išmokė skaityti Juozą Grimalauską, Joną Kar-

J U S T I N A S  S A J AU S K A S T R Y S  PA S A K O J I M A I  A P I E  K N Y G N E š I U S



��0

doką, tris savo dukras (sūnūs mirė maži), o Viktorą Vaicekauską ir 
kitus, „druko“ jau pramokusius, aprūpindavo literatūra.

– Viską vargas padarė, – pakomentavo šitą M. Aluškienės veiklą 
pasakotoja. – Norėjo prasigyventi, tai ir mokė.

– Knygnešiavo iš pašaukimo, – kalbėdamas apie V. Markevičių, 
prasitarė Marcelius Jasenauskas.

Ko gero, jis arčiau tiesos. Neteko girdėti apie pralobusius knygne-
šius ar daraktorius, tuo tarpu apie nukentėjusius – iki valiai.

Neaplenkė pavojai ir Aluškų sodybos. Iš kartos į kartą eina pasa-
kojimas, kaip kieman su krata įgriuvo žandarai.

– Neieškokit. Tikrai nieko nerasit, – įtikinėjo pareigūnus šeimi-
ninkė.

žandarai nepaklausė, iškrėtė kambarius, sugužėjo prie tvartelio, 
kuriame ir buvo užkasta dėžė su draudžiamomis knygomis. Laimė, tuo 
metu tvarte buvo pikta kumelė su kumeliuku. žandarai, patingėję tą-
sytis dar ir su „naravu“ gyvuliu, grįžo seklyčion.

– Duok, matka, sūrio, – pareikalavo apsėdę stalą; namų šeiminin-
kė garsėjo skaniais sūriais.

– Kad būtų nekrėtę, tikrai būčiau davusi, – žandarams išėjus, aiš-
kino vaikams Aluškienė, nes sūrio, po teisybei, turėjo.

Kitąsyk grėsmė pakibo virš vieno A. Aluškos galvos. Beeinantį su 
knygomis ties Vištyčio ežeru jį puolė vytis tie patys pasienio sargybi-
niai. Knygnešys pasileido atgal į Prūsus. Prie sienos žandarams kelią 
pastojo irklais ginkluoti lietuvininkai.

– Nu, šišon, rupūžės, jau į mūsų žemę atlindot!
Pulti „užsieniečių“ persekiotojai nedrįso, ir knygnešys laimingai 

paspruko.
Bėgo metai. Grįžo lietuviška spauda, sutrūnijo tą spaudą perse-

kioję carai, o aptrupėję imperijos pakraščiai iškėlė savas vėliavas.
Andrius Aluška toliau arė, sukosi apie gyvulius. šventadieniais, 

nubraukęs nuo veido savaitės nuovargį, drauge su žmona traukė į 
Punską, kad, išklausęs visų varpų, šventoriuje persimestų žodžiu kitu 
su gerokai žilstelėjusiu Kupstu, didžiaake Meleške ar dar su kuriuo 
pažįstamu iš praėjusių slogių laikų.

1920-aisiais netikėtai ir skaudžiai nutolus Punskui, jo Radiškė 
atsigręžė veidu į Sangrūdą, kuri pamažu tapo jų „miestu“. Naujoji 
Radiškė, kaimo pakraštys, kuriame gyveno ir Aluškos, netgi prisišlie-
jo prie Sangrūdos parapijos. žmonės meldėsi Sangrūdos bažnyčioje, 
aiškinosi įstatymus Sangrūdos valsčiuje (iki 1940 m. jis po senovei 
vadinosi Punsko valsčiumi), laidojosi Sangrūdos kapinėse...
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Iš knygnešių pirmieji jose atsidūrė R. Meleškaitė ir P. Kupstas, 
kiek vėliau, 1930-aisiais, buvo atlydėtas ir Andrius Aluška.

– Geras buvo Andriukas, kantrus buvo Andriukas, – paskui drau-
go karstą šlubčiodamas į kapų kalnelį graudinosi V. Markevičius; jam 
pačiam iki to kalnelio dar buvo likę 8 metai.

Marija Aluškienė pasitraukė dar vėliau, 1939-aisiais, o 1941 metų 
birželio 22-ąją – pirmą karo dieną – granata užmušė žentą Vladą Ja-
senauską, kuris tuo metu vadovavo buvusiai Aluškynei. Paskutinis 
sodybos šeimininkas, jau minėtas Marcelius Jasenauskas, 1978 metais 
išsikėlė į Sangrūdą.

Kol gyveno žmona ir dukros, į anapus pasitraukęs šeimininkas 
nenuleido nuo sodybos akių. Bet kai nutilo artimųjų žingsniai, kai li-
kusius be žmonių trobesius melioratoriai nugriovė ir aparė, tuščias ir 
svetimas senajam knygnešiui pasidarė šis pasaulis. Tik išgirdęs pa-
žįstamus Punsko bažnyčios varpus, jis suklūsta, įsiręžia ir, čia pat su-
sispietusiems vienminčiams tyliai pritariant, tiesiasi pažiūrėti: kam 
skambina? ką nori pasakyti? kokia kalba?

Skerpiejai prieš imperiją

Pradėsiu šabloniškai: keliolika metų gyvendamas (šlifuodamas 
šaligatvius, plėšdamas batus) savo priemiestyje, net nenumaniau (ne-
pagalvojau, neįtariau), kad tomis pačiomis gatvėmis ir tuo pačiu metu 
vaikšto (lipa į tą patį autobusą, kvėpuoja tuo pačiu oru) toks įdomus 
žmogus. ši asmenybė, varstanti tų pačių Marijampolės daugiabučių 
duris, tuo pačiu pašešupiu pėsčiuojanti į miesto centrą, o vakarais 
keiksnojanti tas pačias galutinai sukiaulėjusias Vilniaus TV laidas – tai 
marijampolietė dėstytoja Judita Pautienytė-Baltrušaitienė, knygnešių 
giminaitė.

Vertinti žmogų vien pagal jo giminę, vadinasi, jį šiek tiek įžeisti. 
Tačiau gyvenime nedažnai sutinki žmogų, ne tik žinantį, bet ir tebe-
jaučiantį savo ryšį su gražiąja tautos praeitimi, tad šį kartą nepaisysiu 
savo pasvarstymų. Juolab kad ir dėstytoja nesibodi protėvių. 

žinomiausias jų, Jonas Pautienius, gimė 1860 m. Vilkaviškio aps-
krities Lankeliškių valsčiaus Skerpiejų (tvirtagališkai kirčiuojamas 
pirmas skiemuo) kaime. Tas kaimas, šiandien vadinamas Skerpieviais, 
buvo prieš pačius Lankeliškius, kitoje širvintos pusėje.

šeimos būta gausios: 6 broliai ir 2 seserys. Apie tėvus nedaug 
težinoma. JAV Sisero (Cicero) mieste atsidūrusi Zuzana Pautieniūtė-
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Juškevičienė, J. Baltrušaitienės teta, prisiminė, kad būsimo knygnešio 
tėvas turėjo arklių eksporto ūkį.

8 metų vaikas buvo nuvestas į valdišką Skerpiejų pradžios moky-
klą, įsikūrusią kaimyno Grigaičio namuose. Mokytojas lenkas mokė 
tik lenkiškai, lietuvių kalbą vadino chamų kalba ir pagal mielą rusiškų 
mokyklų tvarką už nugirstą lietuvišką žodį „nusikaltėliui“ ant kaklo 
kabino tam tikrą lentą – „metelingą“. Iš lenkiškai nemokančio vaiko 
taip buvo pasityčiota ne sykį ir ne du.

Po pirmųjų mokslų tėvai nuvežė sūnų į Gražiškių pradžios mo-
kyklą, ją šis baigė per 3 metus. Čia jis ne tik pagausino Grigaity-
nėje įbruktos lenkų kalbos žinias, bet ir išmoko rusiškai. Tai visi 
mokslai.

Baigus antrą mokyklą, iškilo darbo problema. Neįtikėtina, tačiau, 
pasak paties Jono Pautieniaus, jis pasirinko knygnešio AMATĄ. Gal 
tam jį paskatino tėvų sodyboje dažnai nakvojantys knygnešiai, gal kir-
bėjo viltis prasigyventi parduodant per sieną perneštas knygas – dabar 
tai nesvarbu. Bet reikšminga: toks pasirinkimas galimas tik aplinkoje, 
kurioje knygnešiavimas – ne išskirtinis reiškinys, o gyvenimo būdas, 
kasdienybė. Būsimasis knygnešys turėjo būti užtikrintas, kad knygų 
apyvartos užteks prasigyvenimui ir – kas be ko, – kad apylinkės kai-
miečių nebus įskųstas.

Dvejus metus, kol gyveno tėviškėje, taip ir buvo. Kaimas rūpes-
tingai globojo knygnešį, ir šis dirbo savo pavojingą darbą be didesnių 
nesėkmių. O juk su knygnešiu, taigi ir su jo kaimu, kovojo didžiausia 
pasaulio imperija!

Pirmam žygiui septyniolikmetis pasirinko Tilžę, kurioje knygo-
mis apsirūpindavo daugelis pažįstamų knygnešių. Per sieną jį lydėjo 
– ar vedė? – kiti du knygnešiai, Mykolas Skorulis ir Konstantinas Mai-
kauskas.

Virbalyje gyvenęs K. Maikauskas (g. 1856) draudžiamą spaudą 
platino arti 20 metų, už tai buvo ne kartą sulaikytas ir baudžiamas.

Apie Mykolą Skorulį žinome šiek tiek daugiau. Gimęs 1855 m., 
jis knygnešiauti pradėjo 1874–1875 m. ir vaikščiojo į Prūsus iki pat 
spaudos atgavimo 1904 m.; kartais savo lėšomis jas ir spausdino. Ieš-
kodamas reikiamos literatūros, dažnai lankėsi Tilžėje, Karaliaučiuje, 
bet knygas per sieną jam pernešdavo kiti. Gautą spaudą slėpdavo 
Vilkaviškyje, iš kurio kartais pats, kartais per kitus paskleisdavo po 
Suvalkiją ir Kauniją, pasiekdamas net Zarasus. Latviškas knygas ap-
linkiniais keliais veždavo į Lomžos gubernijos Čyževo stotį, iš jos trau-
kiniais persiųsdavo į Daugpilį ar Balbienavo stotį.
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Lietuvoje jam talkino karabelninkai Gurskis, Adomas Ališauskas, 
buvęs klierikas kaunietis Simanauskas... Išvengti represijų M. Skoru-
liui padėjo apsimestinis lenkavimas. 1935 m. senasis knygnešys dar 
buvo gyvas ir šnekėjo su neseniai iš Paryžiaus grįžusiu J. Pautienium.

Kad knygos būtų noriau perkamos, J. Pautienius jas įrišdavo. šio 
darbo pramoko Ragainėje, toje pačioje Prūsijoje. 

Po dvejų knygnešiavimo metų įsidarbino Vilkaviškio apskrities 
valdybos raštininku. Faktas reikšmingas: caro valdininkai taip ir ne-
susekė jo „antivalstybinės“ veiklos. Antraip nebūtų padėjusi nė Gra-
žiškiuose pramokta rusų kalba. Bet – buvo priimtas ir, Visos Rusijos 
Ciesoriui ir Patvaldžiui prisiekęs, kad laikys paslaptyje ne tik gauna-
mų raštų turinį, bet ir visą „upravlenijos“ veiklą, pradėjo raštininkauti. 
Tada jam buvo devyniolika.

Valdininko munduru J. Pautienius puikavosi 2 metus. Net ir pa-
sinėrusiam į raštvedybos šurmulį, jam nėjo iš galvos knygnešių keliai 
ir draugams gresiantys pavojai. Gal pykdamas ant savęs, kad paliko 
draugus, pamokė knygnešiavimo gudrybių jaunesnįjį brolį Antaną. 
Taigi Skerpiejuose knygnešių nesumažėjo.

Antanas Pautienius gimė 1862 metais. Gabus vaikas buvo numa-
tytas į kunigus ir, baigęs 5 gimnazijos klases, išsiųstas į Ameriką pas 
dėdę kunigą, žadėjusį ir jį padaryti kunigu. Nepadarė. Greitai supratęs, 
kad neturi pašaukimo, Antanas atsisakė giminaičio paramos ir grįžo į 
Skerpiejus, kur netruko išeiti kitus – knygnešiavimo – mokslus.

Už knygnešiavimą buvo dukart suimtas ir pasodintas į Kalvarijos 
kalėjimą, iš jo išeidavo tik artimųjų pastangomis. Po antrojo išlaisvini-
mo buvo paimtas į rekrūtus. Kareiviavo Kryme. Kadangi turėjo labai 
gražų braižą, dirbo pulko raštinėje. Rašė ne tik gražiai, bet ir sklan-
džiai: savo kelionę į Ameriką ir Krymo gamtą aprašė eilėmis. Jau po 
kariuomenės aplankė Vokietiją, Italiją ir savo protėvių žemę Prancū-
ziją.

Būdamas 32 metų, vedė šešiolikmetę Uršulę Dičpinigytę, ganėti-
nai išprususią mergaitę. Už atsineštus pinigus išpirko gerokai prasko-
lintą žmonos ūkį, tačiau žemės darbų nemėgo ir netrukus, pardavęs 
žemes, įsikūrė Marijampolėje, kur tarnavo teisme ir kitose įstaigose.

Bet visa tai – tolima ateitis. Kol kas naujasis knygnešys sėkmingai 
keliauja į Prūsus ir pargabentą literatūrą slepia tėviškėje arba, brolio 
padedamas, Vilkaviškio apskrities valdyboje. Pačioje valdžios pano-
sėje.

Vyresnysis brolis tuo metu toliau darbuojas prie popierių. An-
traisiais tarnybos metais jis gavo perrašinėti generalgubernatoriaus ir 
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gubernatoriaus atsiųstus raštus. Ir: pavojus! Viename iš jų guberna-
torius įsako sugriežtinti kovą su lietuviška spauda ir suimti įtariamus 
knygnešiavimu. Supratęs, kad žandarai pirmiausia čiups jo draugus,  
J. Pautienius perspėja Skorulį, Maikauską, kitus vyrus, o jau tada pra-
deda svarstyti, ką daryti pačiam. Ne juokai: padėjo valstybiniams nu-
sikaltėliams! Pasirinkimo būta menko: kalėjimas arba užsienis. J. Pau-
tienius pasirinko užsienį ir 1881 m. prieš Kalėdas per pūgą dar kartą 
perkirto sieną. Apsigyveno Eitkūnuose – visai prie Lietuvos. Namuose 
įsirengė sandėlį, jame laikė iš Ragainės, Tilžės ar Karaliaučiaus spaus-
tuvių pargabentą lietuvišką spaudą. Ją sutvarkęs ir įrišęs, parduodavo 
iš Lietuvos atvykstantiems knygnešiams. Knygas ne tik įrišdavo: kar-
tą, pritrūkęs užsakytos maldaknygės, pats pasistengė ją perspausdinti 
Karaliaučiuje. 

Ypač daug spaudinių parsigabendavo iš Tilžės, kurioje tuo metu 
gyveno slaptas vyskupo M. Valančiaus patikėtinis, buvęs jo padėjė-
jas, o dabar – Tilžės katalikų parapijos klebonas Johanas Zabermanas. 
Tuo metu jam buvo arti 70-ies. Nors vyskupas buvo keleri metai kaip 
miręs, jo įpareigotas ir pamokytas Zabermanas tęsė lietuvišką veiklą: 
rūpinosi knygų spausdinimu, smarkiai žemaičiuodamas Tilžės bažny-
čioje drožė lietuviškus pamokslus, kaupė lietuvišką literatūrą ir parda-
vinėjo ją lietuvininkams. Kaip ir J. Pautienius, turėjo įsirengęs nemažą 
spaudinių sandėlį. Tarp turgaus ir bažnyčios, ant medinės klėties.

1881-aisiais, Eitkūnų knygrišio ir Tilžės klebono pažinties me-
tais, lietuviškoji veikla Rytprūsiuose buvo pradėta varžyti. Kancleris 
Bismarkas nemėgo iš Rusijos atbėgusių lietuvių ir lenkų, kurie, patys 
nepasiduodami germanizavimui, dar kėlė lietuvninkų ir tų pačių lenkų 
tautinį sąmoningumą. Vokiečių pasieniečiai pradėjo bendradarbiauti 
su rusų administracija.

Buvęs knygnešys netruko pajusti valdžios priešiškumą. Ar ne 
1882-aisiais, vokiečių policijos lydimas, į jo knygų rišyklą atvyko Ky-
bartų žandarų viršininkas. šį kartą žandaras apsiribojo įkalbinėjimais 
nutraukti antirusišką veiklą, bet buvęs knygnešys suprato artėjant 
audrą. Perkūnas trenkė vėliau, pasirodžius „Aušrai“. Džiaugdamasis 
tokiu laikraščiu, J. Pautienius pradėjo jį supirkinėti ir siųsti į Lietuvą 
didesniais negu įprasta kiekiais. Taip – kelis mėnesius, kol tų pačių 
1883-iųjų žiemą Eitkūnų žandarmerijos sekretorius lenkas Vinklevs-
kis (Winklewski) jį įspėjo apie gresiantį suėmimą. Reikėjo trauktis to-
liau. Geriausiai tuojau pat, geriausiai traukiniu. Tais laikais sunkumų 
dėl vizų ir užsienio pasų nebuvo: nusipirkai bilietą – ir važiuok nors iki 
bėgių galo. Atsidūręs traukinyje, J. Pautienius ilgai svarstė, kur vykti. 
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Galop prisiminė girdėjęs, kad tokiame Paryžiuje yra labai gerų knygri-
šyklų, ir nutarė traukti ten. Buvo jau apsipratęs su knygrišio darbu.

Paryžiuje buvęs knygnešys, o dabar knygrišys pradžioje dirbo 
garsioje Čartoryskių bibliotekoje, vėliau su žmona prancūze prie Sor-
bonos universiteto atidarė nedidelę knygrišyklą. Pagrindiniai klientai 
buvo universiteto studentai.

Mieste tuo metu gyveno daug atbėgusių 1863–1864 m. sukilėlių 
– lietuvių ir lenkų. Naujasis paryžietis netruko su jais sueiti. Kaimo 
vaikui, nelabai tesusigaudančiam didžiosios politikos vingrybėse, im-
ponavo, kad sukilėliai lenkai pagal to meto madą vadinosi „litvinais“, 
atseit lietuviais. Tai, kad tikrą lietuvį, principingą ir nenuolaidų Mika-
lojų Akelaitį (1829–1887) „litvinai“ piktai pravardžiavo „separatistu“, 
J. Pautieniui praslysdavo pro ausis.

Kaip po Skerpiejų atsidūręs Vilkaviškyje visą laiką stebėjo gim-
tojo kaimo įvykius, taip dabar neišleido iš akių Lietuvos. Pasirodžius 
„Varpui“,  J. Pautienius rėmė šį laikraštį pinigais; su kitais emigraci-
joje atsidūrusiais lietuviais kiek įstengdamas šelpė Rusijos kalėjimų 
politinius kalinius iš Lietuvos. Metus kitus bendravo su jau minėtu 
sukilėliu, tokiu pat suvalkiečiu kaip jis pats, Mikalojum Akelaičiu. 
J. Pautienius ilgam įsiminė šio drąsaus vyro papasakotus sukilimo ir 
tremties epizodus.

Paryžiuje knygnešys susipažino ir su dviem poeto Adomo Mic-
kevičiaus sūnumis. Tokia ten pažintis: su vienu pastovėjo aplenkėju-
sio sukilėlio šermenyse, kitam, Vladislovui, aptaisė kelias knygas. Vis 
dėlto garsi pavardė mažamoksliui valsčiaus raštininkui padarė įspūdį, 
ir kai 1890 m. lenkai sumanė poeto palaikus iš Paryžiaus parsigabenti 
į Krokuvą, vainiką nuo Paryžiaus lietuvių nešė Jonas Pautienius. Po 
daugelio metų, jau tėvynėje, jis paaiškino, kad A. Mickevičius, to meto 
lietuvių akimis žiūrint, „buvo ne menkesnis lietuvis, kaip ir lenkas“. 

Su Vladislovu Mickevičiumi J. Pautienius susidūrė dar kartą. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą Prancūzijoje susikaupė daug vokiečių belaisvių, 
tarp jų – lenkų. Paryžiaus lenkai kaipmat sudarė komitetą savo tautie-
čiams globoti ir kreipėsi į Prancūzijos vyriausybę, prašydami belais-
vius lenkus atskirti nuo vokiečių. Sužinojęs, kad ne paskutiniu smuiku 
komitete groja jo pažįstamas V. Mickevičius, Jonas Pautienius tuoj pat 
nukako pas šį prašyti, kad tokiu pat būdu kaip lenkų būtų palengvinta 
ir belaisvių lietuvių dalia.

– Nie ma Litwinów! Są tylko Prusacy albo Polacy (Nėra lietuvių! 
Yra tik vokiečiai arba lenkai), – atkirto Mickevičius. J. Pautienius taip 
ir nesuprato, iš kur ta komitetininko pagieža. Atrodo, V. Mickevičius 
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taip pat nelabai suvokė, kodėl jį taip suerzino energingas valstietis iš 
„Suvalščiznos“. Mandagus, pusėtinai kerta lenkiškai... O liežuvis ne-
apsiverčia pritarti jo akcijai, ir gana!

Jeigu lenkas ir buvo sutrikęs, tai neilgai. Suvalkų nedviprasmiš-
kumas buvo čia pat.

įsitraukęs į kultūrinę lietuvių emigrantų veiklą, Skerpiejų knyg-
nešys padėjo negausiems lietuviams inteligentams įrengti Lietuvos 
skyrių Pasaulinėje 1900-ųjų parodoje, sulaukė Pirmojo pasaulinio karo 
ir – svarbiausia! – Lietuvos nepriklausomybės. Pats laikas buvo grįžti, 
tačiau praėjo dar 15 metų, kol, mirus žmonai, bevaikis našlys suprato, 
kad su miestu prie Senos jo niekas daugiau nesieja, ir 1933 m., pa-
liegęs ir gyvenimo išvargintas, grįžo Lietuvon. Parvažiavo tuo pačiu 
traukiniu, kuriuo prieš pusę amžiaus bėgo nuo caro žandarų. įsikūrė 
Kaune.

Už nuopelnus Lietuvai vyriausybė knygnešį apdovanojo Vytauto 
Didžiojo ordinu ir skyrė nedidelę, berods, 74 litų pensiją. Neįstengda-
mas dirbti įprasto darbo, J. Pautienius šiek tiek prisidurdavo prancūzų 
kalbos pamokomis.

Retkarčiais išsiruošdavo į Marijampolę, kur Seminarijos g. 1 gy-
veno dar 1917 m. mirusio ir čia pat, vos ne kitoje gatvės pusėje, palai-
doto brolio Antano žmona su 6 vaikais. Tarp jų – ir būsimosios dėsty-
tojos tėvas Albinas.

štai kaip tuos apsilankymus aprašė pati Judita Baltrušaitienė: 

Gražiausias pasakojimas buvo apipintas Dėdės paryžiečio – taip 
vadino mūsų šeimoje senelio brolį – vardas. O kokie skanūs būdavo 
pagal jo receptą pagaminti pusryčiai: paskrudintos ant keptuvės su-
žiedėjusio pyrago riekelės su prieskoniais. Buvau dar labai maža, kai 
senelio brolis Jonas lankėsi mūsų namuose. Neprisimenu jo, tačiau 
dažni artimųjų pasakojimai įžiebė mano širdyje šiltą jausmą ir pa-
garbą žmogui, kuris ir gyvendamas Paryžiuje neužmiršo savo gimto-
jo krašto: šiltai priimdavo savo namuose jaukioje gatvelėje kiekvieną 
iš Lietuvos atvykusį studentą, pavaišindavo, o išeinančiam dažnai 
įspausdavo delnan franką kitą. Jo namuose kelerius metus gyveno 
Sorbonos universitete prancūzų kalbą ir literatūrą studijavusi, vė-
liau 1941 metais tremtinė, sesers dukra Petronėlė Čėsnaitė-Vaitkevi-
čienė, Vilkaviškio gimnazijos direktoriaus žmona.

Jonas Pautienius mirė 1939 m. kovo 16 d. ir buvo palaidotas 
Kaune.
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Tursučių straiguolis

Suvalkų rėdybos Marijampolės apskrities šunskų valsčiaus Tur-
sučių kaime XX amžiaus pradžioje gyveno 371 lietuvis ir 13 žydų. 
Tarp tų 400 buvo 4 Kačergių šeimos – visa būsimo knygnešio giminė.

šiandieniai Kačergiai savo pavardę rašo dvejopai: Kačergius arba 
Kačergis. Seniausio žinomo giminės atstovo, Jono Kačergiaus, senojoj 
Tursučių kaimavietėj gyvenusio dar 1860 metais, pavardė buvo rašo-
ma su u – Kačergius.

Kartu su broliu Tamošėliu jis valdė 40 margų (20 ha) žemės. 
Sėkmingai ūkininkaudami, broliai užgyveno dar 80 margų. Tada jau 
buvo galima pagalvoti apie įpėdinius.

Ramusis Tamošėlis kaip buvo, taip liko vienišiumi, o štai Jonas 
vedė ir 1892 m. iškeliaudamas į geresnį pasaulį paliko ne tik rūpes-
tingai prižiūrėtus margus, bet ir būrelį vaikų: Vincą, Juozą, Antaną, 
Joną, Eleną, Mariją, Elzbietą, Mykolą, Kazį... Vienas vardas pasimetė. 
Ne dyvai, tiek metų.

Ne visi vaikai išsilakstė po Amerikas ir Anglijas, ir po metų kitų 
šešupės pakrantėse pradėjo tarpti Kačergių pavardė.

Kaip seniau buvo įprasta, kaimiečiai bendrapavardžius apdali-
jo pravardėmis. Taip Tursučiuose atsirado Kaiminiai Kačergiai arba 
Barzdoliai, Pagirio Kačergiai, Simai, Plikiai.

šis rašinys – apie Bartuškynės Kačergių sūnų Juozą, gimusį, be-
rods, 1862-aisiais. Metus kitus pasimokęs šunskų pradžios mokykloje, 
jis atsidūrė Marijampolėje, ten 1881 m. baigė šešias gimnazijos klases. 
Tais pačiais metais įstojo į Seinų kunigų seminariją, bet joje ištvėrė 
neilgai.

Vieni autoriai (B. Kaluškevičius, K. Misius) rašo, kad J. Kačergius 
buvo pašalintas iš seminarijos trečio kurso už lietuvybės žadinimą, 
kiti, pavyzdžiui, sūnėnas Kazimieras Kačergius (1904–1994), teigia jį 
studijavus vos metus ir išėjus iš seminarijos, nes jam „nepatiko tas 
kunigų mokslas“.

Jei tai tiesa, būsimasis knygnešys savo charakterį parodė dar ža-
lioj jaunystėj.

Grįžęs iš Seinų, netrukus vedė šunskų Noreikaitę, susilaukė 3 
dukterų: Birutės, Vincės, Elenos. Nusipirkęs sklypą šalia Pilviškių, 
susirentė namą, o pačiame bažnytkaimyje drauge su J. Lozoraičiu ir 
J. Adomaičiu 1895 m. įsteigė parduotuvę, kuri tapo svarbiu lietuviš-
kos spaudos platinimo centru Suvalkijoje. Kartu su Felikso Vitkausko 
parduotuve Marijampolėje, ši parduotuvė gerai pasitarnavo nelegalios 
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lietuviškos spaudos platintojams kaip susirinkimų ir tos spaudos slė-
pimo vieta. Tuo metu J. Kačergius jau vadovavo knygnešių „Sietyno“ 
draugijos Pilviškių kuopelei. Lietuviška spauda kuopelę aprūpindavo 
J. Kancleris, J. Navickas (Kupriukas), J. Dženkaitis, J. Rimša... Prirei-
kus ir pats J. Kačergius jos parsinešdavo iš Antanėlio – garsaus Nau-
miestyje (dab. Kudirkos Naumiestyje) gyvenusio knygnešio Antano 
Baltrušaičio.

Nenuostabu, kad iki paskutiniųjų „Sietyno“ dienų Pilviškių kuo-
pelė buvo viena veikliausių.

į kolonijinių prekių, kaip ją vadino savininkai, krautuvę netruko 
nukrypti ne tik lietuviškos spaudos mėgėjų, bet ir caro žandarų akys. 
Mat, nepaisydamas visų draudimų, J. Kačergius 1895 m. virš krau-
tuvės durų iškabino dvikalbę iškabą. Lietuviškoji jos dalis: „KRAU-
TUVė JUOZO KACZERGIAUS IR K°“. Policija pareikalavo iškabą 
nuimti, Kaczergius ir K° nepakluso, tad žandarams teko maištingąjį 
užrašą nuplėšti patiems.

1897 m. susekus „Sietyno“ draugiją, J. Kačergius grįžo pas savus 
ir, žinoma, vėl iškėlė virš krautuvės durų antivalstybinį užrašą. žan-
darai iškabą vėl nuplėšė, o atkaklius parduotuvės savininkus padavė į 
teismą. J. Kačergius atsakė tuo pačiu ir – įdomiausia! – bylą laimėjo. 
1905-ieji buvo čia pat.

Pergale knygnešys betgi džiaugėsi neilgai. 1904 m. jis buvo pa-
kartotinai suimtas ir ištremtas, šįkart – į Olonecko guberniją. Ten su-
laukė bene reikšmingiausio savo gyvenime įvykio – lietuviškos spau-
dos atgavimo, buvo amnestuotas ir grįžo namo.

Dar 1902 m. drauge su gydytoju S. Matulaičiu ir J. Rimša buvęs 
klierikas pradėjo burti krūvon Suvalkijos kairiuosius. Pasak skulpto-
riaus Petro Rimšos brolio Juozo, pagrindinis steigiamų LSDP ratelių 
tikslas buvo prieš caro valdžią rašyti aštriau negu „Ūkininkas“ ir 
„Varpas“ kad rašė.

J. Kačergiui tai tiko. Kairioj ir liberalioj spaudoj pasipylė „aštrūs“ 
Driežo, Kapso Juozo, Keleivio, Pašešupinio, šunskiečio, žiogo, žirutės 
ir kt. slapyvardžiais pasirašyti straipsniai bei žinutės. Tolokai nuo savo 
obels nuriedėjo obuolys iš Tursučių!

Neverta nė aiškinti, kad parsigavęs iš Olonecko, J. Kačergius tuoj 
pat nukako pas savo maištinguosius draugus. šįkart neapsiribojo žinu-
čių į laikraščius rašinėjimu, – pasinėrė į viliojantį mitingų bei demons-
tracijų sūkurį.

Tai buvo bene paskutinis toks šio kovotojo už socialinę lygybę 
energijos protrūkis. Jis baigėsi tuo, kuo turėjo baigtis – suėmimu.
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1905 m. sausį Pilviškių turgavietėje kairieji organizavo mitingą. 
Sutaręs su Kazlų Raškausku, jame dalyvavo ir Kačergius – pasilypė-
jęs „ant bačkos“, drožė kalbą. Pasak minėto Kazimiero Kačergiaus, 
klausytojų netrūko. Oratoriui skelbiant liepsningus šūkius, iš Vilka-
viškio atšuoliavo kazokai. Raškauskas paspruko, o štai įsikarščiavęs 
kalbėtojas neskubėjo palikti „tribūnos“. Kazokai jį nutempė žemėn, 
išavė, supančiojo rankas ir, pririšę prie arklių uodegų, nutempė Vilka-
viškin. Tą dieną šalo, tad kelionė buvo ne iš maloniųjų. Suimtajam tai 
nė motais. Iš nuovargio, o greičiau – norėdamas pasierzinti, jis dažnai 
sustodavo. Buvo toks stiprus, kad jam stabtelėjus sustodavo ir arkliai. 
Tik žandarams bizūnu sukruvinus suimtajam galvą, šis leidosi nuve-
damas į Vilkaviškį.

Jau prie pirmos žydo karčemos sustirę kazokai sulindo į vidų pa-
sišildyti. Prie arklių pririštą belaisvį paliko lauke ir – apsigavo: smu-
klės žydai J. Kačergių išlaisvino ir paslėpė.

Nežinau, kuo vadovavosi Vilkaviškio žydeliai, paleisdami „maiš-
tininką“, gal tai būta paprasčiausio žmoniškumo, bet, manau, brūkštel-
dami peiliu per surištojo virves, jie įėjo į mūsų knygnešystės istoriją.

Po tokios įspūdingos kelionės J. Kačergius pabėgo į Ameriką ir 
grįžo tik Lietuvai iškovojus nepriklausomybę.

Nei tremtyse, nei emigracijoje senstantis knygnešys betgi neiš-
barstė savo lietuviškumo. Ona Ašmonienė, kita Juozo Kačergiaus gi-
minaitė, prisimena, kaip kartą po darbo su seserimi ėjo paruge, skabė 
varpas, jas aižė ir traukė kokią ten dainelę.

Matyt, sesutės śpiewały po polsku (dainavo lenkiškai) – amžiaus 
pradžioje paprūsėje lietuvių-lenkų žargonas buvo ne naujiena. Netru-
kus iš paskos pasigirdo žingsniai ir panelių balselius permušė trečias 
balsas, vyriškas: 

Oi tu ieva, ievuže,
Ko nežydi žiemužę?

– šitokias dainas reikia dainuoti! – pasivijęs mergiotes, pamokė 
dėdė. 

O. Ašmonienė tuo metu mokėsi dar tik antroje klasėje, bet pamoką 
atsimena iki šiol. Kitas „dainininkės“ prisiminimas ne toks idiliškas.

Bene 1928 m. Tursučiuose buvo ruošiamasi jos brolio Klemenso 
primicijų pietums (pačios primicijos įvyko šunskuose). Susirinko visa 
giminė, atėjo ir senstelėjęs knygnešys. Belaukdamas, kol bus padengti 
stalai, susikivirčijo su solenizantu.
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– Kunige Klemensai, daugiau tavęs kunigu nevadinsiu! – pareiškė.
Kviečiamas prie stalo, nuėjo į šeimynstubę, pavalgė su tarnais ir 

išėjo namo.
Galimas daiktas, „ideologinių nesutarimų“ su giminaičiu priežas-

tis buvo visai proziška: po tėvo mirties tėviškė atiteko ne Juozui, o  
3 metais vyresniam Vincui. Iš čia ir priešiškumas visai giminei.

Kaip buvęs kovotojas už lietuvišką spaudą, reemigrantas Liepynų 
kaime prie Marijampolės gavo 4,5 ha žemės. Pasistatė namą, įsikūrė.

Suaugusios dukros seniai turėjo savo namus ir šeimas, tad naujoje 
sodyboje senstantis knygnešys daugiausia gyveno vienudu su žmo-
na. Mokėdamas net 4 užsienio kalbas, įsidarbino Marijampolės teismo 
raštininku. Laisvalaikiu vertė į lietuvių kalbą užsienio rašytojų veika-
lus. Rašinėjo ir pats – apie Vincą Kudirką, kurį atsiminė dar iš Mari-
jampolės gimnazijos laikų, apie kitą savo pažįstamą, pirmo lietuviško 
istorinio romano autorių Vincą Pietarį...

Turėjo apie ką papasakoti ir mokėjo tai daryti.
Jau vokietmečiu aštuoniasdešimtmetis pradėjo kliedėti, veržtis iš 

namų. Vienas toks „prasiveržimas“ pavyko: niekieno nepastebėtas se-
nolis ištrūko į apsnigtus laukus, pargriuvo, liko pusnyse...

Kaimynai pamatę nuvežė jį Marijampolės ligoninėn, ir iš jos  
J. Kačergius nebeišėjo.

Pašarvotas buvo Vilkaviškio rajono Znočkų kaime pas dukrą  
E. švarcienę, gyvenusią prie Antupių kapinių; po dienos kitos jose 
išdygo dar vienas kryžius.

Artimiesiems liko išsiaiškinti, kur senasis nenuorama norėjo nu-
eiti tą žiemos popietę ir kam prieš palikdamas namus pasibruko po 
pažastimi knygą. Nors – ką čia aiškintis? Knygnešys!
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Justinas Sajauskas

JUSTINAS SAJAUSKAS (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas. 1947 m. už 
ryšius su A. Valentos-Ožio būrio partizanais jo tėvas Jonas Sajauskas atsi-
dūrė Karelijos lageriuose, o po poros metų motina su keturiais mažamečiais 
vaikais – Sibire. 1957 m. grįžo į Lietuvą ir gyvena Marijampolėje. 1967 m. 
Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo, dirbo 
įvairiose Marijampolės įstaigose. Nuo 2000 m. – Marijampolės Tauro apy-
gardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius. 1991–2000 m. redagavo 
laikraštį „Sugrįžimai“, 1997–2007 – žurnalą „Suvalkija“. Išleido knygas: 
Prūs-ja (1994), Suvalkijos geografija (2001; 2000 m. šis romanas laimėjo 
„Lietuvių balso“ JAV literatūrinę premiją), Užkritę lapai (2007) ir Voverė 
ant vilkų tako (2009). Yra rašęs apie knygnešius, Vasario 16-osios Akto 
paieškas, partizanus.



�8�J U S T I N A S  S A J AU S K A S T R Y S  PA S A K O J I M A I  A P I E  K N Y G N E š I U S

ALGIMANTAS KATILIUS

LIETUVIŲ IR LENKŲ KONFLIKTAS  
DėL PAMALDŲ KALBOS BERZNYKO         
PARAPIJOJE XX A. PRADžIOJE

Situacija vyskupijoje. XIX a. ir XX a. pradžioje bažnyčiose li-
turgijos kalba buvo lotynų. Vietinės kalbos, t. y. lietuvių ar lenkų, buvo 
vartojama tik pridėtinėse pamaldose. Pradėdami kalbėti apie pridėti-
nių pamaldų kalbą Berznyko parapijoje, trumpai apžvelkime, kokia 
situacija šiuo požiūriu buvo apskritai Seinų (Augustavo) vyskupijoje. 
Iš karto reikia pabrėžti, kad apie tai kalbėti nėra lengva, nes apie šiuos 
dalykus turime nedaug šaltinių. Pradėsime nuo vyskupų apibūdinimo. 
Iš aštuonių vyskupų ordinarų, valdžiusių Seinų (Augustavo) vyskupi-
ją, šeši buvo lenkai ir du lietuviai – Antanas Baranauskas ir Antanas 
Karosas. Reikia pripažinti, iš šešių vyskupų lenkų penki respektavo 
lietuvių kalbą, kiek ji buvo reikalinga pastoraciniam darbui lietuvių 
gyvenamose parapijose. O lietuviška vyskupijos dalis sudarė pusę 
visos Seinų (Augustavo) vyskupijos teritorijos. Taigi lietuvių kalbos 
sklaidos laukas buvo nemažas.

Kuris vyskupas buvo priešiškas lietuvių kalbai? Iš istoriografijos 
ir kitų šaltinių žinome, kad lietuvių kalbos atžvilgiu priešiškai buvo 
nusiteikęs vysk. Povilas Strašinskis (Paweł Straszyński), kuris vysku-
piją valdė 1837–1847 m. Antai Aleksandras Polujanskis (Aleksander 
Połujański) 1859 m. veikale Kelionės po Augustavo guberniją moks-
lo tikslais (Wędrówki po gubernji augustowskiej w celu naukowym 
odbyte) rašė, kad vyskupas P. Strašinskis stengėsi visose bažnyčiose 
panaikinti pamokslus ir išpažintis lietuvių kalba1. Jo vizitacijų ak-

1  A. Połujański, Wędrówki po gubernji augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warsza-
wa: W Drukarni Gazety Codziennej, 1859, p. 288.
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tuose nurodoma, kad pridėtinėse pamaldose būtų vartojama lenkų 
kalba2. Netgi tvirtinama, kad vyskupas lietuvių kalbą vadino bara-
ni język (avinų kalba). Plačios monografijos apie Seinų (Augustavo) 
vyskupiją autorius kan. Pranciškus Augustaitis rašo, kad Strašinskis 
savo lenkinimo politiką teisino tuo, būk lietuviams išmokus lenkiškai, 
greičiau kilsianti šalies kultūra3. Vyskupo P. Strašinskio lietuviškose 
parapijose įvesta lenkų kalba po jo mirties daug kur savaime nunyko, 
bet liko tokių parapijų, ypač Dzūkijoje, kur lenkų kalba išsilaikė iki  
XIX a. pabaigos ir ne vienoje parapijoje tapo lietuvių ir lenkų tarpu-
savio ginčų objektu. 

Kitas šaltinis lenkų kalbai plisti lietuviškose parapijose buvo dva-
sininkai arba, tiksliau, tie dvasininkai, kurie nemokėjo lietuviškai, 
arba tie, kurie, nors ir mokėjo, specialiai nekalbėjo lietuviškai ir para-
pijiečius skatino kalbėti lenkiškai. Pateiksime keletą pavyzdžių. Ilgu-
vos klebonas Pranciškus Kancevičius, kuris Ilguvoje klebonavo nuo 
1814 iki 1855 m., mėgdavo sakyti pamokslus lenkų kalba. Jis per atlai-
dus važinėjo į kaimynines parapijas ir ten sakydavo pamokslus lenkų 
kalba. Tuos pamokslus Ilguvoje ir aplinkinėse parapijose mažai kas 
suprasdavo. Dėl to kun. P. Kancevičiui mirus, žuvo Ilguvoj ir lenkiški 
pamokslai4. Kalbėdamas apie Liubavo parapiją, P. Augustaitis nurodo: 
Du iš eilės sulenkėjusiu klebonu lenkinimo darbą varė: katedros ka-
nauninkas kun. Ant. Miškevičius, pats lietuvys, lietuviškų pamokslų 
niekuomet nesakė. Jo inpėdinis, kun. Jonas Usevičius (Ūsas), taipgi 
tikras lietuvis, Naumiesčio parapijoje gimęs, mokėjo lietuviškai, bet 
lietuviškai su parapijonais nešnekėjo; dažnai klausdavęs lietuvių, ar 
neišmokę lenkų kalbos; geidęs, mat, kad lietuviai visai pamestų sa-
vąją kalbą. Kanauninkas Antanas Miškevičius Liubavo klebonu buvo 
nuo 1827 iki 1856 m., o kun. Jonas Usevičius klebonavo nuo 1857 iki  
1900 m. Tokio klebonavimo išdava buvo tai, kad XX a. pradžioje Liu-
bavo bažnyčioje įsiplieskė nemažas konfliktas dėl kalbų vartojimo. Vi-
žainio parapijoje dauguma parapijiečių jau buvo lenkai ar sulenkėję 
lietuviai. Jonas Totoraitis rašo: Sulenkinta Vižainio parapija buvo dar 
ne taip seniai. Po lenkmečio joje klebonavo 40 metų kun. Vencevičius 
[nuo 1868 iki 1898], lietuvis. Jis ne tik nesakė lietuviškų pamokslų, bet 

2 J. Stakauskas, „Lietuviškoji sąmonė Seinų seminarijoje“, Tiesos kelias, 1939, nr. 9,  
p. 640.  

3 P. A. [Pranciškus Augustaitis], „Vygrių ir Seinų dijecezijos istorija“, Vadovas, 1910,  
nr. 17, p. 77.

4 P. A. [Pranciškus Augustaitis], „Seinų dijecezijos bažnyčių monografija“, Vadovas, 1911, 
nr. 34, p. 156.
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ir su žmonėmis niekad lietuviškai nešnekėdavo ir versdavo kalbėti 
lenkiškai. Jam padėjo dvarininkai, kurių ten buvo nemaža. Taip pa-
rapija ten buvo baigta lenkinti. Spaudą atgavus, kai lietuvių tautinis 
susipratimas ėmė siekti ir Vižainio parapiją, atsirado joje dar apie .
1 200 suprantančių lietuviškai. Tiems bažnyčioje buvo įvesta lietuviš-
ka Evangelija ir trumpas jos paaiškinimas5. Buvo ir tokių atvejų, kad 
ilgus metus padirbėję Seinų vyskupijos lenkiškose parapijose, kunigai 
lietuviai gerokai pamiršdavo lietuvių kalbą. Taip atsitiko kun. Sebasti-
jonui Banevičiui, kuris, būdamas Alytaus parapijos administratoriumi 
(1876–1888), negalėjo sakyti pamokslų lietuviškai. 

Kalbant apskritai apie ginčus arba konfliktus, kurie kilo Seinų 
(Augustavo) vyskupijos parapijose, reikia paminėti, kad tai buvo pari-
bio parapijos tarp lietuvių ir lenkų gyvenamų teritorijų ir tos parapijos, 
kuriose daugiau ar mažiau gyveno lenkų tautybės žmonių. Didesni ar 
mažesni ginčai XIX a. pab. – XX a. pr., kurie kartais peraugdavo į 
tarpusavio konfliktus, be Berznyko parapijos, vyko šiose parapijose: 
Alytaus, Kalvarijos, Lazdijų, Liubavo, Smalėnų, Simno, Veisiejų, Viš-
tyčio.

Berznyko parapija. P. Augustaitis apie Berznyko parapijos sulen-
kėjimo priežastis rašo: Beržininko parapijonai nuo seniai buvo gryni 
lietuviai. Tik devynioliktame amžiuje daug parapijonų sulenkėjo. Ir 
nenuostabu. Nes prie tos bažnyčios ilgai klebonavo vien tik lenkai 
kunigai. Devynioliktame šimtmetyje buvo iš eilės du klebonu lenku 
– kun. Vasilevskis ir kun. Stipulkovskis. Pamokslų tų klebonų laikais 
lietuvių kalba nebuvo. Vėliau, kuomet klebonais ėmė būti ir lietuviai, 
tapo lietuviams pamokslai įvesti – būdavo sakoma kartą per mėnesį; 
bet giedojimai buvo vien lenkų kalba6. Kunigas Kazimieras Vasilevs-
kis (Kazimierz Wasilewski) Berznyko klebonu buvo 1822–1835 m., o 
kun. Jonas Stipulkovskis  (Jan Stypułkowski) – nuo 1835 iki 1850 m.

Nustatyti, kokia padėtis buvo XIX a. pabaigoje, pasitarnauja Sei-
nų vyskupo Antano Baranausko 1898 m. išsiuntinėtas klausimynas 
(anketa) apie pamaldų atlikimą parapijose, kur tarp kitų dalykų buvo 
klausiama, kokia kalba giedama, sakomi pamokslai, vyksta mokymas 
ir kt. Berznyko parapijos klebono Tomo Kedžio 1898 m. birželio 23 d. 

5 J. Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, d. 1, 2 leid., Marijampolė: Piko valanda, 2003,  
p. 599. Plg. Kun. M. Brundza, „Vyžainis“, Šaltinis, 1909, nr. 16 (balandžio 14/27),  
p. 249–250.

6 P. A. [Pranciškus Augustaitis], „Seinų dijecezijos bažnyčių monografija“, Vadovas, 1911, 
nr. 37, p. 66.
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atsakyme į tos anketos klausimus konstatuojama tokia kalbinė padėtis 
parapijoje: Man atrodo, kad lietuviškai kalba didžiuma parapijiečių, 
tačiau iš jų, ypač vyrų, nedaug tėra kas nesuprastų, o sykiu ir nekal-
bėtų lenkiškai, kai, priešingai, iš kalbančių lenkiškai palyginti nedaug 
esama, kas suprastų ir kalbėtų lietuviškai. Giesmėse ir viešose mal-
dose išskirtinai naudojama lenkų kalba, o lotynų kalba naudojama 
tuomet, kai to reikalauja liturgija7. Iš atsakymų į kitus klausimus aiš-
kėja, kad lietuvių kalba Berznyko bažnyčioje buvo vartojama dviem 
atvejais: kartais sekmadieniais po mišparų, kalbant rožinį, ir pirmąjį 
mėnesio sekmadienį, kai prieš sumą sakomas lietuviškas pamokslas. 
Taip pat vaikai buvo mokomi katekizmo dviem kalbomis – lenkiškai 
ir lietuviškai. Taigi lietuvių kalbos pasireiškimo erdvė Berznyko baž-
nyčioje buvo maža.

Berznyko parapijos lietuvių konkretūs žingsniai dėl lietuvių kal-
bos įvedimo pridedamosiose pamaldose sietini su vikaro Antano Sta-
niukyno veiksmais, jis 1903 m. vikaravo tik tris mėnesius8. Kunigas 
A. Staniukynas bandė bažnyčioje kalbėti rožančių lietuviškai, bet tai 
sukėlė didelį lenkų nepasitenkinimą9. Dėl to kun. A. Staniukynas buvo 
perkeltas į kitą parapiją. Berznyko parapijos lietuviai apie kun. A. Sta-
niukyną 1903 m. lapkričio mėnesio prašyme vyskupijos administrato-
riui taip rašė: Matidami kat wisose aplinkinese parapijose Letuwnikai 
garbina Diewa Bažnyčioja sawo prigimtoja kalboja Letuwyszkoe, o 
pas mus viskas yra atlekama tiktai Lankiszkai, nors Lankiszka kalba 
labai mažai kas supranta isz mus praszeme be perstojimo Kunigo Sta-
niukino kat ir musu Biarzniko Bažnyczioj nors kada niakada atlaikitu 
kokia nobaženstwa Letuwyszkai. Kunigelis matidamas po musu pu-
sei teisibia pradejo Spalų menesi pradieniu kalbetie Bažnyczioja su 
mumis Razancziu Letuwyszkai bet Lankams tai baisei nepatiko – teip 
kaip piko ant Kunigo užtai kat atwažiawias pas lygoni ir iszgirdias 
giedant Lankiszkai kalbidavo giedoti Letuwyszkai jaigu Lankiszkos 
sznekos žmones nesuprasdavo. Lankai kuriems labjaus rupi Lankiste 
ne kaip Diewo garbe isz pawidejmo apdejo Kuniga pikcziomis kal-
bomis ir pagadino pradeta to giara darba10. Baigdami savo prašymą, 
pageidavo, kad vieną sekmadienį vyktų lietuviškos pamaldos, o kitą 

7 Lomžos vykupijos archyvas (toliau – ADŁ), sign. II 334, l. 66v.
8 Plg. A. Kučas, Kunigas Antanas Staniukynas. 100 metų sukakčiai nuo jo gimimo paminėti, 

Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965, p. 67–68.
9 P. Maksimavičius, „Karališkasis miestas“, Aušra, 1997, nr. 15, p. 17.
10 Berznyko parapijos lietuvių parapijiečių raštas Seinų vyskupijos administratoriui, 1903 m. 

lapkričio mėn., ADŁ, sign. I 28, l. 361–363.
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lenkiškos. Jeigu kokia šventė išpuola paprastomis dienomis, pamaldos 
vyktų taip pat paeiliui. Berznyko parapijiečiai lietuviai parašė ir antrą 
raštą vyskupijos administratoriui, jame daugiausia buvo skundžiamasi 
parapijos klebonu. Jisai neteisingai lietuvius parapijiečius, be jų žinios, 
priskyręs lenkams, už reikalavimą lietuviškų giedojimų visaip gąsdi-
nęs11.

Vyskupijos administratorius prel. Juozapas Antanavičius savo 
sprendimą dėl pamaldų kalbos Berznyko bažnyčioje paskelbė 1904 m. 
kovo 31 d. trimis kalbomis: lotynų, lenkų ir lietuvių. Sprendimas buvo 
išdėstytas 22 punktais. Lenkiško teksto septintame punkte pažymėta 
išlyga, kad lenkų tautybei, kaip nuo senų senovės besinaudojančiai 
savo teisėmis, suteikiamas pirmumas. Lietuviškame vertime šis punk-
tas yra šeštas. Toliau pateikiame svarbesnius nurodymus. Berznyko 
bažnyčioje giedojimai turi būti lenkiški ir lietuviški (lenkiškame teks-

11 Berznyko parapijos lietuvių parapijiečių raštas Seinų vyskupijos administratoriui,  
1904 03 08, ten pat, l. 369.

Prel. J. Antanavičius
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Prel. J. Antanavičiaus raštas Berznyko kunigams. 1904 03 31

te šis punktas šeštas, o lietuviškame septintas; kiti punktai abiejuose 
tekstuose eina vienoda numeracija). Giedojimas turi vykti tokia tvar-
ka: vieną sekmadienį viena kalba, kitą sekmadienį kita. Kokia kalba 
bus giedama, tokia kalba turi būti sakomas pamokslas ir vykti kate-
chizacija. Maldos, Dešimt Dievo įsakymų, Bažnyčios įsakymai, Tikėji-
mo išpažinimas ir kt. bus skaitoma abiem kalbomis. Per atlaidus tokia 
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tvarka: jeigu tą dieną išpuola lietuvių kalba, tai pamokslas lietuviškai 
sakomas po šv. Mišių, o lenkiškas pamokslas per šv. Mišias, ir atvirkš-
čiai. Gegužinės pamaldos, rožančius, Jėzaus širdies litanija, taip pat 
novena į šventąją Dvasią bus atliekama lenkų kalba, išskyrus tas die-
nas, kai paeiliui išpuola lietuviški giedojimai. Per Velykų vigiliją iki 
antros valandos nakties giedoti lietuvių ir po antros valandos per visą 
dieną giedoti lenkų kalba. Per Dievo Kūno šventės procesiją ir stacijas 
giedoti lenkiškai. Sakramentų administravimas vyks ta kalba, kuria 
kalba priimantieji sakramentus. Per laidotuves giedoti pagal mirusio-
jo giminių kalbą12. Prie savo sprendimo vyskupijos administratorius 
pridėjo raštą klebonui. Jame, tarp kita ko, rašoma: Mat prigimta yra 
žmogui apturėtą nuo tėvų kalbą mylėti ir norėti ją ginti. Iš tikrųjų, 
gynimas prigimtos kalbos, jeigu neperžengia tam tikrų rubežių, ne-
gali būti peikiamas, nes kas yra pripažinta apie kitas žmogaus tiesas 
(arba provas) ir čia turi rasti vietą, bet Beržininko parapijoje reikia 
bijotis, kad per ginčus už kalbą, kokia turi būti pridadamojoje pamal-
doje, nenuskęstų pati religija, ta didžiausioji gėrybė ir kitų gėrybių 
pradžia. [...] Žinodami padėjimą Tau pavestos parapijos, Męs pri-
pažįstame, kad pats pirmasis Tavo ir Tavo pagelbininkų darbas yra 
gražumu ir negražumu kalbinti parapijonus, kad kits kitą mylėtų-
si, kad gindami ir saugodami savo tiesas (arba provas) pritinkamas 
kiekvienai žmonijai, neprasikreiptų, kaip tai tankiai atsitinka, ir kad 
besikarščiuodami per nieką nelaikytų teisybės ir to kas yra naudin-
ga visiems; teipgi nuolat priminti, kad tie neverti yra krikščioniško 
vardo, kurie žodžiu ir darbu nepildo naujo Kristaus duoto įstatymo, 
idant mylėtumėsi kits kitą, kaip Jisai yra mus numylėjęs. [...] Šituos 
Mūsų pasergėjimus, tu mieliausias Broli, rūpinkis kada tik galėsi, 
kaip išmanydamas, priminti Tau pavestiems parapijonams, užsaky-
damas, kad išpildysi Mūsų išganingą tik ką išduotą įstatymą ir gra-
sindamas atskyrimu nuo Bažnyčios tų, kurie nenorės jo pildyti arba 
jį laikys per nieką ir per tai sės nesutikimų sėklas, kaipo ramybės 
ardytojai; o kunigams, kurie kokiu nors būdu, žodžiu ar darbu, kad 
ir mažiausiam daikte, perkreips šitą Mūsų įstatymą, kaipo mindžio-
tojams šventų kunigystės darbų ir pertai Kristaus ir ramybės prie-
šams, įstatome karą, vadinamą uždraudimu visokių kunigiškų šventų 

12 Seinų vyskupijos administratoriaus Juozapo Antanavičiaus sprendimas, 1904 03 31, ten 
pat, l. 401, 513 (lenkiškas tekstas), l. 405, 511 (lietuviškas tekstas). Plg. Ks. Dr. W. Na-
miotko, Precz z nienawiścią narodową, Sejny, 1908, p. 17–19. 
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darbų, užtraukiamą pačiu peržengimu ir ypatingai paliktą išrišimui 
Vyskupystės Valdytojo13.

Berznyko klebonas Tomas Kedys, jausdamas parapijoje įtampą, 
perspėjo, kad pakeitus pamaldų tvarką gali būti prieita iki kraštuti-
numų, t. y. kruvinų muštynių, bažnyčios uždarymo neribotam laikui 
ir artimo meilės tarp lietuvių ir lenkų praradimo. Seinų vyskupijos 
administratorius prelatas J. Antanavičius sulaikė lietuviškų giedojimų 
įvedimą Berznyko parapijoje. Nesulaukdami lietuvių kalbos įvedimo 
pridėtinėse pamaldose, lietuviai kreipėsi į Varšuvos generalguberna-
torių14 ir Suvalkų gubernatorių15.  Atsakydamas į Varšuvos general-
gubernatoriaus kanceliarijos raštą, Seinų vyskupijos administratorius 
prelatas Juozapas Antanavičius nurodė, kad jau balandžio mėnesį 
buvo numatęs datą, kada Berznyko bažnyčioje bus įvesti giedojimai 
lietuvių ir lenkų kalbomis, t. y. vieną šventadienį viena kalba, kitą kita 
kalba. Tačiau iš klebono ir kitų asmenų sužinojo, kad lenkai nenori 
nė kiek užleisti teisių lietuviams ir giedojimų įvedimas gali privesti 
iki dviejų tautybių susidūrimų, netgi pačioje bažnyčioje. Norėdamas 
išvengti neramumų, panašių kokie buvo Lazdijų ir Veisiejų parapijose, 
sustabdė savo sprendimo įgyvendinimą iki vėlesnio laiko16. Varšuvos 
generalgubernatorius nesutiko su tokiais administratoriaus veiksmais, 
atsakomybę už galimus neramumus Berznyko bažnyčioje turį prisiim-
ti vietos dvasininkai, ir įsakė nurodyti galutinę datą, kada Berznyko 
bažnyčioje bus įvestos lietuviškos pamaldos17. Atsakydamas į tai, vys-
kupijos administratorius pranešė, kad Seinų dekanato dekanui nurodė: 
1904 m. rugpjūčio 1/14 d. Berznyko bažnyčioje iš sakyklos perskaityti 
jo sprendimą, o lietuviškus giedojimus pradėti rugpjūčio 8/21 dieną18.

Kaip vyskupijos administratorius nurodė, taip ir įvyko. Berzny-
ko bažnyčioje lietuviški giedojimai buvo įvesti nuo 1904 m. rugpjūčio  

13 Seinų vyskupijos administratoriaus raštas Berznyko parapijos klebonui, 1904 03 31, ADŁ, 
sign. I 28, l. 389, 521.

14 Varšuvos generalgubernatoriaus kanceliarijos raštas Seinų vyskupijos administratoriui, 
Nr. 10141, 1904 05 11, ten pat, l. 377.

15 Suvalkų gubernatoriaus raštas Seinų vyskupijos administratoriui, Nr. 4062, 1904 06 05, 
ten pat, l. 381.

16 Seinų vyskupijos administratoriaus prelato Juozapo Antanavičiaus raštas Varšuvos gene-
ralgubernatoriaus kanceliarijai, Nr. 911, 1904 05 24/06 06, ten pat, l. 379.

17 Varšuvos generalgubernatoriaus kanceliarijos raštas Seinų vyskupijos administratoriui, 
Nr. 13875, 1904 06 02, ten pat, l. 383.

18 Seinų vyskupijos administratoriaus raštas Varšuvos generalgubernatoriaus kanceliarijai, 
Nr. 1150, 1904 06 10/23, ten pat, l. 385.
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21 d.19 Lenkai priešinosi ir trukdė lietuviškai giedoti. Kai giedodavo 
lenkai, lietuviai netrukdydavo, o kai būdavo giedama lietuviškai, tai 
ir lenkai imdavo giedoti, ir dėl to bažnyčioje kildavo įvairių incidentų. 
Apie porą tokių incidentų sužinome iš Suvalkų, Augustavo ir Seinų 
apskričių žandarų valdybos viršininko rotmistro Nikolajaus Vasilje-
vičiaus Michailovo poros slaptų pranešimų Policijos departamentui. 
Viename iš jų kalbama apie 1904 m. rugpjūčio 29 d. (data senu stiliu-
mi) įvykius. Tą dieną Berznyko bažnyčioje pagal nustatytą tvarką gie-
dojimai turėjo vykti lietuvių kalba. Kai parapijos lietuviai bažnyčioje 
giedojo giesmes lietuviškai, ten buvę lenkai ėmė giedoti lenkiškai, 
norėdami nustelbti lietuvių giedojimą. Išėję iš bažnyčios lenkai atsi-
skyrė nuo lietuvių ir pradėjo mėtyti į juos akmenis. Taip norėjo sukelti 
muštynes, bet riaušėms kilti sukliudė į miestelį atvykęs tvarkos pri-
žiūrėti Seinų apskrities policijos viršininkas su keturiais policininkais. 
Nuo lenkų paleistų akmenų nukentėjo ir tvarkos prižiūrėtojai. Lengvai 
buvo sužeistas pats policijos viršininkas ir vienas policininkas. Kitas 
incidentas įvyko 1904 m. rugsėjo 26 d. (data senu stiliumi). Tos dienos 
pamaldose buvo giedama lietuvių kalba, bet, išeinant iš bažnyčios, kilo 
lietuvių ir lenkų muštynės. Iš pranešimo sužinome, kad tą sekmadienį 
tvarkai prižiūrėti miestelyje buvo apskrities policijos viršininkas ir aš-
tuoni policininkai. žandarų viršininkas konstatuoja skaudų faktą, jog 
dauguma lietuvių buvo sumušti ir išsilakstė į namus, o keliolika žmo-
nių pasislėpė bažnyčioje. Negana to, lenkai prie bažnyčios laukė išei-
nančių lietuvių, grasino juos prikulti ir norėjo primušti bažnyčioje dar 
buvusį vikarą kunigą Antaną Kudirką. Prie bažnyčios buvę policinin-
kai bandė įkalbėti lenkus išsiskirstyti, bet policijos viršininko įkalbi-
nėjimai nepaveikė minios ir jie nesiskirstė. Tik atvykusiam Seinų aps-
krities viršininkui pavyko įtikinti lenkus pasitraukti nuo bažnyčios20. 
Laikraščio „Vilniaus žinios“ korespondentas visų muštynių Berznyko 
bažnyčioje padarinius taip apibendrino: Sužeistų ir apluošintų dzukų 

19 Valentas, „Kodėl uždarė Beržininko bažnyčią“, Vilniaus žinios, 1905, nr. 81 (kovo 30/ba-
landžio 12), p. 1.

20 Suvalkų, Augustavo ir Seinų apskričių žandarų valdybos viršininko Nikolajaus Vasiljevi-
čiaus Michailovo slapti pranešimai Policijos departamentui, Nr. 1332 ir 1530, 1904 09 02 
ir 1904 10 01, Rusijos Federacijos valstybės archyvas, f. 102, ap. 3 ršt., b. 1 ч. 47 л. Б, l. 
13, 14. Plg. Политичеcкий обзор по Сувалкской губ. за 1903–1904 г.г. (Жандармские 
архивы, № 62), Воронеж, 1918, p. 52; W. Jemielity, „Język nabożeństw w parafiach 
mieszanych polsko-litewskich przed I wojną światową“, in: Przeszłość natchnieniem dla 
teraźniejszości, Ełk, 1996, p. 267; Gustaitis Motiejus, Kunigas Juozapas Galeckas. Dzū-
kijos darbuotojas, [b. v.], 1924, p. 7–8; B. Kviklys, Lietuvos bažnyčios, t. 2: vilkaviškio 
vyskupija, Chicago: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1982, p. 397–398.
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ir dzukių iki šiol suskaityta aštuoniolika, iš kurių keturios ypatos su 
skylėtais pakaušiais vos gyvos teišliko21. Kitą dieną po rugsėjo 26 d. 
įvykių Seinų vyskupijos administratorius kreipėsi į Varšuvos general-
gubernatorių22 ir gavo sutikimą, kad Berznyko bažnyčia būtų uždaryta 
neribotam laikui23. Tokiu būdu Seinų vyskupijos administratorius pre-
latas Juozapas Antanavičius 1904 m. lapkričio 1 d. Berznyko bažnyčią 
uždarė neterminuotam laikui. Kunigai buvo perkelti į dekanato centrą 
Seinus24. Nepaisant to, parapijiečiai lenkai ir toliau nesutiko, kad Berz-
nyko bažnyčioje būtų giedama lietuvių kalba.

Berznyko parapijos lietuviams nebeliko kitos išeities kaip kurti 
naują parapiją. Tokios parapijos centru buvo pasirinktas Kučiūnų kai-
mas. Čia buvo pastatyta nauja bažnyčia, pašventinta 1907 m. lapkričio 
5 d. Tą dieną Berznyko bažnyčia buvo atidaryta ir pašventinta iš naujo. 
Lenkų ir lietuvių santykių kontekste reikia paminėti faktą, kad Ku-
čiūnų parapijai priskirtuose kaimuose atsirado asmenų, kurie pasijuto 
esantys lenkais ir norėjo būti priskirti Berznyko parapijai. 

Pabaigoje galima padaryti pora išvadų. 

Berznyko parapijoje aštriausiai pasireiškė lietuvių ir lenkų konf-
liktas visoje Seinų vyskupijoje. 
įvykiai Berznyko parapijoje liudija, su kokiais sunkumais susidūrė 
lietuviai, norėdami išlaikyti savo tautinį tapatumą.

21 Valentas, „Kodėl uždarė Beržininko bažnyčią“, p. 1.
22 Seinų vyskupijos administratoriaus raštas Varšuvos generalgubernatoriui, Nr. 1444,  

1904 09 27/10 10, ADŁ, sign. I 28, l. 425.
23 Varšuvos generalgubernatoriaus raštas Seinų vyskupijos administratoriui, Nr. 21566, 

1904 10 15, ten pat, l. 429.
24 Seinų vyskupijos administratoriaus nurodymas, 1904 11 01, ten pat, l. 503. Lietuviškai 

nurodymas skambėjo taip: Valdytojas Seinų Vyskupystės už parapijonų neišpildymą dva-
siškos valdžios prisakymų apie giedojimą ir už pakeltus iš tos priežasties sumišimus vi-
duryje Dievo namų su praliejimu kraujo sulaiko pamaldų arba nobaženstvą šitoje šven-
toje Beržininko bažnyčioje ant nepaženklinto laiko. Plg. W. Jemielity, min. str., Ełk, 1996,  
p. 268.

1.

2.
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ASTA BOBINAITė

LIETUVOS IR LENKIJOS KONFLIKTAS  
DėL SUVALKIJOS 1919–1920 M.

Suvalkijos gyventojų tautinė sudėtis  

Nustatyti etninę Suvalkijos gyventojų sudėtį nelengva užduotis. 
Abi šalys naudojosi labai ginčytinais duomenimis savo tiesai įrodyti. 
Duomenys labai skyrėsi, o kaina galėjo būti Suvalkijos ir Vilniaus pri-
klausomybė. Nurodyti tikrąją lenkų ir lietuvių tautinę gyventojų sudė-
tį Suvalkijoje Lenkijai būtų buvę itin nenaudinga1. To meto oficialios 
statistikos buvo vienareikšmiškai tendencingos ir labai dažnai vieni 
duomenys prieštaravo kitiems; dėl to tuos duomenis reikia laikyti tik 
apytikriais2. 

Apie Suvalkų krašto etninę sudėtį XIX a. pirmoje pusėje vienas 
pirmųjų rašė rusų akademikas Piotras Kepenas (Piotr Keppen), nu-
rodydamas, kad lietuvių Suvalkų gubernijoje tuo metu buvo per 400 
tūkst. D’Erkertas 1863 m. savo išspausdintame Rusijos imperijos že-
mėlapyje nurodo, kad visoje Lenkijoje buvo tik 185 tūkst. lietuvių. 
Vėlgi rusų prof. M. Kojalovičius nurodė Suvalkų gubernijoje 230 
tūkst. lietuvių3. 1897 m. visuotinis, rusų atliktas, šios gubernijos sura-
šymas pateikia  tokius duomenis: 52,2 proc. lietuvių, 22,9 proc. lenkų,  
10,1 proc. žydų, 5,2 proc. vokiečių, 4,5 proc. baltarusių, 4,2 proc. rusų4. 

1  B. Makauskas, Vilnijos lietuviai 1920–1939, Vilnius, 1991, p. 15.
2  P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918–1920, p. 17.
3  Ten pat, p. 273.
4  P. Łossowski, „Kwestia przynależności państwowej Sejneńszczyzny w latach 1918–1920“, 

in: Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Białystok, 1963, p. 353.
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Pagal šią statistiką, Suvalkų gubernijoje gyveno 582 913 gyventojų, iš 
jų 230 000 – lietuviai. Atmetus rusų kariuomenę, valdininkiją ir kitų 
tautų atstovus, Suvalkijoje lietuvių gyventojų skaičiaus santykis su 
lenkų gyventojų pakiltų bent iki 66 proc.5 

Oficialiai Suvalkų gubernija priklausė Varšuvos generalguber-
natorijai, tačiau Suvalkų gubernijos lietuviai laikė save etnografinės 
Lietuvos dalimi. Apie tai liudija faktas, kad pirmai progai pasitaikius, 
1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime Suvalkų gubernijos atstovai pa-
reiškė norą priklausyti „lietuvių gyvenamam etnografiniam vienetui“. 
Tai paliudijo Suvalkijos atstovų priimtoje rezoliucijoje bei viso Seimo 
rezoliucijoje. Tokį Suvalkijos gubernijos nusistatymą, žinoma, Didysis 
Vilniaus Seimas patvirtino6.

Ne toks patikimas šaltinis Suvalkų apskrities piliečių laikinoji ta-
ryba (Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego – TROOS) 
nurodo, kad Seinų apskrityje gyveno 58 proc. lenkų ir tik 24 proc. 
lietuvių. šios tarybos duomenys nelaikomi tikrais, bet siekiančiais tik 
pabrėžti Seinų krašto lenkiškumą. TROOS procentiniai duomenys ne-
sutampa su kitų teikėjų duomenimis, todėl manoma, kad tai tik propa-
gandiniai skaičiai7. 

Tautiniu atžvilgiu išskirti galima buvo dvi didžiausias šio regio-
no grupes: lietuvius ir lenkus. Lietuviai vyravo šiaurinėse guber-
nijos apskrityse, lenkai – pietinėse, tačiau ir vienose, ir kitose buvo 
didelės kitos tautos mažumos. Pavyzdžiui, Kalvarijos apskrityje su  
72,6 proc. lietuvių buvo ir 10 proc. lenkų mažuma; Vilkaviškio apskritis:  
68,7 proc. lietuvių, 4 proc. lenkų; Suvalkų apskritis: 66,8 proc. lenkų, 
8,5 proc. lietuvių8. Vėlgi remiantis lenkų pateiktais statistikos duome-
nimis 1866–1914 m. Kalvarijos, Marijampolės ir Naumiesčio apskričių 
lietuvių vidurkis buvo apie 80 proc., o Seinų apskrityje 1910–1914 m. 
gyveno 63,1 proc. lietuvių ir tik 23,8 proc. lenkų9. Buvo aišku, kad 
Lenkijos-Lietuvos siena turėjo „eiti“ per Seinų apskritį, kur tautinę 
ribą galima buvo nubrėžti tarp lietuviškosios rytinės ir lenkiškosios 
vakarinės apskrities dalies. Seinų apskrities lenkų daugumos valsčiai: 
Seinų, Krasnapolio, Gibų ir Berznyko10.  Kalbant apie etninę Seinų 
apskrities gyventojų sudėtį, išskiriamas dar kitas, vokiečių, surašymas 

5  P. Čepėnas, Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 2, Vilnius, 1992, p. 273–274.
6  Ten pat, p. 273.
7  S. Buchowski, Ziemia sejneńsko-suwalska 1918–1920, Sejny, 2004, p. 15–16.
8  P. Łossowski, „Kwestia przynależności…“, p. 353.  
9  P. Čepėnas, min. veik., p. 274.
10  P. Łossowski, „Kwestia przynależności...“, p. 354–355.
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1916 m., jo duomenys skirtingi: Seinų apskrityje 51 proc. gyventojų 
sudaro lietuviai, o 43,3 proc. – lenkai11.

Konflikto priežastys
 
Po šimtmečius trukusio bendro valstybingumo lenkai niekaip ne-

galėjo suprasti lietuvių siekių sukurti nepriklausomą valstybę12. Lietu-
vių kovos su lenkais buvo tautų unijos padarinys – daugiau kaip 400  
metų trukusi unija pakeitė Lietuvos ir Lenkijos pajėgumo santykį. Asi-
miliuodama kitas tautas, lenkų tauta gerokai paūgėjo, o lietuvių tauta 
atvirkščiai – dėl nutautėjimo sumenko. žmogus, perimdamas kitą kal-
bą, pradeda tolygiai jaustis ir ta kalba kalbančios tautos nariu. Tokiu 
būdu nuo lietuvių tautos nutolo Lietuvos bajorai ir miestiečiai. Lenkija 
buvo įpratusi žiūrėti į Lietuvos-Lenkijos bajorų bendriją kaip į savo 
teisėtą nuosavybę. Todėl lietuvių tautinis atgimimas ir lietuviškasis 
separatizmas lenkams buvo visiškai nesuprantamas ir nepateisinamas, 
jiems tai atrodė kaip senų unijos tradicijų išdavystė13. 

Tautinis atgimimas lėmė, kad lietuvių ir lenkų santykiai ryškiai 
pablogėjo. Lietuvių tautinio atgimimo metu priešintasi ne tiek lietu-
vių rusifikacijai, kiek polonizacijai. Būtent „Aušroje“ prasidėjo lenkų 
ir lietuvių polemika bei diskusija. Tarp lenkų inteligentų susiklostė 
nuomonė, kad lietuviai besąlygiškai politiškai priklauso lenkų tautai. 
Aišku, lietuviai norėjo tik visiškos lygybės. į diskusiją įsitraukus dva-
sininkams, nesantaikos nemažėjo, tik daugėjo. Daugeliui metų pakako 
šovinizmo ir neapykantos, gimusių konfliktuose dėl lietuviškų ar len-
kiškų pamokslų ar giedojimo bažnyčiose14. Seinuose veikianti dvasinė 
seminarija pritraukė jaunimą iš visos Suvalkų gubernijos, čia pradėjo 
dirbti lietuviai dėstytojai, ir paskaitos buvo skaitomos daugiausia lie-
tuvių kalba. Seminarija, be dvasinių reikalų, taip pat lavino lietuvių fi-
lologijos srityje ir pamažu tapo lietuvių tautinių idėjų židiniu. Iš tokios 
seminarijos išėję kunigai ragino lietuvių tikinčiuosius giedoti ar mels-
tis lietuviškai, o tai labai trukdė lenkiškajai visuomenės daliai. Apstu 

11 S. Buchowski, min. veik., p. 15.
12 J. S. Paransevičius, „Seinai – 1918–1920 m. (konfliktas su lenkais)“, Šaltinis, 2007, nr. 1.
13 A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, t. 3, Cleveland, 1982, p. 415–416.
14 P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie..., p. 23–24.
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pavyzdžių, kai tikintieji net kumščiais susikuldavo dėl vienos ar kitos 
kalbos vartojimo bažnyčioje15. 

Suvalkų gubernija nepriklausė Vilniaus generalgubernatorijos 
jurisdikcijai, tad nuo muravjoviškų represijų ją gynė Lenkijos Kara-
lystės įsakymai. Dėl to ten buvo didesnė žemės pirkimo ir pardavimo 
laisvė, valsčiaus savivaldos ar kalbos teisės mokykloje. Palyginti su 
Lietuvos sritimis, Suvalkų gubernijos padėtis buvo geresnė16. Dėl to 
ir vystėsi lietuviško žodžio platinimas Suvalkijoje. Tam ypač pasitar-
navo švietimo bei labdaros draugijos: „žiburys“, Blaivybės, šv. Zitos, 
„Dailės“ ir kt. Labiausiai garsėjo „žiburio“ draugija, kuri savo užduo-
timi laikė lietuvių tautinį ir religinį auklėjimą. Taip pat Seinuose buvo 
steigiamos bibliotekos ir skaityklos, 1919 m. sausio 15 d. pradėjo veik-
ti berniukų „žiburio“ gimnazija, o 1919 m. balandžio 28 d. atidaryta 
to paties vardo mergaičių gimnazija17. Nuo 1906 m. Seinuose veikianti 
spaustuvė per 10 metų išleido 275 lietuviškas knygas, daugiausia gro-
žinės ir mokslinės literatūros, buvo leidžiami ir platinami visoje Lietu-
voje periodiniai leidiniai, svarbiausi iš jų: „Spindulys“, „Vadovas“ ir 
„šaltinis“18.

Tačiau lenkai taip pat nesnaudė. Jau 1906 m. pradėta leisti leidinį 
lenkų kalba „Tygodnik Suwalski“. Propaguojamos čia buvo švietimo, 
vienijimosi ir būrimosi idėjos bendriems tautinio susipratimo tikslams. 
1910 m. Seinuose pradėtas leisti leidinys „Grunwald“19. Organizacija 
„Pasienio sargyba“ (Straż Kresowa), finansavusi tokius leidinius kaip 
„Ziemia Suwalska“, irgi aktyviai veikė savo naudai ir, aišku, lietuvių 
nenaudai. šio leidinio straipsnyje „Kas tai yra Pasienio sargyba“20 ap-
rašoma šios organizacijos veikla ir tikslai. Organizacijos vardas kilo 
iš žodžio kresy (pasienis). Pasienyje etninėse lenkų žemėse gyvenan-
tiems lenkams kiekvieną dieną kyla iššūkių dėl lenkybės palaikymo, 
savo kalbos ir papročių išsaugojimo. Be to, tie lenkai turi būti savo 
elgesiu pavyzdys visiems kaimynams, kad ir kokios tautybės jie būtų, 
kad blogo žodžio apie lenkus negalėtų pasakyti. Toks lenkas turi tin-
kamai pasirūpinti, kad lenkų darbas ir visa įtaka toje gyvenamoje 
vietoje būtų kuo didžiausia. „Pasienio sargyba“ sukurta būtent tokiu 

15 S. Buchowski, min. veik., p. 26–27.
16 M. Romeris, Lietuva: Studija apie lietuvių tautos atgimimą, Vilnius, 2006, p. 5.
17 P. Maksimavičius, „Lietuvių tautinis atgimimas Seinijoje XIX–XX a. sandūroje“, in: Su-

valkų kraštas ir jo žmonės, Vilnius, 1996, p. 72–73.
18 S. Buchowski, min. veik., p. 26–27.
19 Ten pat, p. 21.
20 „Co to jest „Straż Kresowa“, Ziemia Suwalska, 1919, nr. 9. 
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tikslu – ginti lenkų interesus valstybės pasieniuose ir etniškai mišriuo-
se regionuose. Organizacija sudaryta Palenkės ir Kulmo žemėse, kad 
apsaugotų lenkų teritorijas nuo nutautėjimo. 

Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus, jau 1915 m. rugpjūty Su-
valkija buvo okupuota vokiečių. Iš pradžių okupantai nesirūpino lenkų 
ir lietuvių, gyvenančių šiose žemėse, tarpusavio santykiais. „Tvarka“ 
bandyta įvesti uždarant organizacijas, mokyklas bei areštuojant gali-
mus maištautojus. Tų pačių metų gruodžio mėnesį buvo leista iš naujo 
atidaryti mokyklas, netrukus išlaisvinti ir kaliniai21. 1917–1918 m. vo-
kiečių karinė administracija atmesdavo visus lenkų prašymus atida-
ryti naujas mokyklas, tuo metu lietuviai be jokių sunkumų gaudavo 
tam leidimus ir jau buvo atidarę keliolika mokyklų. 1917 m. atnaujin-
ta „žiburio“ draugijos veikla, atidarytos vyrų ir moterų lietuviškos 
gimnazijos. Seinuose grąžinta dvasinė seminarija. Tačiau lenkų mo-
kytojams, remiamiems vyskupo Romualdo Jalbžykovskio (Romuald 
Jałbrzykowski), nepavyko gauti reikiamo leidimo lenkiškai gimnazijai 
atidaryti. 1917 m. Punske pradėjo veiklą Krikščionių demokratų par-
tija. šie įvykiai privertė lenkus pasijusti nuskriaustaisiais, ir jie savo 
nepasitenkinimą nukreipė ne vokiečiams, o lietuviams. Tokia įvykių 
eiga lėmė visą tolesnę konflikto raidą22.

1918 m. lapkričio mėnesį, vokiečiams pastebėjus didesnį lietuvių 
savarankiškumą, sutikta sudaryti Suvalkų apskrities piliečių laikinąją 
tarybą (TROOS). TROOS buvo lenkų civilinė administracija Augusta-
vo, Suvalkų ir Seinų apskrityse, kurios pagrindinė užduotis išlaikyti 
lenkiškumą ir neleisti lietuvinti šių žemių. šios organizacijos įsteigi-
mas ir veikla sukėlė lietuviams baimės23.

Propagandiniame leidinyje „Ziemia Suwalska“ ne kartą kalbama 
apie Seinų krašto lenkiškumą. Rašoma, kad Suvalkija visa savo gy-
vastimi raunasi į Lenkiją, dėl šios valstybės yra pasiruošusi aukoms 
ir netgi mirčiai. Visa Lenkija didžiuojasi turėdama Seinus ir Suvalkus 
bei šiuose miestuose gyvenančius savo tautiečius24. Organizacija „Pa-
sienio sargyba“ teigia, kad Suvalkijos lenkiškumas yra neginčytinas ir 
būtini veiksmai tą lenkiškumą skatinti ir išlaikyti. 1919 m. kovo 8 d. 
pirmame leidinio numeryje aiškiai pareikštos politinės nuostatos, kad 

21 K. Buchowski, Szkice polsko-litewskie, czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej poło-
wie XX wieku, Toruń, 2005, p. 34.

22  Ten pat, p. 35.
23  Ten pat, p. 35.
24  „Uroczystość w Sejnach“, Ziemia Suwalska, 1919, nr. 12. 
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lenkai yra vieninteliai Suvalkijos šeimininkai ir kokia nors okupacija 
čia gali būti tik laikina25.

Vokiečių valdžia leido Suvalkijos apskrityse surengti rinkimus 
į Lenkijos Steigiamąjį Seimą. šie rinkimai gyventojų buvo suprasti 
ir interpretuoti kaip Suvalkijos apskričių priklausymo Lenkijai žen-
klas. Valdyti Seinų apskritį iš Varšuvos atvyko komisaras Boleslavas 
ščensny-Herbačevskis (Bolesław Szczęsny-Herbaczewski). Vokiečiai 
greitai nusprendė, kad nebereikia stiprinti lenkų padėties Suvalkijo-
je, ir dar to paties vasario pabaigoje įsakė Herbačevskiui pasitraukti 
iš Seinų. Seinuose įdarbintas lietuvis komisaras bei paskelbta, kad tai 
jis netrukus valdys apskritį. 1919 m. kovo mėnesį vokiečiai oficialiai 
pranešė TROOS apie Suvalkijos perdavimą Lietuvos vyriausybei. Ge-
gužės mėnesį į Seinus ir Suvalkus įžengė Lietuvos kariuomenės dali-
niai. Seinuose įsteigta lietuvių civilinė administracija – Lietuvos taikos 
komitetas26.

Vokietijos okupacija baigėsi, liepos 18 d. Antantė vokiečiams įsa-
kė pasitraukti iš Suvalkijos. Tuometė valstybių siena pažymėta Fošo 
(Foch) linija27.

Vokiečiams pasitraukus, Suvalkijos lietuviai ir lenkai buvo jau 
gerokai sukiršinti tokių okupantų žaidimų. Tai atsiliepė jų tarpusavio 
santykiams ir tolesniam sienos problemos sprendimui. Ypatinga su-
maištis buvo Seinų mieste, kuriame daugumą gyventojų sudarė žydai, 
kiti buvo lenkai ir lietuviai. XIX ir XX a. sandūroje šis miestas buvo 
vienas svarbiausių lietuvių kultūrinių centrų28.

Demarkacijos linijos  

Tarptautinėje teisėje valstybinė siena yra ta vieta, kur susieina 
gretutinių teritorijų periferinės zonos. Iš pradžių, dar prieš sienų 
delimitaciją, tai pasireiškia dinamiškai; vėliau, kai delimitacija ma-
terializuojama sutarties pavidalu, siena tampa statiška29. Istorinėje 
literatūroje, kurioje kalbama apie demarkacijos linijas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, yra tokia painiava, kad net kyla abejonių, ar Lenkija ir 

25 „O naszym piśmie“, Ziemia Suwalska, 1919, nr. 1.
26 K. Buchowski, Szkice polsko-litewskie…, p. 36.
27 Ten pat, p. 37.
28 Ten pat, p. 37.
29 L. Natkevičius, Lietuvių-lenkų administracijos linija tarptautinės teisės atžvilgiu: paskai-

ta, laikyta 1933 m. gegužės 9 d. V. D. Universiteto rūmuose, Kaunas, 1933, p. 5.
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Lietuva, diskutuodamos apie vienos ar kitos demarkacijos linijos tei-
singumą, turėjo omeny tą pačią liniją30.

Lenkijos-Lietuvos sienos demarkacija labai anksti tapo gyvų 
diskusijų tema Paryžiaus taikos konferencijoje. šiuo reikalu užsiėmė 
komisija sienų reikalams. Jau 1919 m. kovo 26 d. ji pateikė projektą, 
pagal kurį valstybinė Lenkijos-Lietuvos siena turėjo būti nutiesta per 
Gardino apylinkes, toliau į šiaurę nuo Seinų, ir šiaurinės Suvalkų aps-
krities sienos link iki Rytų Prūsijos sienos31.

1919 m. pavasarį įvykiai iš Paryžiaus salonų persikėlė į Lenkiją ir 
Lietuvą. Romanas Dmovskis (Roman Dmowski) pradėjo kitą diploma-
tinę akciją, kuria norėjo įtikinti lietuvius dėl Lietuvos-Lenkijos unijos 
atkūrimo LDK ribose32. Proklamuojama buvo idėja, kad tiek lietuviai, 
tiek baltarusiai nėra pajėgūs nei sukurti, nei išlaikyti sukurtos valsty-
bės, ir geriausias jų įmanomas kelias – unija su Lenkija. Buvo teigiama, 
kad lietuviams neprisijungus prie Lenkijos muitai būtų uždėti dauge-
liui būtinų Lietuvai produktų, kaip nafta, anglis ar druska33. Tačiau 
Lietuvos atsakymas tokiems lenkų norams visiškai aiškus. „Varpe“ 
rašoma, kad ir lietuviams, ir lenkams svarbu atsispirti tiems patiems 
priešams – vokiečiams ir rusams. Ir rodos, čia turėtų būti nemaža 
bendrumo tarp Lietuvos ir Lenkijos. Rodos, tiedvi valstybi turėtų at-
rasti bendrą „modus vivendi“. Ir jis tikrai būtų, jei lenkai giliau ir ge-
riau savo reikalus suprastų, jei jie išsižadėtų savųjų imperialistinių 
siekimų, sujungtų su noru visai pavergti Lietuvą, padaryti ją dirva 
savo kolonizacijos tikslams ir tuo pačiu galutinai mus nutautinti.34

į „diskusiją“ dėl Lietuvos-Lenkijos sienos įsitraukus karinėms 
valstybių pajėgoms, klausimą bandyta spręsti taikesniu būdu, bet grei-
tu metu pasirodė, kad tai neįmanoma. 1919 m. birželio 13 d. Lietuvos 
delegacija Paryžiuje įteikė Aukščiausiajai Tarybai notą su prašymu 
tarpininkauti nustatant demarkacijos liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Notoje rašoma, kad Lenkijos kariuomenė jau yra įžengusi į Alytaus 
ir Kaišiadorių rajonus, ir kad tokiu atveju, jei Lenkijos kariuomenė 
toliau skverbsis į Lietuvos gilumą, Lietuvos vyriausybė būtų priversta 
permesti savo karinius dalinius iš fronto su Raudonąja armija35. 

30 Č. Laurinavičius, Politika ir diplomatija, Kaunas, 1997, p. 81.
31 G. Łukomski, Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie: 1918–20, Poznań, 

1994, p. 80.
32 P. Łossowski, Polska – Litwa: ostatnie sto lat, Warszawa, 1991, p. 16–17.
33 „Dlaczego żołnierz polski wkracza na Litwę i Białoruś?“, Ziemia Suwalska, 1919, nr. 1.
34 „Lietuvos valstybinė padėtis ir mūsų užsienių politika“, Varpas, 1920, nr. 1.
35 Č. Laurinavičius, min. veik., p. 86.
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Birželio 18 d. Lietuvos vyriausybė gavo Antantės pulkininko 
Konstantino Rebulio (Constantin Reboul) pranešimą dėl nutarimo 
nustatyti demarkacijos liniją. Ta linija turėjo eiti: nuo Prūsijos sienos 
ties ta vieta, kurią kerta tiesi linija tarp Lyko ir Augustavo. Augus-
tavas paliekamas Lenkijai, o toliau demarkacijos linija eitų kanalu 
iki Nemuno, toliau Nemunu, pro Ratnyčią, piečiau Varėnos ir toliau 
palei geležinkelį Gardinas–Daugpilis 5 km atstumu nuo jo į vakarus 
iki Kazokinės36. šiame pranešime pabrėžta, kad ši demarkacijos linija 
nesprendžia teritorijų priklausomumo vienai ar kitai pusei, ir galuti-
nai šią sieną nustatys Taikos konferencija37. Lietuvos premjeras My-
kolas Sleževičius birželio 23 d. K. Rebuliui išsiuntė laišką su padėka 
dėl šios linijos nuvedimo bei išreiškė nuostabą, kad sprendimas pada-
rytas nedalyvaujant Lietuvos vyriausybei38. Sleževičius pareiškė, kad 
Lietuvos vyriausybė pasirengusi prižiūrėti, kad linijos būtų laikomasi, 
nes tai stabdys lenkų žengimą į priekį39. Lenkijos vyriausybės birželio  
20 d. notoje pareiškiamas protestas dėl nustatytos demarkacijos linijos 
ir pasiūlytas savo projektas40. Lenkijos vyriausybė liko nepatenkinta 
tokiu Antantės sprendimu, nes Vilnius, pagal nubrėžtą demarkacijos 
liniją, pasiliktų Lenkijos pusėje, tačiau valstybinė siena būtų tik 5 km 
nuo jo. ši padėtis reikštų neįmanomą lenkų vienvaldžiavimą Vilniuje, 
ir dėl to lenkams šis miestas prarastų tokią vertę41.

Lenkijos vyriausybei nepripažinus pirmosios demarkacijos lini-
jos, jos kariuomenė toliau užiminėjo lietuviškąsias žemes. Liepos 11 d. 
Fošas lenkams įsakė kuo skubiau atsitraukti nuo birželio 18 d. linijos42. 
Liepos 12 d. Lietuvos delegacijos Paryžiuje pirmininkas Augustinas 
Voldemaras pranešė Aukščiausiajai Tarybai, kad Lenkijos kariuome-
nei nepaisant demarkacinės linijos, žasliai, Stakliškės, Butrimonys ir 
Daugai yra okupuoti. Lenkijos karinės misijos šefas generolas T. Roz-
vadovskis (T. Rozwadowski) atsakydamas į tą notą pareiškė, kad ge-
riausia būtų liniją „pataisyti“43. 

Maršalas Fošas, liepos 26 d. atvykęs į Vyriausiąją tarybą, nurodė 
lenkų padarytus birželio 18 d. linijos pažeidimus ir ėmėsi „taikomo-

36  Ten pat, p. 86. 
37  Ten pat, p. 87.
38  Ten pat, p. 87.
39  A. E. Senn, Lietuvos valstybės atkūrimas 1918–1920 m., Vilnius, 1992, p. 98.
40  Č. Laurinavičius, min. veik., p. 87.
41  Ten pat, p. 88.
42  A. E. Senn, min. veik., p. 100.
43  Č. Laurinavičius, min. veik., p. 92.
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sios misijos“. Svarbiausias naujos linijos pakeitimas – Suvalkų ir Sei-
nų rajonai perduodami lenkams44. Liepos 26 d. tą projektą patvirtino 
Aukščiausioji Taryba. Projektuota antroji demarkacijos linija Suvalki-
joje buvo ne tokia aiški. Aukščiausiosios Tarybos posėdžio protokolas 
sako, kad Lenkijai priskiriamos lenkiškos Suvalkų ir Seinų apskričių 
dalys, tačiau nenurodyta, kokios konkrečiai. Iš Rebulio rugpjūčio 3 d. 
laiško Lietuvos vyriausybei sužinota, kad naujoji linija palieka Len-
kijai Suvalkų ir Augustavo apskritis, dalį Seinų apskrities į rytus nuo 
Juodosios Ančios upės, bet neaišku, kam buvo priskirti Seinai45. 

Lenkams vėl įžengus į teritorijas už paskutinės linijos, 1919 m. 
gruodžio 8 d. Aukščiausioji Taryba Paryžiuje patvirtino deklaraciją 
dėl laikinų Lenkijos rytinių sienų, t. y. Kerzono (Curzon) linijos. Ker-
zono linija Suvalkijoje ėjo nuo Vištyčio ežero pietinio krašto – admi-
nistracinės Suvalkų–Vilkaviškio sričių sienos į pietryčius iki Suvalkų 
apskrities šiaurinio kyšulio pietinio punkto (apie 7 km į šiaurę nuo 
Punsko) – iki Galadusio ežero kaimų: Dusnyčia (Dusznica)–Kučiū-
nai–Beržininkai–Maricha–Igorka–Nemunas. Suvalkijoje ši linija ne-
daug skyrėsi nuo Fošo linijos46.

Ankstesnės demarkacijos linijos turėjo grynai karinę reikšmę, 
jas žymint kartojama buvo, kad jos neturės reikšmės nustatant sie-
nas. Kerzono linija pripažino Lietuvos vyriausybei teises steigti nuolat 
veikiančią administraciją buvusiose Rusijos imperijos teritorijose. ši 
linija atskyrė Gardiną nuo Lenkijos, bet vėlgi Lenkijos pusėje paliko 
Seinus ir Punską47. 

Aukščiausios sąjungininkų tarybos protokolu Spa 1920 m. liepos 
10 d. pamatine sąlyga, pateikta lenkams, buvo kuo greičiausiai grą-
žinti Vilnių ir atsitraukti iki 1919 m. gruodžio 8 d. nustatytos linijos. 
Tautų Sąjungos taryba 1920 m. rugsėjo 20 d. irgi patvirtino Kerzono 
liniją, įpareigodama Lenkiją gerbti Lietuvos žemių neutralitetą. Tačiau 
lenkai maža kad nesilaikė Kerzono linijos, dar ir savo pačių pasirašytą 
1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartį sulaužė48. Dmovskis Kerzono li-
niją pavadino niekam tikusiu eksperimentu, o Aleksandras Skšinskis 
(Aleksander Skrzyński, vėliau tapęs Lenkijos užsienio reikalų minis-
tru) sakė, kad tai Lenkijai pragaištinga linija ir jos pripažinimo net 

44 A. E. Senn, min. veik., p. 101.
45 Č. Laurinavičius, min. veik., p. 93.
46 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, Vilnius, 2004,  

p. 277
47 Ten pat, p. 277.
48 L. Natkevičius, min. veik., p. 5–6.
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negali būti svarstoma, juo labiau kad tuo metu lenkų fronto linija buvo 
atitrūkusi apie 250 km į rytus nuo naujosios linijos. Vėlgi Pilsudskis 
sakė, kad Lenkija neišves savo kariuomenės iš teritorijos, kurią jau yra 
užėmusi49. 

Tautų Sąjungos taryba 1922 m. sausio 13 d. rezoliucijoje nurodė 
„neutralias zonas pakeisti laikina demarkacijos linija“. Lenkai priėmė 
šį tarybos raginimą, tačiau lietuviai atsisakė duoti sutikimą dėl neutra-
lių zonų padalijimo, motyvuodami tokį sprendimą tuo, kad sutikti – va-
dinasi, priimti Suvalkų sutarties sulaužymą. Vis dėlto 1922 m. gegužės 
17 d. Tautų Sąjungos taryba nutarė pasiųsti į vietą komisiją tai linijai 
nužymėti. Apsvarsčius komisijos raportą, Taryba priėmė sprendimą tą 
sieną pripažinti. Lietuvos energingi protestai niekuo čia nepadėjo. Pa-
gal tarptautinės teisės principus neutrali zona tokiais veiksmais nebu-
vo panaikinta, nes Tautų Sąjungos taryba negalėjo panaikinti dvišalio 
Lietuvos ir Lenkijos susitarimo be pirmosios sutikimo50.

Kariniai susirėmimai 
 
Fošo linijos nustatymo laikas sutapo su vokiečių kariuomenės 

traukimusi. Ji liepos 25 d. pasitraukė iš Augustavo, ruošėsi greitu metu 
trauktis ir iš Suvalkų. Tačiau lietuviai neketino pripažinti Fošo linijos 
ir nuolat stiprino savo pajėgas, o tai kėlė nerimą Lenkų karinei orga-
nizacijai (Polska Organizacja Wojskowa – POW) gretose. Rugpjūčio 
12 d. susitiko lenkų atstovai iš Marijampolės, Kalvarijos ir Vilkaviš-
kio apskričių, jie taip ir nutarė, kad Fošo linija skriaudžia lenkus ir 
neatspindi etninių santykių. Atstovai perspėjo, kad greitu metu gali 
įvykti antilietuviškas sukilimas, ir nusprendė, kad teisinga būtų lenkų 
kariuomenei užimti visą Lietuvą51. 

1919 m. kovo mėnesį Suvalkų apskrities POW turėjo jau 1 200 na-
rių ir buvo struktūriškai padalinta į kuopas. Gerai organizuotas POW 
Suvalkijos padalinys sugebėdavo palaikyti nuolatinį ryšį su organi-
zacijos centru Varšuvoje. Organizacijoje mobilizuoti buvo daugiausia 

49 A. E. Senn, min. veik., p. 143.
50 L. Natkevičius, min. veik., p. 6–8.
51 B. Makauskas, „Pietinės Sūduvos lietuviai už šiaudinės administracinės linijos ir geležinės 

sienos (1920–1991 m.)“, Voruta, 1999, nr. 27–30. 
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jauni žmonės iš įvairių sluoksnių, tiek inteligentijos, tiek ūkininkų ar 
amatininkų52.

Taip pat lietuviškoji visuomenės dalis buvo sunerimusi ir nusitei-
kusi prieš lenkus. Seinuose netgi apsilankė Lietuvos ministras pirmi-
ninkas Sleževičius, jis pranešime skatino lietuvius ginti savo sodybas 
iki paskutinio atokvėpio, kaip įmanys, su šakėmis ar dalgėmis, kad tik 
nuo šimtmečių lietuviška žemė neatitektų priešui53. 1918 m. lapkričio 
17 d. buvo išrinkti Kapčiamiesčio ir Kučiūnų lietuvių komitetai, Seinų 
apskrities komitetas, pradėta organizuoti milicija bei įsigyta ginklų. 
1919 m. sausio 9 d. karininkas S. Asevičius paskirtas Seinų miesto ir 
apylinkių komendantu, o karininkas Kalinauskas tapo kuriamos kuo-
pos vadu. Sausio mėnesį jau veikė dvi komendantūros kuopos. Taip 
pat pradėta organizuoti ir partizanų būriai54. Spalio mėnesį buvo su-
kurti Lazdijų, Rudaminos, Leipalingio, Veisiejų, šventežerio, Punsko, 
Kapčiamiesčio ir Kučiūnų būriai. Jų vadais, tarp kitų, buvo J. Dereš-
kevičius ir A. Vailionis55.

1919 m. jau nuo pradžių Suvalkų POW naujas komendantas ltn. 
Adamas Rudnickis (Adam Rudnicki) pradėjo padalinio reorganizaci-

52  S. Buchowski, min. veik., p. 91–95.
53  Ten pat, p. 89.
54  V. Lesčius, min. veik., p. 270–271.
55  A. Liekis, Lietuvos Šaulių sąjungos istorija, Vilnius, 1992, p. 202.

Naujokai stoja į savanorių gretas
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ją; jo pavaduotoju tapo jaun. ltn. Vaclavas Zavadskis (Wacław Zawa-
dzki). Buvo sudarytas 41 pėstininkų pulkas. Dar organizacijoje buvo 
apie 1 200 žmonių, nors ginklų užteko tik pusei iš jų. Rugpjūčio 16 d. 
nuspręsta, kad sukilimas įvyks, o jo tikslas – išlaisvinti žemes iki Fošo 
linijos bei sukilimą išplėsti iki Simno. Sukilėliai pagal planą turėjo per 
naktį užvaldyti liniją Gibai–Zelva, ir toliau į rytus liniją Kapčiamies-
tis–Sadžiūnai–Seirijai–Lazdijai–Didžiuliai56.

Lietuvių vėlgi buvo apie 1 200 pėstininkų su 18 sunkių kulkosvai-
džių bei 120 raitininkų. Iš šių pajėgų 600 palikti Juodosios Ančios li-
nijoje, 400 – Seinuose, kiti nedideliais būriais išsibarstė po Krasnapolį, 
Lazdijus, Gibus, Seirijus ir Kapčiamiestį. Didelį nerimą lenkams sukėlė 
I lietuvių pėstininkų pulkas su artilerija. Sukilėlių lenkų tuo metu buvo 
apie 900 žmonių iš Suvalkų ir Seinų apskričių; sukilimo išplitimo į 
šiaurę metu buvo galvojama mobilizuoti Kalvarijos POW būrius57.

1919 m. gegužės pabaigoje – birželio pradžioje lietuvių ir lenkų 
santykiai tapo ypač įtempti. Artėjant vokiečių išsikraustymo iš Suval-
kijos terminui, turėjo būti galutinai išspręstas klausimas dėl Suvalkijos 
priklausomybės. Lietuva gynė savo pretenziją dėl šio krašto pagrįsda-
ma, kad 1919 m. birželio 18 d. nustatyta demarkacijos linija lietuvių 
pusėje paliko beveik visą Suvalkiją, išskyrus nedidelę pietinę Augus-
tavo apskrities dalį su pačiu Augustavu58.

1919 m. jau  rugpjūčio 16 d. POW gretose buvo nuspręsta dėl Sei-
nų sukilimo. Pasirinkta data – naktis iš rugpjūčio 22 į 23 dieną – buvo 
neatsitiktinė; sukilimas turėjo įvykti praėjus vos kelioms valandoms 
nuo vokiečių pasitraukimo iš Suvalkų59. Sukilimas buvo planuojamas 
taip: lenkų partizanų būrys Tajno turėjo suburti lietuvių karius ties 
Juodąja Ančia; Sumavo kaime buvo numatoma telkti pagrindines su-
kilimo pajėgas, apie 500 žmonių. Svarbiausia užduotis buvo užimti 
Seinus. Sukilimo štabą sudarė: leit. A. Rudnickis (A. Rudnicki) – ko-
mendantas ir leitenantai A. Lipskis (A. Lipski) bei J. Dobžinskis (Do-
brzyński). Pagrindiniam sukilėlių daliniui „Sumavo“ vadovavo leit. 
Vaclavas Zavadskis (Wacław Zawadzki), kuris iš tikrųjų vadovavo ir 
visam sukilimui60. 

56  B. Makauskas, „Pietinės Sūduvos lietuviai...“, Voruta, 1999, nr. 27–30.
57  Ten pat. 
58  V. Lesčius, min. veik., p. 270–271.
59  S. Buchowski, min. veik., p. 98.
60  Ten pat.
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Sumavo pajėgos, padalintos į tris grupes, paryčiais rugpjūčio  
23 d. žengė Seinų link. Likus apie 700 metrų sukilėlius apšaudė lietu-
vių kariai. Lenkų sukilėlių pulkai pasiskirstė linija Sumavas–Seinai, 
ir lietuvių pajėgos pasitraukė į Seinus. 5.30 val. ryto puolimo metu 
lietuviai pasitraukė iš Seinų link Kalvarijos. Savarankiškas sukilėlių 
pulkas susidorojo su Krasnapolio, Rižuvkos (Ryżówka) ir Tartako pa-
jėgomis, kita dalis sukilėlių užėmė Vygrius, Gibus, Paseinius ir Berz-
nyką. Už Fošo linijos užimta taip pat Kapčiamiestis, Veisiejai ir Lazdi-
jai, bet pastarąją vietovę 4 val. lietuviai atsikovojo. šiuo pirmu etapu 
lietuviai prarado apie 100 žmonių (tarp jų 8 karininkus), 2 sunkius 
kulkosvaidžius bei didelę dalį ginklų, tuo tarpu lenkų sukilėlių žuvo tik 
9 žmonės, o 28 buvo sužeisti61. Apskritai po pirmos kovų dienos ba-
lansas buvo naudingas lenkų sukilėliams; visas plotas nuo Juodosios 
Ančios iki Kapčiamiesčio buvo jų užvaldytas. Tuo metu sukilėlių pajė-
gos buvo išdėstytos tokia tvarka: 800 žmonių Seinuose, Krasnapolyje 
ir Tartake – 60, Gibuose – 40, Veisiejuose – 30 ir Kapčiamiestyje – 80. 
Seinų miesto komendantu patvirtintas Tadeušas Katelbachas (Tadeusz 
Katelbach)62.

Rugpjūčio 24 d. sukilėliai sustiprino savo pozicijas Seinuose, ypač 
gerai kontroliavo šiaurinę ir rytinę miesto ribą. Miesto komendantū-
rą perėmė puskarininkis Francišekas Juščikas (Franciszek Juszczyk), 
pasitaręs su vietiniais, jis sudarė Laikinąją miesto valdybą. Iš kalėjimo 
buvo išleisti politiniai kaliniai. Pastiprinimo iš pradžių bandyta prašyti 
Augustavo štabo, vėliau, susisiekus su Suvalkų štabu, laukta paramos 
iš ten63.

Rugpjūčio 25 d. 4 val. ryte lietuvių pajėgos vėl puolė Seinus, šį 
kartą nuo šiaurės pusės. Iš Suvalkų išsiųstas 41 pėstininkų batalionas 
dar nespėjo pasiekti tikslo. Iš lietuvių pusės puolė keturios reguliarios 
kuopos, dalinys vokiečių savanorių bei keli šaulių daliniai. 6.30 val. 
lietuviai užėmė Seinus64. Apie 8 val. atvyko kuopa iš Krasnapolio, ir  
9 val. prasidėjo kontrataka. Lenkų kavalerija panaudojo miesto apsu-
pimo iš pietryčių pusės manevrą, ir jau 11 val. Seinai vėl buvo sukilė-
lių rankose. Sukilėliai šias kovas laiko tragiškiausiomis; jų metu žuvo 

61  Ten pat.
62  S. Buchowski, min. veik., p. 100–103.
63  Ten pat, p. 103–104.
64  B. Makauskas, „Pietinės Sūduvos lietuviai...“, Voruta, 1999, nr. 27–30.

A S T A  B O B I N A I T ė L I E T U VO S  I R  L E N K I J O S  KO N F L I K TA S  D ė L  S U VA L K I J O S. . .



20�

16, o sužeistų buvo per 30 žmonių. Taip lauktas 41 Suvalkų pėstininkų 
pulkas Seinuose pasirodė tik rugpjūčio 26 d. 16 val.65 

Rugpjūčio 27 d. Seinų kapinėse įvyko žuvusiųjų sukilėlių laidotu-
vės, tiek lenkų, tiek lietuvių. Nakčia į miestą atvyko dar viena Suvalkų 
pėstininkų 41 pulko kuopa. Rugpjūčio 28 d. apie 5 val. ryto nuo Laz-
dijų pusės lietuviai pradėjo dar vieną Seinų puolimą. Lietuviai atakavo 
Lietuvos pėstininkų I pulko dviem batalionais karių su 12 sunkiųjų 
kulkosvaidžių; sustiprino juos taip pat šaulių gretos bei vokiečių sava-
noriai. Lenkų pusėje buvo Suvalkų pėstininkų 41 pulko antras batalio-
nas su 6 sunkiaisiais kulkosvaidžiais, prie kovų prisidėjo naujas suki-
lėlių batalionas su 500 karabinų bei 2 sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Po 
įnirtingų kovų lietuviai buvo išstumti iš miesto; teko jiems pasitraukti 
į šiaurę palikus žuvusiuosius, sužeistuosius ir belaisvius. šiomis kovo-
mis praktiškai baigėsi Seinų sukilimas. Sukilėlių kovų balansą sudarė 
37 žuvusieji, keliolika dingusių be žinios ir beveik 70 sužeistųjų. Lie-
tuvių pusėje duomenys neaiškūs66.

Rugsėjo 1 d. leit. A. Rudnickis įsakė visus sukilėlių dalinius pri-
jungti prie 41 pėstininkų pulko III bataliono. Rugsėjo mėnesį kovose 
oficialiai dalyvavo tik Lenkijos kariuomenės daliniai. Rugsėjo 4 d. Su-
valkuose, priešais šv. Aleksandro bažnyčią, įvyko iškilminga 41 pės-
tininkų pulko III bataliono priesaika. Suvalkų apygardos POW panai-
kinta 1919 m. spalio 15 d.67

Lietuvių vadai, ne itin gerai apsvarstę padėtį, perskirstė savo da-
linius ir rugsėjo 2 d. pradėjo karinę operaciją, vadinamąją Augustavo 
operaciją. Ji pradėta iš kelių frontų: ties Kalvarijos–Suvalkų plentu, 
Lazdijų–Seinų ir Sopockino–Lipsko. Tikslas – apsupti Augustavą. 
Lietuva turėjo 12 batalionų pėstininkų su artilerija ir kavalerija. Lie-
tuvius sėkmė lydėjo tik iš pradžių. Visa Augustavo operacija baigėsi 
nesėkme, su daugeliu praradimų, 40 lietuvių karių pateko į nelaisvę. 
Rugsėjo 9 d. lenkai užėmė Seinus, ir operacija iš esmės baigėsi68. Lie-
tuvių nesėkmės priežastis buvo to meto kariuomenės silpnumas (jos 
skaičius sumažintas 1920 m. pradžioje, dažna aukščiausiosios karinės 
vadovybės kaita, aukšto rango profesionalių karininkų ir kavalerijos 
stoka) bei netinkamai vykdoma operacija (nepakankamai pasirengus, 

65 S. Buchowski, min. veik., p. 107–110.
66 Ten pat, p. 110–114.
67 Ten pat, p. 114.
68 J. S. Forencewicz, „Walki polsko-litewskie na Sejneńszczyźnie w latach 1918–1920“, Li-

tuanica, 1991, nr. 1, p. 59–60.
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iš anksto nuvertinus lenkų karinį pajėgumą, karius išsklaidžius į dau-
gelį mažų grupių)69. Nesėkmingos Augustavo operacijos metu lietu-
viai neteko 2 karininkų ir 21 kareivio, 2 karininkai ir 37 kareiviai buvo 
sužeisti bei 2 karininkai ir 163 kareiviai pateko į nelaisvę70. 

A. Rukšos nuomone, pirma aplinkybė, prisidėjusi prie nesėkmės 
– vyriausiosios vadovybės pertvarkymas prieš pat svarbius įvykius. 
Operacija pradėta vykdyti nepakankamai pasiruošus: lietuvių vadai 
nesugebėjo suplanuoti atitinkamo manevro, kariai po kelių žygiavimo 
dienų buvo labai pavargę, Marijampolės operacijų grupė žygiavo ne 
sutelktai, o pasiskirsčiusi į daugelį mažų grupių; plk. Ladiga neteisin-
gai pasvėrė lenkų pajėgumą ir juos nuvertino. Jėgų išsklaidymas su-
teikė priešui puikias galimybes lengvai sumušti atskiras grupes vieną 
po kitos. Lenkams padėjo ir tai, kad lietuviai judėjo nesuderinę laiko. 
Lietuviai laiku nepanaudojo net ir to, ką turėjo. Laiku nepanaudota 
artilerija, galėjusi būti naudinga perėjoms užimti. Sunkumų kėlė pa-
laikyti ryšį ne tik su operacijų grupės vadovybe, bet ir tarp paskirų 
grupių. Labai svari nesėkmės priežastis yra ir tai, kad vadovybėje ne-
buvo prityrusių karininkų, o vadovauti neatsakingai buvo paskirstyta 
keturiems nesutariantiems asmenims71.

Operacijai pasibaigus iki pat rugsėjo 22–23 d. Lietuvos kariuo-
menei buvo įsakyta laikytis Fošo linijos72. 1920 m. rugsėjo mėnesį lie-
tuvių ir lenkų kovas dėl Suvalkijos lydėjo ir diplomatinė kova. Abi 
šalys, be kreipimosi į Tautų Sąjungą, keitėsi notomis ir bandė konfliktą 
spręsti derybomis. Kalvarijos derybos prasidėjo tik rugsėjo 16 d. Pirmi 
pasitarimai prasidėjo abipusiais kaltinimais ir nesutarimais. Tuo pat 
metu konfliktas buvo svarstomas ir Tautų Sąjungos taryboje. Rugsėjo 
20 d. priimta rezoliucija, kurioje Lietuva įpareigota laikytis gruodžio  
8 d. linijos, o Lenkija – nepažeisti Lietuvos teritorijos neutralumo į 
rytus nuo tos linijos, su sąlyga, jei neutralumo laikysis ir Sovietų Ru-
sija73.

Tuo metu, kai lietuviai bandė pereiti į gynybą, lenkai stengėsi 
žūtbūt pasiekti demarkacijos liniją. Marijampolės grupės vadas plk. 
V. Grigaliūnas-Glovackis įsakė perėjus į apsigynimą sulaikyti visomis 
pastangomis lenkų veržimąsi į Lietuvą, kad veltui nebūtų atiduota nei 

69 V. Lesčius, min. veik., p. 312–313.
70 Ten pat, p. 312.
71 A. Rukša, min. veik., p. 53–55.
72 J. S. Forencewicz, min. str., p. 59–60.
73 V. Lesčius, min. veik., p. 320.
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žingsnio Lietuvos žemės. Tačiau šis įsakymas nebuvo gerai apgalvo-
tas. Lietuvių būriams perėjus į gynybą ir iniciatyvą perdavus lenkams, 
barai buvo paskirstyti neatsižvelgus nei į vietos sąlygas, nei į turimų 
pajėgų dydį. Rezervų nebuvo sudaryta, atramos punktai liko nenusta-
tyti. Tokiomis aplinkybėmis sunku buvo atsispirti priešo jėgoms74.

Pasitarime Seinuose generolas Katchė pristatė gynybos planą 
vietovėje nuo Vištyčio ežero iki Nemuno; jo planas buvo visapusiškai 
sukritikuotas, bet vis dėlto Katchė rugsėjo 19 d. davė įsakymą pradėti 
karinį puolimą75. Organizuotumo ir ginklų požiūriu lenkų smūgis buvo 
labai tiksliai suplanuotas. Antpuolis vyko visiškai pagal planą. 12 val. 
užimta Zelva, forsuota Seinos (Marichos) upė ir taip atidarytas kelias 
į Berznyką. Kruvinam mūšiui įvykus, II lietuvių pulkas buvo beveik 
nusiaubtas, į nelaisvę Berznyke paimti 75 lietuvių kariai. žuvusieji pa-
laidoti vietinėse kapinėse76.

Rugsėjo 22 d. prasidėjusios kovos lietuvių kariuomenei vėlgi ne-
buvo sėkmingos. Lenkai, sutelkę jėgas, puolė lietuvius Seinų srityje, 
būtent Gibus ir Būdvietį. Po sunkių kovų lenkai pralaužė lietuvių fron-
tą ties Gibais. Lenkams pateko į nelaisvę daug pėstininkų, atiteko dalis 
artilerijos. Seinai ir aplinkinės vietovės vėl atiteko lenkams77.

Kitą, rugsėjo 23, dieną lietuviai sunkiais priešpuoliais grąžino 
dalį prarastų pozicijų. Lietuviai laikė liniją Vištyčio ežeras–Vižai-
nis–Rūdelė–Baltadumblis–Liepinė–Smalėnai–Vilkapėdžiai–Jonarais-
tis–Pušninai–Kalviškiai–Kučiūnai–Pažiopsiai–Veisiejų–Seirijų ežerai, 
Nemunas. Lenkai, persikėlę ties Druskininkais per Nemuną, užėjo lie-
tuviams už kairiojo sparno ir juos sumušė ties Kapčiamiesčiu. Rugsėjo 
25 d. ties Radune į lenkų nelaisvę pateko dar viena lietuvių baterija78. 
Tuo ir pasibaigė katastrofiškos lietuviams kautynės su lenkais.

Kovos rugsėjo 22–24 d. paliko daug aukų abiejose kovotojų pusė-
se. žuvusiųjų kapų yra Seinų, Berznyko, Krasnapolio ir net Augustavo 
kapinėse. šios kovos praktiškai užbaigė karinį konfliktą Suvalkijoje79. 
Lietuvių kariuomenė šioje Seinų–Druskininkų operacijoje patyrė tokį 
skaudų pralaimėjimą dėl daugelio priežasčių. Lietuvių kariuomenė lai-
kėsi tik pasyvios gynybinės taktikos, buvo išskaidyta ilga linija mažais 
dalinėliais, prastai veikė žvalgyba bei ryšiai, kariams stigo karinės pa-

74  Ten pat, p. 313.
75  J. S. Forencewicz, min. str., p. 59–60.
76  Ten pat, p. 59–60.
77  P. Ruseckas, Savanorių žygiai, Vilnius, 1991, p. 42–43.
78  Ten pat, p. 43.
79  J. S. Forencewicz, min. str., p. 61–62.
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tirties. Taip pat kovoms pakenkė nevykęs vadovavimas, neefektyviai 
veikusios artilerijos dalys, nesugebėjimas veikti naktį ir mažas kava-
lerijos pajėgumas80. 

Rugsėjo 3 d. Lietuvos delegatai prašė, kad maršalas Fošas tarpi-
ninkautų šiame konflikte, bet jis vienareikšmiškai atsisakė. Rugsėjo  
7 d. Lazdijuose įvyko Seinų apskrities lietuvių seimelis ir papriešta-
rauta, kad būtų atiduota šiaurinė apskrities dalis su Punsku ir Sei-
nais. Susirinkusieji reikalavo iš Kauno vyriausybės veiksmų, kurie 
sugrąžintų prarastas žemes. Aišku, lietuviai savo reikalavimus grindė 
ir faktu, kad Seinai – svarbus jų kultūros centras ir vieta, lietuvių 
tautinio atgimimo židinys. Prieš lenkus vienpusiškai buvo nusistačiu-
si dvasininkija; pasisakė jie už visų Seinų-Suvalkų žemių prijungimą 
prie Lietuvos81. 

Nesėkmės kaltininkų pradėta ieškoti netrukus po pralaimėjimų. 
Vyriausiasis kariuomenės vadas plk. ltn. žukas kaltino armijos vadą 
plk. ltn. Ladigą, kad tasai nesugebėjo tinkamai vadovauti. Vėlgi La-
diga kaltino žuką tuo, kad jam nebuvo leista panaudoti kariuomenės 
išteklių taip, kaip reikalavo padėtis, ir atsistatydino. Visi buvę vy-
resnieji vadai kaltino pulkų vadus ir jaunesniuosius vadus tariamai 
nevykdžius įsakymų. Steigiamasis Seimas taip pat reagavo į Suvalkų 
fronto įvykius, ir 1920 m. rugsėjo 24 d. posėdyje nusprendė, kad jau 
kitą dieną turi būti šaukiamas šiems įvykiams svarstyti nepaprastasis 
Seimo posėdis82. „Vyriausybės žinios“ 1921 m. liepos 20 d. paskelbė 
Seimo priimtą „įstatymą Suvalkų fronto atsitikimų tardymo komi-
sijai sudaryti“. Komisiją sudarantys 3 žmonės turėjo ištirti Suvalkų 
fronto 1920 m. rugsėjo mėnesio įvykius bei apie rezultatus nuolat 
informuoti Steigiamąjį Seimą83. Tačiau komisijos tyrimas rezultatų 
nedavė, nerasta kaltų dėl kariuomenės 1920 m. rugsėjo pralaimėjimų 
Suvalkijoje84.

A. Rukša teigia, kad svarbiausia pralaimėjimo priežastis – ne ka-
riuomenės vadovybės bloga valia, bet nepakankamas jos karinis pasi-
ruošimas, neprityrimas ir nesugebėjimas. Lietuva visiškai neturėjo ka-
rininkų, tarnavusių štabuose. Silvestras žukauskas, nors ir gabiausias 

80 V. Lesčius, min. veik., p. 330.
81 S. Buchowski, min. veik., p. 119–123.
82 A. Rukša, min. veik., p. 53–55.
83 įstatymas Suvalkų fronto atsitikimų tardymo komisijai sudaryti, Vyriausybės žinios, 

1921, 68.
84 A. Rukša, min. veik., p. 53–55.
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kariuomenės vadas, nebuvo tautiškai susipratęs ir linko prie unijinių 
valstybių idėjų85.

Suvalkų sutartis ir jos pasekmės

Lietuvai ir Lenkijai susitikti ir dėl ko nors susitarti buvo sudėtin-
ga. Lietuvos misija 1919 m., praleidusi Varšuvoje daugiau nei mėne-
sį, nepasiekė diplomatinių tikslų ir gegužės 23 d. sugrįžo į Lietuvą86. 
Dienraštis „Lietuva“ jau 1919 m. balandžio 24 d. rašė, kad Lietuvos 
valdžios misija galės tik tada tartis su Lenkų valdžia, kada ši oficia-
liai ir be atsikalbinėjimų pripažins Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
žemių neliečiamybę su sostine Vilniuje87. 

Iki Suvalkų sutarties bandyta vesti lietuvių ir lenkų derybas kelis 
kartus. 1920 m. sausio 19 d. Baltijos šalių konferencijos Helsingforse 
(Helsinkyje) metu siūloma buvo spręsti Lenkijos ir Lietuvos konflik-
tus dialogo būdu, bet abi šalys „išsisukinėjo“ neaiškiais argumentais. 
Kitas bandymas spręsti konfliktą susitarimo būdu vyko 1920 m. liepos 
4 d., kai Lenkija, patekusi į bėdas karuose su Rusija, kreipėsi į Lietu-
vos vyriausybę prašydama užmegzti draugiškus santykius. Lietuvos 
atsakymas buvo lakoniškas – ji to padaryti negalinti dėl Lenkijos ne-
pripažinimo jos laisva valstybe bei dėl Lenkijos fundamentalių teisių 
Lietuvos atžvilgiu laužymo. Kita Baltijos šalių konferencija įvyko Ry-
goje rugpjūčio 3 d., bet Lenkijos ir Lietuvos derybos vėlgi neįvyko, 
šįkart dėl Lenkijos pretenzijų dėl Lietuvos neutralumo nepalaikymo. 
Paskutinį kartą prieš Suvalkų konferenciją bandyta tartis Kalvarijo-
je rugsėjo 16 d. Lenkų delegacija reikalavo, kad lietuvių kariuomenė 
pasitrauktų iš gruodžio 8 d. linijos bei laikytųsi neutralumo. Lietuvių 
atstovai sutiko pasitraukti, bet to paties reikalavo iš Lenkijos, ir dery-
bos vėl žlugo88.

Suvalkų konferenciją sušaukti pirmas pasiūlė Lenkijos užsienio 
reikalų ministras, tuo būdu norėdamas sušvelninti praėjusių įvykių 
negatyvias pasekmes89. Rugsėjo 26 d. išsiųsta telegrama Lietuvos vy-

85 Ten pat, p. 53–55. 
86 J. Akromas, Lietuvos atstovybė Lenkijoje, Punskas, 2007, p. 8.
87 „Kaunas, balandžio 23“, Lietuva, 1919, nr. 85.
88 Z. Budecki, Stosunki polsko-litewskie po wojnie światowej 1918–1928, Warszawa, 1928, 

p. 31–34.
89 P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna (stosunki polsko-litewskie 1883–1939), 

Warszawa, 1985, p. 155.
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riausybei su pasiūlymu dar kartą bandyti konfliktą spręsti taikos būdu. 
Lenkijos vyriausybė, siūlydama šias derybas Lietuvai, iš tikro turėjo 
tris tikslus: tai buvo Sapiehos siekis sušvelninti Lenkijos kariuomenės 
įvaizdį tarptautinėje politinėje arenoje; Pilsudskio noras laimėti laiko, 
nes dar buvo nesusidorojęs su rusais; Pilsudskio noras derybomis nu-
kreipti lietuvių dėmesį nuo Vilniaus90. Lietuvos vyriausybė, jau turė-
dama didelių nuostolių po kovų su lenkais ir nematydama reikšmingų 
veiksmų iš Tautų Sąjungos tarybos pusės, neturėjo kitos išeities ir su-
tiko su lenkų siūlymu derėtis Suvalkuose91.

Derybos prasidėjo rugsėjo 30 d. Per pirmas jų dienas sutarta tik 
padaryti paliaubas ties Fošo linija Suvalkijoje. Pirmomis konferencijos 
dienomis lietuviai siekė konkrečių susitarimų, tačiau lenkų delegacija 
vengė kokių nors įsipareigojimo susitarimų ir kėlė lietuviams naujas 
pretenzijas. Ginčai prie stalo darėsi vis karštesni; kilo grėsmė nutrauk-
ti posėdžiavimą. Spalio 4 d. atėjo žinia, kad į Suvalkus atvyksta Tautų 
Sąjungos komisija. ši naujiena tiek pradžiugino lietuvius, tiek sukėlė 
nerimo lenkams92. Spalio 5 d. derybų iniciatyvą perėmė Tautų Sąjungos 
komisija, ji dukart kalbėjosi su lietuvių delegacija, paskui posėdžiavo 
pati, ir pagaliau pasikvietė lenkų delegaciją. Pagal tuos sprendimus 
turėjo būti nustatyta neutrali juosta išilgai demarkacijos linijos, po  
6 km iš abiejų pusių, ir sustabdyti veiksmai Varėnos rajone93. Derybos 
vyko sėkmingai, bet spalio 7 d. komisija išvyko į Varėną, o Suvalkuose 
likę šalių atstovai surašė sutartį ir ją pasirašė tą pačią dieną94.

 Suvalkų sutarties pasirašyme dalyvavo delegacijos iš Lietuvos: 
gen. ltn. Maksimas Katchė, Bronius Balutis, Voldemaras Čarnec-
kis, Mykolas Biržiška, majoras Aleksandras šumskis ir Lenkijos –  
plk. Mečislovas Mackevičius (Mieczysław Mackiewicz) ir Julijus Lu-
kasevičius (Juliusz Łukasiewicz)95. Dėl demarkacijos linijos pasirašyta 
laikytis jos gruodžio 8 d. varianto. Antrame straipsnyje pasirašyta dėl 
karo veiksmų sustabdymo, o trečiame – dėl Varėnos stoties. Lenkų 
vyriausybė apsiėmė be kliūčių leisti per Varėnos stotį keleivinius lie-
tuvių traukinius, su išimtimi leidimo ne daugiau septynių traukinių 
su lietuvių kariuomene. Ketvirtame straipsnyje pasirašyta dėl pasi-
keitimo belaisviais, o penktame – dėl sutarties laiko. Būtent pasku-

90  A. Rukša, min. veik., p. 228.
91  Ten pat, p. 228.
92  P. Łossowski, Po tej i tamtej…, p. 156–157.
93  A. Rukša, min. veik., p. 228.
94  P. Łossowski, Po tej i tamtej…, p. 157.
95  A. Rukša, min. veik., p. 229.
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tiniame straipsnyje slypi šios sutarties paradoksas: sutartis įsigalioja  
1920 m. spalio 10 d. 12 val., o pasirašyta trimis dienomis anksčiau – spalio  
7 d.96

Lietuvių istorikų gretose vyrauja nuomonė, kad Suvalkų sutartis 
buvo politinis susitarimas. Teigiama, kad tarptautinės teisės požiūriu 
Suvalkų sutartis priklauso preliminarių taikos sutarčių kategorijai. Ji 
neišsprendė nei Vilniaus saugumo problemos, nei nustatė sienos tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Tačiau jos dėka turėjo būti nutraukti karo veiks-
mai, sprendimai turėjo būti priimti taikiu būdu, o Vilnius likti Lietuvos 
pusėje97. 

Lietuvos politiniai veikėjai ir diplomatai Suvalkų sutarties su-
laužymui skyrė daug dėmesio; ypač atkreipdavo dėmesį į sulaužymo 
moralinį aspektą – tai kompromitavo Lenkiją tarptautinėje politinėje 
arenoje98. Lietuvos diplomatija užregistravo sutartį Tautų Sąjungoje ir 
savo diplomatiniuose veiksmuose dažnai ja pasinaudodavo kaip ne-
teisingo lenkų užgrobimo įrodymu. Lenkų istorinė literatūra neduoda 
vienareikšmiško atsakymo, dėl ko šią sutartį iš viso lenkai pasirašė. 
Tačiau želigovskis savo užrašuose 1929 m. gegužės 30-ąją rašo, kad 
tai buvo labiausiai kenksmingas, beprasmis ir nesuprantamas E. Sa-
piehos žingsnis, kurio pasekmės kaip neganda kabo virš Lenkijos ir ją 
kompromituoja99. Pilsudskis, klastingai sulaužydamas Suvalkų sutar-
tį ir okupuodamas Vilnių, savo veiksmais sukėlė dar didesnį lietuvių 
tautos nepasitikėjimą lenkais, stiprias antilenkiškas nuotaikas, ir jos 
laikėsi visą Lietuvos valstybės nepriklausomybės dviejų dešimtmečių 
istoriją100.

Lenkų istoriografijoje nusistovėjusi nuomonė, kad Suvalkų sutar-
tis buvo tik karinio pobūdžio susitarimas. Rašoma, kad tai tik antra-
eilė sutartis, labai ribojama laiko ir erdvės, ji tik iš dalies ir laikinai 
turėjo nutraukti karinius veiksmus. Sutarties tekste pabrėžiama, kad 
šis susitarimas nesprendžia jokių teritorinių ginčų. Dėl to ir lenkams 
nesuprantamos buvo lietuvių pretenzijos dėl nelegalaus Vilniaus už-
grobimo. Be to, nei Vilniaus civilinės administracijos klausimas, nei 
karinės okupacijos reikalas konferencijos metu nebuvo nagrinėjama. 
Todėl lenkų istorikai linkę konstatuoti, kad Suvalkuose pasirašyta ne 

96 Ten pat, p. 233–235.
97 R. žepkaitė, Diplomatija imperializmo tarnyboje, Vilnius, 1980, p. 109.
98 Ten pat, p. 109.
99 P. Łossowski, Po tej i tamtej…, p. 160.
100 A. Rukša, min. veik., p. 237–238.
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politinė sutartis, o tik karinis susitarimas. Susitarimas nustatė demar-
kacijos liniją tarp kariuomenių, bet ne tarp valstybių; beveik nelietė 
Vilniaus klausimo ir tikrai nepaliko šio miesto Lietuvos pusėje101. 

Iš lietuvių istorikų arčiausiai lenkų nuomonės yra A. Rukša, jis 
taip pat teigia, kad Suvalkų derybos buvo karinio, o ne politinio pobū-
džio. Derybose buvo nustatomos ne valstybinės sienos, o tik skiriamo-
ji linija, kuri apsaugotų lietuvius nuo lenkų veržimosi į Lietuvą ir len-
kams leistų netrukdomai vykdyti operacijas prieš rusus. Svarbiausias 
derybų objektas buvo politinis, susijęs su Vilniaus likimu, nors ir apie 
šį miestą derybose tiesiogiai nebuvo kalbama. Lenkai stengėsi suda-
ryti tą sutartį tokią, kad kuo mažiausiai ji kliudytų žygiui į Vilnių, tad 
ir tikslingai stengėsi sudaryti kuo trumpiausią demarkacijos liniją, kad 
nereikėtų jos peržengti102. Lenkų istorikas P. Losovskis (P. Łossowski) 
sutinka su Rukšos nuomone ir rašo, kad Lenkijos vyriausybė nenorėjo 
derybų su Lietuva, juo labiau jokių sutarčių. Lenkija dalyvavo dery-
bose tik todėl, kad negalėjo jų atsisakyti, o visas želigovskio žygis 
numatytas buvo deryboms dar nepasibaigus. Taip pat Lenkija ne be 
reikalo norėjo liniją išvesti iki Bastūnų – ją juk buvo daug lengviau 
apeiti nei peržengti103.

Lieka pripažinti, kad ši sutartis buvo labai keistas darinys, rea-
liai gyvavęs vos keletą valandų, nors to pasekmės buvo jaučiamos dar 
daugelį metų. Lietuvos spauda iki šiandienos šią sutartį mini ir vertina 
vienprasmiškai: Spaly sukaks 85 metai, kai Lenkijos kariuomenė, su-
laužiusi ką tik pasirašytą Suvalkų sutartį, klastingai užgrobė ilgaam-
žę istorinę mūsų sostinę Vilnių ir rytinę Lietuvos dalį104. Istorikas Lo-
sovskis pateikia faktą, dėl kurio ši sutartis buvo vertinama dar daugelį 
metų kaip didžiulė lenkų apgavystė: nepriklausomos Lietuvos Karo 
muziejuje Kaune dvidešimt metų buvo eksponuojamas juodas mar-
murinis obeliskas su užrašu apie Vilniaus užgrobimą, prie jo kabojo 
juoduose rėmuose Suvalkų sutarties originalas. Tūkstančiai lankytojų, 
ypač jaunų, tai galėjo interpretuoti tik vienareikšmiškai, o tai ilgą laiką 
turėjo įtakos antilenkiškoms nuotaikoms Lietuvoje105. Ar karinės, ar 

101 W. Wielhorski, Polska a Litwa: stosunki wzajemne w biegu dziejów, London, 1947,  
p. 347–350.

102  A. Rukša, min. veik., p. 236.
103  P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie…, p. 291.
104  K. Garšva, „Ar reikia Varėnoje statyti paminklą Lenkijos kariuomenės kariams?“, Vo-

ruta, 2005, nr. 19.
105  P. Łossowski, Po tej i tamtej…, p. 155–160.
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politinės paskirties, Suvalkų sutartis buvo viena iš mažiausiai apgal-
votų tarptautinių sutarčių nepriklausomos Lietuvos istorijoje106.

Tautų Sąjungos Lenkijos-Lietuvos sienos patvirtinimas  
1923 m. ir konflikto pasekmės  

Tautų Sąjunga bandė įvairiais būdais spręsti Lietuvos ir Lenki-
jos problemas dėl sienų. Vienu iš sprendimo variantų buvo belgo Hi-
manso (Hymans) federaciniai valstybių projektai, kurie duotų teisę ir 
galimybes Tautų Lygai daryti įtaką abiem valstybėms ir jų valdymo 
organams. Laikinosios sostinės Seimas priėmė priešišką poziciją dėl 
federacijos su Lenkija, ypač neprisileido alternatyvos – Himanso pro-
jektų107. Himanso projektuose buvo atsižvelgiama tik į politines sąly-
gas, pamirštant iš esmės apie Lietuvos ekonominę ir politinę situaci-
ją108. Suvalkijoje, pagal Himanso projektus, valstybinė siena turėjo eiti 
Kerzono linija, visiškai neatsižvelgiant į tautinius vietinių gyventojų 
siekius109.

1922 m. gegužės 17 d. Tautų Sąjungos taryba pasiuntė komisiją 
nustatyti neutralią zoną tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ambasadorių kon-
ferencija 1923 m. vasario 3 d. nusprendė patvirtinti Lenkijos-Lietuvos 
sieną padalinto neutralaus ruožo linija110. Aišku, Lietuvos vyriausybė 
tokio nuosprendžio nepriėmė, o Lenkijos – atvirkščiai, nudžiugo pa-
galiau įteisinus tokias valstybės ribas. Lietuvos vyriausybė pareiškė, 
kad niekad nepasirašys dokumento, atimančio iš Lietuvos sostinę bei 
etnografines Lietuvos Suvalkijos žemes111. 

Tautų Sąjunga 1923 m. kovo 15 d. Ambasadorių konferencijoje 
galutinai patvirtino nutarimą dėl rytinių Lenkijos sienų. Lietuvių di-
plomatija, nepripažinus tokio sprendimo, „smuktelėjo dar vienu laip-
teliu žemiau“. Iš Tautų Sąjungos tribūnos viešai pareikšta, jog Lie-
tuva nepripažįsta Ambasadorių konferencijos nutarimo ir tebelaiko 
„karo stovį“ su Lenkija. į Lietuvos priešų sąrašą automatiškai buvo 
įrašyta Ambasadorių konferencija… Tokiu būdu Lietuva 3 dešimtme-

106  A. Liekis, „Lietuvos sienų raida“, Lietuvos mokslas, 1997, p. 46.
107  W. Studnicki, Współczesne państwo litewskie i stosunek jego do Polaków, Warszawa, 

1922, p. 102–105.
108  Z. žemaitis, Próba pogodzenia Litwy z Polską. Notatki krytyczne, Kaunas, 1921, p. 3.
109  Ten pat, p. 15.
110  Z. Budecki, min. veik., p. 61.
111  Ten pat, p. 62–63.
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čio pradžioje apsiskelbė esanti viena pavojingiausių vietų visoje Rytų 
Europoje taikai ir stabilumui palaikyti, o tai vedė tik prie jos pačios 
tarptautinės izoliacijos112. 

Antilenkiškas nusistatymas lietuviams buvo pagrindinis kovos 
objektas beveik visą tarpukarį. Antilenkiškumo testu buvo tikrinami 
tiek politikai, tiek diplomatai. Privačiuose pokalbiuose ne kartą buvo 
mėtomi kaltinimai dėl vieno ar kito kolegos „lenkiškos“ jaunystės ar 
kitokių „lenkiškų“ nuklydimų113.

Kariniams veiksmams pasibaigus daugelyje Lietuvos miestų vyko 
gyventojų protestai dėl susiklosčiusios padėties. Tūkstančiai žmonių 
pasirašė rezoliucijas ir jos buvo siunčiamos į Kauną. 1920 m. Steigia-
majam Seimui buvo pateiktas paklausimas dėl Seinų praradimo. Tuo-
metis krašto apsaugos ministras A. Merkys tvirtino, kad vos ne vos 
lietuvių surinktos 2 kuopos (apie 200 žmonių) neįstengė atsilaikyti di-
delėms karinėms lenkų pajėgoms ir kaltino buvusį ministrą pirmininką 
M. Sleževičių, kuris tik žodžiais guodė Seinų gyventojus114.

Lenkų užimtas Seinų miestas nukentėjo nuo didelių kontribucijų. 
Punsko miestelio gyventojai turėjo sumokėti 6 000 rublių, o Punsko 
valsčiaus gyventojai – 40 000 rublių kontribucijas115.

Taip pat taikomos represijos palietė daug Suvalkijos krašto gy-
ventojų, ypač mokytojų, visuomenės veikėjų ir mokinių. Vyskupas 
Antanas Karosas pasipriešino tam, kad Seinų seminarija būtų dvikal-
bė, tad jau 1919 m. rugsėjo 30 d. Lomžoje atidaryta nauja lenkiška 
dvasinė seminarija116. Vyskupui Karosui buvo paskirtas namų areš-
tas, vėliau jis „perkeltas“ į Lietuvą117. Lenkijos vyriausybė nusprendė 
deportuoti Seinuose likusius aktyviausius antilenkiškus dvasininkus. 
Spalio 2 d. policijos eskortas suėmė apie 20 dėstytojų ir studentų iš 
Seinų dvasinės seminarijos, nuvežė juos į Trumpalio vietovę ir perme-
tė kitapus sienos118. 

Oficialūs lenkų argumentai „teisina“ tokius kaltinimus, atseit 
lenkai negalėję seminarijos uždaryti, nes atostogų metu ir taip nieko 
ten nebuvo. Suvalkijos lenkų prašymu viešojo švietimo ir religijų mi-

112 A. Kasparavičius, „Don Kichotas prieš Prometėją“, in: Prievartos vaisiai. Lietuvos-Len-
kijos santykiai 1920–1940 m., Kaunas, 2002, p. 14–15.

113 Ten pat, p. 16.
114 V. Lesčius, min. veik., p. 278.
115 Ten pat, p. 278.
116 S. Buchowski, min. veik., p. 119–123.
117 V. Lesčius, min. veik., p. 278.
118 S. Buchowski, Ziemia sejneńsko-suwalska…, p. 119–123.
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nistras sulaikė paskaitas po atostogų, kad nuramintų tautines nuotai-
kas119. Vėlgi po to, rudenį, rašyti prašymai vidaus reikalų ministrui dėl 
Seinų seminarijos uždarymo neribotam laikui120. Tokie prašymai argu-
mentuojami keletu faktų. Lietuvių dvasininkai kaltinami blogu nusis-
tatymu prieš lenkus; tai sukelia lenkų nepasitikėjimą. Taip pat teigia-
ma, kad dvasininkai iš svetimos žemės negali tarnauti lenkams, be to, 
juk dvasinė seminarija yra ir Kaune, ten jiems suteikiamos geresnės 
mokymosi sąlygos121. Prašyme rašoma, kad dėl lietuvių dvasininkų 
Seinuose lenkų vaikai per visą karo laikotarpį neturėjo jiems priklau-
sančio mokyklinio ir religinio švietimo. Maža to, dvasininkai kaltinami 
šovinizmu ir antilenkišku visuomenės kurstymu122. Seinų kanceliarijos 
pirmininkas Boleslavas Herbačevskis (Bolesław Herbaczewski) teigė, 
kad toks ministro sprendimas prisidėtų apskrityje palaikant tvarką ir 
ramybę123. Aišku, ministerija tokį pasiūlymą patvirtino, argumentuo-
dama tuo, kad abiem, lenkams ir lietuviams, taip būtų naudingiau124. 
Lietuvių seminarija Seinuose negali veikti dėl nacionalistinio charak-
terio, ir dėl to ministerija patvirtina, kad negalima leisti seminaristams 
ir dėstytojams peržengti demarkacijos linijos ir atvykti į Seinus125.

Taip pat sunki pasekmė buvo lenkų niokojimas lietuviškų įstai-
gų. Uždaromos buvo lietuviškos organizacijos ir mokyklos: „žiburio“ 
draugija (500 narių), „Pavasario“ kuopa (215), Blaivybės draugija 
(300), šv. Zitos draugija (93), dailės draugija „Lyra“ (30), Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga (20), „Artojo“ kooperatyvas (120) – iš viso 
9 draugijos, apimančios 1 300 narių. Lenkai taip pat uždarė lietuvių 
mergaičių ir berniukų gimnazijas (223 žmonės), pradžios mokyklą (75 
vaikai), visas laikraščių redakcijas, spaustuvę, skaityklą, iš lietuvių 
vaikų prieglaudos (40 vaikų) atėmė turtą ir perdavė lenkiškai prie-
glaudai. 1919 m. rugsėjo mėnesį sudegino lietuvių mokyklų ir bendra-
bučio knygynėlių knygas126. Taip pat uždarytos buvo lietuvių pradžios 
mokyklos žagariuose, Radžiūčiuose, Lumbiuose, Bubeliuose, Skar-
kiškėse, Klevuose, Ramoniškėje, Dusnyčioje, Burbiškėse, Vidugiriuo-

119 CAW NDWP. Do Pana Starosty Sejneńskiego. 301, syg. 1, k. 103. 3 stycznia 1920 roku 
Sejny.

120 CAW NDWP. Do Ministra Spraw Wewnętrznych. 301, syg. 1, k. 107.
121 CAW NDWP. Do Pana Starosty Powiatowego w Sejnach. 301, syg. 1, k. 115.
122 CAW NDWP. Do Pana Starosty Powiatowego w Sejnach. 301, syg. 1, k. 116.
123 CAW NDWP. Do Ministra Spraw Wewnętrznych. 301, syg. 1, k. 107. 
124 CAW NDWP. Do Pana Starosty Powiatowego w Sejnach. 301, syg. 1, k. 108.
125 CAW NDWP. Do Pana Starosty Powiatowego w Sejnach. 301, syg. 1, k. 109.
126 V. Lesčius, min. veik., p. 278.
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se, Aradnykuose, Punske, Galiniuose, Valinčiuose, Vaitakiemyje, Se-
nuosiuose Ramonuose, Graužiuose127. 

Lenkų paaiškinimuose vyrauja aukščiausio laipsnio demagogija. 
Rašoma, kad lenkų valdžia Seinų apskrityje jokių lietuviškų moky-
klų nerado. Taip pat neaptiko „žiburio“ ar „Lietuvos“ draugijų, dėl 
to ir negalėjo jų uždaryti128. Nepaminima, kad jų neaptiko dėl to, kad 
jau buvo jas uždarę. Archyvuose aptinkama informacija, kad tariamas 
lietuviškų mokyklų ar organizacijų uždarinėjimas buvo tik politinis 
žaidimas ir melas Lenkijos vyriausybei129.

Lietuviai, palikti už administracinės linijos, turėjo nepasiduoti 
lenkinimui. Paklusnumas naujai valdžiai ir tvarkai buvo išreikalautas 
įstatymiškai, iš krašto „valomas“ aktyvus lietuviškasis elementas. Nu-
trūko visas vietos lenkų ir lietuvių  bendravimas ar bendradarbiavimas. 
Antilenkiškas nuotaikas stiprino lenkų administracijos nepakantumas 
lietuvių saviraiškai130. 

Konfliktas dėl Seinų krašto nebuvo lygiaverčių partnerių kivirčas. 
Lenkija tuo metu nepalyginamai lenkė Lietuvą tiek dydžiu, tiek jėga. 
Tačiau lenkų vyriausybė nesugebėjo pakilti virš savo kolegų kaimynų 
ir tarytum lenktyniavo vieni su kitais,  kurstydami ir palaikydami konf-
liktą. Didelį vaidmenį tame atliko Lietuvos lenkai, kurie bijojo prarasti 
savo dvarus. Lietuviai teisingai reiškė lenkams pretenzijas, kad lenkai 
XIX a. taip kilniai sugebėdavo kovoti dėl „laisvės mūsų ir jūsų“, tačiau 
XX a., vos atgavę nepriklausomybę, nepanoro šios taisyklės taikyti 
artimiausiems kaimynams131.

Nuo 1923 m., Tautų Sąjungai nustačius valstybinę Lietuvos-Len-
kijos sieną, Lietuva jos nepripažino ir juridiškai ją laikė netikra. Po ilgo 
laikotarpio, pagaliau Lietuvai ir Lenkijai tapus suvereniomis valstybė-
mis, atsirado galimybė susitarti. 1994 m. balandžio 26 d., po ilgų dery-
bų, pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis. Aišku, derybų 
metu nebuvo kalbama apie Suvalkiją, ir tai reiškė Lietuvos geranorišką 
išsižadėjimą šio krašto Lenkijos naudai. Pasirašius sutartį, atsirado nau-

127 B. Makauskas, „Tarp dviejų pasaulinių karų“, in: Iš Suvalkų krašto praeities ir dabarties, 
Punskas, 1995, p. 22.

128 CAW NDWP. Do województwa Białostockiego w Białymstoku. 301, syg. 1, k. 97.  
W odpowiedzi na trzecią odezwę Poselstwa Brytańskiego. 

129 CAW NDWP. Do Pana Starosty Sejneńskiego. 301, syg. 1, k. 103.
130 Ten pat, p. 23.
131 P. Łossowski, „Kwestia przynależności…“, p. 380.
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jos teisės ir pareigos Suvalkijos lietuviams. Abi valstybės įsipareigojo 
globoti savo tautiečius ir užtikrinti tautinio identiteto išsaugojimą132.

Išvados

Tautinę Suvalkijos gyventojų sudėtį gerai atspindi 1897 m. rusų 
visuotinis surašymas. Iš jo aiškėja, kad tautinę ribą galima buvo 
nutiesti per Seinų apskritį. Būtent ten ryškėjo skirtumas tarp šiau-
rinės – lietuviškos ir pietinės – lenkiškos gubernijos dalių.
Lietuvių tautiniam atgimimui Suvalkijoje buvo itin būdingos an-
tilenkiškos idėjos. Nei vietinių lenkų, nei jų valdžios tai nebuvo 
suprasta. Lenkai tai priėmė kaip tiesioginį pasikėsinimą į juos. šis 
procesas buvo viena svarbiausių lietuvių ir lenkų konflikto prie-
žasčių. Lietuviai nenorėjo priimti galimybės vėl jungtis į bendrą 
sąjungą, o lenkai nesuprato lietuvių siekių sukurti savo valstybę. 
Taip pat didelę įtaką konflikto įsiliepsnojimui turėjo vokiečių oku-
pacija Suvalkijoje. Vokiečiai, valdžią žadėdami tai lietuviams, tai 
lenkams, galutinai juos paliko labai sukiršintus. 
Suvalkijoje buvo nuženklintos dvi demarkacijos linijos. Pirmą, va-
dinamąją Rebulio, liniją (nustatytą 1919 06 18) pakeitė Fošo linija 
(nustatyta 1919 07 18–26), to pasekmė: didesnė pietų Suvalkijos 
dalis su Seinais, Suvalkais ir Punsku atiteko Lenkijai. Tokį pasiū-
lymą rėmė Lenkijos reikalų komisijos nariai ir patvirtino Aukš-
čiausioji Taryba. Lietuvos vyriausybė buvo per silpna tam pasi-
priešinti.
Kariniai susirėmimai Suvalkijoje lietuviams baigėsi tragiškai dėl 
esminių  trūkumų kariuomenėje ir klaidų kovų metu. Lietuva jautė 
ne tik gerų karininkų ar strategijų stoką, bet ir kariuomenės nuo-
vargį bei netinkamą pasiruošimą. Maža to, kad lenkų jėgos buvo 
netinkamai įvertintos, dar ir puolimo strategijos neapgalvotos. 
Blogai, kad Lietuvos kariuomenė buvo sumažinta ne laiku, logiš-
kai neatsižvelgiant į padėtį frontuose.
Suvalkų sutarties vertinimas lietuvių ir lenkų istoriografijoje ne-
vienodas. Lietuvių istoriografijoje vyrauja nuomonė, kad tai buvo 
politinis susitarimas ir lenkų didelė apgaulė. Lenkų istorikų nuo-
mone, tai buvo tik karinis susitarimas. Arčiausiai lenkų pozicijos 
iš lietuvių istorikų yra Antanas Rukša.

132 B. Makauskas, „Tarp dviejų pasaulinių karų“, p. 26.
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Pietinė Suvalkija, likusi Lenkijos pusėje, išgyveno didžiulį kultū-
rinės veiklos slopinimą. Seinų kunigų seminarijos, lietuviškų mo-
kyklų bei organizacijų uždarymas nemažai prisidėjo prie lietuvių 
nutautinimo. 
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TADEUSZ RADZIWONOWICZ

SUVALKŲ SUTARTIES PASIRAšYMO 
GENEZė IR APLINKYBėS 

1920 m. rugsėjo pabaigos – spalio pradžios įvykiai nulėmė pra-
ėjusio šimtmečio Lenkijos ir Lietuvos bei lenkų ir lietuvių santykius. 
Vienas iš tų įvykių buvo lenkų ir lietuvių derybos, vykusios rugsėjo 
30 – spalio 8 dienomis Suvalkuose. Jos baigėsi vadinamosios Suvalkų 
sutarties pasirašymu. ši sutartis nebuvo konstruktyvaus dialogo užuo-
mazga, tačiau ji tapo svarbiu veiksniu, ištisus dešimtmečius kurstančiu 
antilenkiškas nuotaikas Lietuvoje. Kitas dar lemtingesnis įvykis – Ju-
zefo Pilsudskio (Józef Piłsudski), Valstybės viršininko ir kariuomenės 
vyriausiojo vado, suplanuotas 1920 m. spalio 9 d. Vilniaus atėmimas iš 
lietuvių, įvykdytas „maištaujančių“ gen. Liucjano želigovskio (Lucjan 
Żeligowski) dalinių. Būtent šis lenkų bandymas ginklu spręsti Vilniaus 
ir Vilniaus krašto priklausomybę bei anksčiau pasirašyta Suvalkų su-
tartis buvo Lietuvos valstybei svariausi politiniai, propagandiniai ar-
gumentai ir pretekstai atsiriboti nuo Lenkijos priešiškumo siena beveik 
per visus tarpukario metus. Pažymėtina, kad lietuvių visuomenėje ma-
žesnis ar didesnis nepasitikėjimas Lenkija ir lenkais įsišaknijo žymiai 
ilgesniam laikui. Anų įvykių atgarsiai gyvi iki dabar, o jų priežastys 
lenkams ne visada suprantamos. Be abejo, šios priežastys, skirtingas 
požiūris ir faktų, jų aplinkybių bei pasekmių vertinimas, tik patvirtina, 
kad būtina nuodugniau išnagrinėti tuos sunkiausius, pačius kontrover-
siškiausius ir keliančius daug emocijų 1918–1920 metų lenkų-lietuvių 
santykių istorijos klausimus. žinoma, nedideliame straipsnyje išsamiau 
įmanoma aptarti tik kai kuriuos dalykus. Vienas tokių klausimų, ku-
rio, beje, lenkų istorikai nuodugniai nėra tyrę, nors pats sutarties teks-
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tas ne kartą buvo publikuotas, yra lenkų ir lietuvių derybų, vykusių  
Suvalkuose, eiga1. 

Norint kalbėti apie lenkų ir lietuvių derybų Suvalkuose ištakas 
ir aplinkybes, būtina bent trumpai aptarti politinės padėties raidą  
1920 m. liepos–rugsėjo laikotarpiu, vykstant Lenkijos ir Lietuvos teri-
toriniam konfliktui. Negalima nepaminėti ir kovų tarp Lenkijos ir Lie-
tuvos kariuomenių bei lenkų kariuomenės veiksmų, nukreiptų dau-
giausia prieš Raudonąją armiją, bet kartu siekiant užimti tas teritorijas, 
į kurias pretendavo ir lietuviai. 

Lenkijos ir Lietuvos ginčo dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto valsty-
bingumo nepadėjo išspręsti 1920 m. liepos mėnesio susitarimai. Pirma, 
šio mėnesio 10 d. Spa mieste (Belgija) vykusioje konferencijoje Lenki-
jos vyriausybės premjeras Vladislavas Grabskis (Władysław Grabski), 
siekdamas laimėti Antantės diplomatinę pagalbą Raudonosios armijos 
puolimui sulaikyti, sutiko laikinai atiduoti Vilnių lietuviams, o ateityje 
leisti Vakarų šalims spręsti jo likimą. ši deklaracija neturėjo praktinės 
reikšmės nei 1920 metų liepos, nei rugpjūčio mėnesį, tačiau vėliau „at-
siliepė“ joje padarytos nuolaidos. Bereikšmiu ir pavėluotu gestu tapo 
liepos 14 d. Pilsudskio įsakymas atiduoti Vilnių lietuviams, nes miestą 
jau buvo užėmę sovietų daliniai. Antra, liepos 12 d. buvo pasirašyta 
lietuvių ir sovietų taikos sutartis. Viena iš jos pasekmių – Lietuvos ne-
priklausomybės ir sostinės Vilniaus pripažinimas bei miesto grąžinimas 
lietuviams. Tiesa, tai įvyko anksčiau, nei buvo planuojama, rugpjūčio 
26 ir 27 d., bet jau po to, kai Raudonoji armija pralaimėjo ties Varšuva. 
Pasirašyta taikos sutartis teikė daug vilčių, todėl Lietuvos valdžios poli-
tika bei lietuvių viešoji nuomonė nekreipė per daug dėmesio į Maskvos 
kėslus ir viešą lietuvių komunistų, siekiančių palankiu metu paversti 
Lietuvą sovietine respublika, veiklą. Panašiai žiūrėta į galimą Raudono-
sios armijos pralaimėjimą kovoje su Lenkija ir tos nesėkmės padarinius 
Lietuvai. žinoma, Lietuvos politikai pabrėždavo, kad jų valstybė laikosi 
neutraliteto lenkų ir sovietų konflikto atžvilgiu. Vis dėlto jie neišvengė 

1 žr. P. Łossowski, „Kwestia przynależności państwowej Sejneńszczyzny w latach  
1918–1920“, in: Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, red. J. Antoniewicz, Białystok, 1963,  
p. 378–379; Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna, parengė L. Gelberg, 
t. 2, Warszawa, 1958, p. 105–107; Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumen-
tów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa, 1984, p. 599–600; Do-
kumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1, 1918–1932, red.  
T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa, 1989, p. 118–119; Sąsiedzi wobec woj-
ny 1920 roku, parengė J. Cisek, Londyn, 1990, p. 233–236; Bitwa Niemeńska 29 VIII–18 
X 1920. Dokumenty operacyjne, d. 2 (20 IX–18 X), red. M. Tarczyński, Warszawa, 1999, 
p. 623–625.
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veiksmų, prieštaraujančių tokioms deklaracijoms. Vėliau lenkai tai iš-
naudodavo ir kiekvieną kartą, esant progai, lietuviams dėl to priekaiš-
taudavo. Sunku nesutikti su vienu istoriku, teigiančiu, kad Lietuvos vy-
riausybė 1920 m. vasarą tam tikrais atvejais ir tam tikruose reikaluose 
elgėsi su Lenkija taip, tarsi ji turėtų visai išnykti ir ateityje negalėtų kelti 
Lietuvai pavojaus. Netgi rugpjūčio mėnesį įvykęs lūžis lenkų kare su 
sovietais nesudrumstė Kauno vyriausybės įsitikinimo, kad Vilnius nuo-
lat priklausys tik Lietuvai ir lenkai nedrįs jėga to pakeisti. įžvalgiau pa-
dėtį vertino britų diplomatija, kuri jau 1920 m. rugpjūtį perspėjo Varšu-
vą, kad ši nesikėsintų atimti iš Lietuvos Vilniaus. Pavyzdžiui, rugpjūčio  
31 d. išsiųstoje telegramoje britų užsienio reikalų ministras lordas  Džor-
džas Kerzonas (George Curzon) perspėjo, kad Lenkijos agresija prieš 
Lietuvą arba bandymas užimti Vilnių būtų tiesiog beprotiškas žingsnis. 
Rugsėjo 4 d. Varšuvos atsakymas į šią telegramą vertė susimąstyti. Joje 
užsienio reikalų ministras Eustachas Sapiega vyriausybės vardu teigė, 
kad Spa susitarimai Lenkijai nėra galiojantys, nes Didžioji Britanija ne-
sugebėjo paveikti sovietų Rusijos neperžengti vadinamosios Kerzono 
linijos2.  

Tokia Lenkijos vyriausybės ir jos ministro laikysena buvo pagrįs-
ta 1920 m. rugpjūčio 27 d. Valstybės gynimo tarybos nuotarmėmis.  
18-ajame posėdyje, dalyvaujant Valstybės viršininkui Juzefui Pilsuds-
kiui, taryba priėmė sprendimą, leidžiantį Lenkijos kariuomenei per-
žengti Kerzono liniją, taigi ir užimti tas žemes, kurios pagal sovietų 
ir lietuvių sutartį turėjo atitekti Lietuvai. Valstybės gynimo taryba 
nusprendė taip pat pašalinti lietuvių kariuomenę iš Suvalkų krašto. Iš 
tikrųjų paskutinėmis 1920 m. rugpjūčio dienomis lenkų daliniai atgavo 
šį kraštą, nors lietuviai rugpjūčio 28 d. telegramoje siūlė lenkams į šią 
teritoriją nežengti. Rugpjūčio 31 d. Varšuva, atsakydama į lietuvių te-
legramą, pareikalavo, kad lietuviai pasitrauktų iš Suvalkų krašto. šie, 
nenorėdami prarasti žemių, jau rugsėjo 2 d. pradėjo karinius veiksmus. 

2 M. Baumgart, Wielka Brytania a odrodzona Polska (1918–1933), Szczecin, 1985,  
p. 132–133; H. Wisner, Litwa i Litwini szkice z dziejów państwa i narodu, Olsztyn, 1991,  
p. 160–161; A. Kasperavičius, „Reakcja władz litewskich i opinii społecznej na wyda-
rzenia ostatniej fazy wojny polsko-sowieckiej“, in: Rok 1920. Z perspektywy osiemdzie-
sięciolecia, red. A. Ajnenkiel, Warszawa, 2001, p. 152–155; A. Srebrakowski, „Konflikt 
polsko-litewski na tle wydarzeń 1920 roku. Relacje i opinie na łamach litewskiej prasy 
wileńskiej“, ten pat, p. 165–166. Iš esmės Kerzono linija sutapo su linija, nubrėžta An-
tantės Aukščiausiosios tarybos deklaracijoje dėl laikinos rytų Lenkijos valstybinės sienos  
1919 m. gruodžio 8 d. Ta antroji buvusi už teritorijos, kur Lenkijos vyriausybė turėjo teisę 
kurti savo administraciją, t. y. teritorijos, esančios į šiaurės rytus ir rytus nuo Nemuno 
linijos: Gardinas–Jaluvka-Nemyrivas–Brestas (Lietuvos Brasta). 
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Rugsėjo 5 d. lietuvių puolimai buvo sustabdyti, o lenkų daliniai iki 
rugsėjo 10 d. pasiekė 1919 m. nustatytą vadinamąją Fošo (Foch) liniją. 
šis nesėkmingas lietuvių bandymas vėl užimti ginčytiną teritoriją tu-
rėjo svarbių politinių pasekmių. Ministras Sapiega nusprendė pakenk-
ti Lietuvai tarptautinėje arenoje, pasinaudodamas jos konfrontaciniu, 
neutralitetą pažeidžiančiu elgesiu teritorijoje, kuri 1919 m. gruodžio  
8 d. pagal Antantės Aukščiausiosios tarybos deklaraciją buvo priskir-
ta Lenkijai. Rugsėjo 4 d. jis kreipėsi į Tautų Sąjungą protestuodamas ir 
prašydamas padėti, tačiau Tautų Sąjunga nusprendė imtis šio reikalo 
kiek vėliau3. 

Nesėkmingų kovų dėl Suvalkų krašto ir galbūt rugsėjo 4 d. pa-
teikto Sapiehos protesto paveiktas, Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Juozas Purickis rugsėjo 6 d. atsakė į lenkų rugpjūčio 31 d. notą, 
siūlydamas nutraukti karinius veiksmus ir pradėti derybas. Tuomet 
Lietuvos vyriausybė jau galėjo bijoti tolesnio lenkų kariuomenės 
puolimo, todėl stengėsi daryti viską, kad išlaikytų užimtą teritoriją, 
ypač Vilnių. O lenkai rugsėjo 8 d. Valstybės gynimo tarybos posėdy-
je, Valstybės viršininko Juzefo Pilsudskio paskatinti, nutarė Lietuvos 
pasiūlymą priimti. Nuspręsta pradėti derybas, jų vieta paskirta Kal-
varija ir pranešta apie tai Kaunui. Siekdami politinės paramos, lie-
tuviai rugsėjo 12 d. atsakyme ne tik sutiko, kad derybos vyktų Kal-
varijoje, bet ir kad Tautų Sąjunga tarpininkautų konflikte su Lenkija. 
Kitą dieną lietuvių kariuomenė, norėdama sustiprinti lietuvių padėtį 
derybose konkrečiais argumentais, puolė Seinus ir užėmė miestą bei 
jo apylinkes. Vis dėlto lenkų ir lietuvių delegacijos rugsėjo 16–18 d. 
Kalvarijoje susitiko. Derybos baigėsi nesėkmingai, mat lenkai parei-
kalavo, kad lietuvių kariuomenė pasitrauktų už Fošo linijos, o lietuviai 
tai padaryti atsisakė. Taigi paaiškėjo, kad iš tikrųjų nė vienai iš šalių 
derybos nerūpi. Tuomet Lietuva vis dar vylėsi, kad Raudonoji armija 
kontratakuos ir politinė bei karinė Lenkijos padėtis susilpnės. Be to, 
lietuviai tikėjosi, kad ginče su Varšuva juos rems Tautų Sąjungos tary-
ba. Tuo tarpu Lenkijai jau neberūpėjo, kad lenkų ir lietuvių konfliktas 
būtų sprendžiamas tarptautiniu mastu, juolab kad Lenkijos vyriausioji 
kariuomenės vadovybė jau turėjo Nemuno operacijos planą. Tiesa, pa-
grindinis šios operacijos tikslas buvo sutriuškinti Raudonosios armijos 
šiaurinę rikiuotę, bet pirmoje mūšio dalyje lenkų manevrinis dalinys, 

3 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 1, Warszawa, 1989,  
p. 519; P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, 
Warszawa, 1985, p. 142–143.   
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sutelktas Suvalkų krašte, turėjo prasiskverbti pro Lietuvos kariuome-
nės dalinius, kad galėtų iš Seinų krašto per Lietuvos teritoriją žygiuoti 
iki Druskininkų. šis manevras turėjęs taipogi atgrasinti lietuvius nuo 
naujų karinių veiksmų, o operacijai pavykus – atskirti Lietuvą nuo 
Raudonosios armijos užimtų teritorijų4. 

Lenkai, laimėję mūšį ties Nemunu, tikėjosi nustatyti Lenkijos 
valstybės ribas šiaurės rytuose, taip pat išspręsti Vilniaus ir Vilniaus 
krašto klausimą. Tai puikiai suvokė J. Pilsudskis. 1923 m. rugpjūčio 
25 d. Vilniuje jis kalbėjo: Tuomet karo laimė man nusišypsojo – iš-
kart nusprendžiau, kad tikroji Vilniaus nuosavybė turi būti įtvirtinta 
ginklu. Tam pasirinkau gen. [Liucjaną] Želigovskį, nes aš pats, kaip 
Valstybės viršininkas ir Vyriausiasis Lenkijos kariuomenės vadas, 
negalėjau laužyti įsipareigojimų5. Pilsudskis nuosekliai laikėsi nuo-
monės, kad lietuviai, reikšdami savo teritorines pretenzijas, privalo 
apsiriboti tik tomis teritorijomis, kuriose lietuviai sudaro daugumą. Jis 
net nemanė atsisakyti Vilniaus krašto, kur vyravo lenkai, ir atiduo-
ti jo nepriklausomai, atsiribojančiai nuo Lenkijos Lietuvos valstybei. 
Pilsudskis net nesvarstė palankiausios lietuviams galimybės, jų nuo-
mone, atveriančios kelią geriems kaimyniniams santykiams užmegzti, 
t. y. pripažinti Lietuvos nepriklausomybę ir atsisakyti teisių į Vilnių. 
Vadas, vykdydamas tokią politiką, galėjo tikėtis visuomenės para-
mos, ypač kad siekė prijungti prie Lenkijos, t. y. iš tikrųjų inkorpo-
ruoti, Vilniaus kraštą ir kitas rytų (kresų) žemes. Tuo tarpu turėjusi 
suskaldyti Rusiją federacijos idėja, kurios tikslas politinė Lenkijos ir 
Lietuvos sąjunga, net atiduodant jai Vilnių, nebuvo suprasta ir nesu-
silaukė daugiau palaikančiųjų nei šalyje, nei užsienyje6. Vis dėlto dar 
1920 m. rugsėjo pradžioje, pasak Vladislavo Baranovskio (Władysław 
Baranowski), Pilsudskis sakęs, jog etnografinę Lietuvą ir Vilnių mato 
Lenkijoje arba Lietuvą lietuviškai lenkišką su Kaunu ir Vilniumi, są-
jungoje su Lenkija7. Akivaizdu – Vadas tuomet turėjęs suprasti, jog 
nepriklausoma Lietuva su Vilniaus kraštu ir tarptautiniu pripažinimu 
tokiai jos teritorijai, geranoriškai nesutiksianti nei su viena jo siūloma 

4 Ten pat, p. 143–145; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski,  
t. 2, 1914–1939, Gdańsk, 1990, p. 528; J. Odziemkowski, „Bitwa nad Niemnem 20–29 IX  
1920 r.“, in: Bitwa Niemeńska, red. U. Kraśnicka, K. Filipow, Białystok, 2000, p. 38.

5 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 6, Warszawa, 1937, p. 126. 
6 A. Srebrakowski, cit. op., p. 166; S. Mackiewicz (Cat), Historja Polski od 11 listopada 

1918 r. do 17 września 1939 r., Warszawa, 1989, p. 102–106; W. Jędrzejewicz, cit. op.,  
p. 407–408, 525.

7 Ten pat, p. 520.
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idėja. Todėl Pilsudskis nusprendė ginklu atimti iš lietuvių jų istorinę 
sostinę ir išspręsti Vilniaus ir Vilniaus krašto priklausymą, kad, anot 
jo, Lietuva liktų „etnografinė“ arba sutiktų tapti „lietuviškai lenkiška 
Lietuva“. Be abejo, šiems planams įgyvendinti reikėjo politinio ir gin-
kluotojo pasirengimo. Pilsudskis pritaikė tuomet populiarią taisyklę, 
kad kiekvienos šalies ar regiono gyventojai turi teisę pareikšti, kuriai 
valstybei jie nori priklausyti. Todėl Vilniui užimti pasirinko lenkų ka-
riuomenės dalinius, kuriuose tarnavo asmenys iš kresų, t. y. visų pirma 
lietuvių-baltarusių diviziją, o jai vadovauti paskyrė gen. želigovskį, 
kilusį iš Lietuvos-Baltarusijos pasienio8.            

Dar neprasidėjus lenkų puolimui prieš Raudonąją armiją, nuo rug-
sėjo 16 d. ženevoje posėdžiavusi Tautų Sąjungos taryba ėmėsi spręsti 
lenkų ir lietuvių ginčą. Taryba 1920 m. rugsėjo 20 d. rezoliucijoje pa-
siūlė Lietuvai pripažinti 1919 m. gruodžio 8 d. nustatytą demarkacijos 
liniją ir išvesti savo karinius dalinius už šios ribos. Lenkiją mėginta 
įpareigoti paisyti Lietuvos neutraliteto ir neliesti priklausančių jai že-
mių rytuose ir šiaurės rytuose už tos linijos, tarp jų ir Vilniaus krašto. 
Abi šalys turėjo taip pat visomis išgalėmis vengti karo veiksmų. Tary-
ba nusprendė į ginčo vietą pasiųsti Tautų Sąjungos kontrolės komisiją. 
Rugsėjo 21 d. atsiųstose į ženevą telegramose abiejų šalių vyriausybių 
laikysena buvusi skirtinga. Kaunas rezoliuciją pripažino, o lenkų mi-
nistras Sapiega, dėkodamas už tarpininkavimą ir iš esmės sutikdamas 
su Sąjungos pasiūlymais, pranešė, kad Lietuvai nesilaikant neutraliteto 
Lenkijos vyriausybė pasiliekanti teisę savarankiškai spręsti apie gin-
kluotuosius veiksmus, būtinus šalies saugumui užtikrinti. Kitą dieną 
Lenkijos užsienio reikalų ministerija telegrama informavo Kauną, jog 

8 Toks pasirengimas buvo pradėtas jau 1920 m. rugpjūčio antroje pusėje. Pilsudskis apie tai 
rašė: Šio įsakymo trečiajame taške [1920 rugpjūčio 18 d. – T. R. past.] išleidau potvarkį iš 
5-osios ir 1-osios armijos kuo skubiausiai išvesti 41-ąjį Suvalkų pulką ir 19-ąją diviziją, se-
niau vadinamą 1-ąja lietuvių-baltarusių divizija. Taip atsitiko dėl mano tuomet atsiradu-
sio sumanymo 41-ąjį pulką, suformuotą iš suvalkiečių savanorių, išsiųsti į gimtąjį kraštą, 
kad išlaisvintų jį nuo sovietų-lietuvių antpuolio. Tačiau 19-oji divizija, taip pat sudaryta 
iš savanorių, kilusių iš mūsų kresų, turėjo pasitraukti […] į Čeremchą, tam, kad iš karto 
veiktų kaip priekinė sargyba, valydama iš savo mažesnės tėvynės priešą. Kiek vėliau, Ins-
trukcijoje 2-ajai armijai, ko gero, rugpjūčio 29-ąją, atsirado pagrįstas politinės prigimties 
keblumais, susijusiais su tolesne akcija dėl vadinamųjų Lenkijos valstybinių sienų [Kerzo-
no linija – T. R. past.], kariuomenės padalijimas į reguliarias bei nereguliarias formuotes, 
joms buvo priskiriama ir lietuvių-baltarusių divizija. Be to, nereguliariose formuotėse at-
sirado savanorių divizija, jai vadovavo pulk. Adamas Kocas, bei keli kavalerijos daliniai;  
žr. J. Piłsudski, „Rok 1920“, in: Pisma zbiorowe, t. 7, Warszawa, 1937, p. 131; Bitwa Nie-
meńska 29 VIII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, d. 1 (29 VIII–19 IX), red. M. Tar- 
czyński, Warszawa, 1998, p. 25–26.
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lietuviams nepaisant Tautų Sąjungos tarybos sprendimo ir okupuojant 
Lenkijos teritoriją, Lenkijos kariuomenės vadovybė, pasilikusi teisę 
elgtis nevaržomai, nusprendė imtis veiksmingų karinių priemonių9. 

Tą pačią rugsėjo 22 dieną 23-iajame Valstybės gynimo tarybos 
posėdyje Pilsudskis pristatė Nemuno operacijos planą. Jį pradėjus įgy-
vendinti, dar tą pačią dieną lenkų manevrinė grupė pradėjo šturmuoti 
Seinų apylinkes ir pralaužė lietuvių pozicijas. Suvokiant tarptautines 
šio žingsnio pasekmes, tame pačiame posėdyje buvo priimtas siūly-
mas išsiųsti veikiau susitaikymo notas Tautų Sąjungai ir Lietuvos vy-
riausybei. žinoma, Lietuva Tautų Sąjungoje pareiškė griežtą protestą, 
reikalaudama atsiųsti kontrolės komisiją, o rugsėjo 24 d. telegramoje 
Varšuvai lenkų veiksmus įvertino kaip agresiją prieš lietuvių tautą. 
Lietuvos vyriausybė taipogi išreiškė viltį, kad lenkų pajėgos bus ati-
trauktos už 1919 m. gruodžio 8 d. nustatytos linijos, o tai netiesio-
giai reiškė jos pripažinimą. Rugsėjo 26 d. atsakyme ministras Sapiega, 
pateikdamas įvairių priekaištų Lietuvai, pasiūlė dar vienas derybas, 
šį kartą Suvalkuose. Kitą dieną Kauno vyriausybė sutiko su 1919 m. 
gruodžio 8 d. linija bei derybomis ir jų vieta10. 

Konflikto šalys sutiko pradėti derybas, tačiau jų pozicijos ir lūkes-
čiai labai skyrėsi. Lietuva, būdama silpnesnė valstybė, taip pat karinio 
pajėgumo atžvilgiu, turėjo pasikliauti savo diplomatiniais sugebėjimais 
ir ieškoti pagalbos tarptautinėje arenoje tuo metu, kai priešininkas  
sėkmingai tęsė puolimą fronte. Lietuva, remiama ypač britų diploma-
tijos bei Tautų Sąjungos, norėjo išlaikyti savo rankose Vilniaus kraštą. 
O lenkai, nepripažindami tuometinio status quo, rengėsi deryboms, 
kaip vėliau paaiškėjo, net nemanydami kelti nei spręsti Vilniaus krašto  
klausimo. žinoma, viską sprendė Pilsudskis, kuris nuo 1920 m. rugsėjo 
21 iki spalio 7 d. savo vyriausiąją būstinę buvo įsirengęs Balstogės ge-
ležinkelio stotyje11. Balstogėje jis susitiko su ministru Sapiega ir su juo 
sudarė gvildentinų per derybas Suvalkuose klausimų sąrašą, sutarė de-
rybų taktiką. Pilsudskis rugsėjo 28 d. laišku kreipėsi į pulk. Mečislavą 
Mackevičių (Mieczysław Mackiewicz), turėjusį Suvalkuose atstovauti 
Lenkijos kariuomenės vyriausiajai vadovybei: Brangusis Pulkininke. 
Artėjančiose derybose su lietuviais reikia laikytis šių taisyklių; ir pa-
teikė nurodymus deryboms. Suprantama, Vadas įpareigojo Mackevičių 
supažindinti su šiuo laišku Užsienio reikalų ministerijos atstovą Juliu-

9  P. Łossowski, „Kwestia przynależności…“, p. 376–377.
10  Ten pat, p. 377–378; W. Jędrzejewicz, cit. op., p. 523. 
11  Ten pat, p. 522–526. 
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šą Lukasevičių (Juliusz Łukasiewicz), tikėdamasis, kad jis tikriausiai 
visiškai atitinka instrukcijas, gautas iš kunigaikščio Sapiegos […]12. 
Taigi Valstybės viršininkas įsakė Mackevičiui: remiantis surinkta in-
formacija pabrėžti, kad lietuviai nuolat nesilaiko neutraliteto lenkų ir 
sovietų kare, bet ir aiškinti, jog jie, ko gero, buvo priversti tai daryti 
dėl savo silpnumo; reikalauti, kad lietuvių kariuomenė pasitrauktų iš 
šiaurinės Suvalkų krašto dalies [iš tikrųjų rugsėjo pabaigoje ir spalio 
pradžioje teritorijos, esančios nuo Suvalkų ir Seinų į šiaurės rytus, bet 
į pietvakarius nuo Fošo linijos, tebebuvo dar lietuvių rankose, o len-
kų daliniai buvo pasiekę liniją Patapai(Potopy)–Maidanas(Majdan)–
Andrejavas(Andrzejewo)–Ramonai(Romaniuki)–šlynakiemis 
(Szlinokiemie)–Trakiškės(Trakiszki)–Kampuočiai(Kompocie)–
žagariai(Żegary)–Stabingis(Sztabinki)–Dvarčėnai(Dworczysko)–
Polkotai(Półkoty)]; pabrėžti, kad lenkų pajėgos, kovodamos su Raudo-
nąja armija, tarsi mechaniškai stumia lietuvių dalinius, nenorėdamos 
jų sutriuškinti, nors iš karinės pusės būtų tai įmanoma ir tikslinga, 
todėl vengia susirėmimų su lietuviais, dažnai net sau pakenkdamos; 
pareikšti lietuvių delegacijai, kad 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir So-
vietų Sąjungos Maskvoje pasirašytos sutarties Lenkija pripažinti ne-
galinti, laiko ją nesančia, kadangi sutartis sudaryta ir pasirašyta ne 
tik Lenkijai apie tai nepranešus ir neatsižvelgus į jos interesus, bet ir 
nukreipta prieš ją, nes sudaryta Lenkijai patiriant nesėkmes kovoje su 
bolševikais; įrodyti Lenkijos siekius taikiai sugyventi su lietuvių tauta 
(Lenkija nesiima atsakomųjų veiksmų dėl neutraliteto nesilaikymo ir 
net bendradarbiavimo su bolševikais); perspėti Lietuvą, kad lenkų ka-
riniai daliniai, kovodami su Raudonąja armija, užimsią Varėnos–Bas-
tūnų liniją, taipogi pasiūlyti, kad lietuvių daliniai geranoriškai iš jos 
pasitrauktų, jeigu nenori būti priversti pasitraukti ginklu; perspėti Lie-
tuvos vyriausybę, kad ši nekaltintų tų lenkų, kuriuos pagal Lenkijai 
nežinomas sutartis be jų ar Lenkijos sutikimo ji laikanti savo pilie-
čiais, valstybės išdavyste, kad netaikytų jiems represijų, nes priešingu 
atveju Lenkija juos ginsianti. Galiausiai svarbiausio, t. y. Vilniaus ir 
Vilniaus krašto, klausimo Pilsudskis patarė šiose derybose geriau ne-
kelti, tačiau pabrėžti, kad šios žemės gyventojų niekas neklausė, kuriai 
valstybei jie nori priklausyti, o Lietuvos vyriausybė, žinodama apie 
galimą stiprų konfliktą su Lenkija, net nebandė kalbėtis su šio krašto 

12 Juzefo Pilsudskio laiškas pulk. M. Mackevičiui parašytas 1920 m. rugsėjo 28 d. su nuoro-
domis lenkų ir lietuvių deryboms Suvalkuose, in: Sąsiedzi wobec wojny…, p. 227. 
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gyventojais, nepaisydama šių vietų lenkiškumo. Vadas šitaip perspėjo: 
Lietuva turėtų būti pasirengusi tam, jog Lenkija kuo uoliausiai gin-
sianti savo tautiečius Vilniaus ir Gardino krašte. Dar daugiau, patarė 
delegatams, kad šie – jeigu lietuviai prabiltų apie Vilniaus ir Vilniaus 
krašto valstybinį priklausomumą – išsisuktų neturį įgaliojimų ir dar 
patartų jiems šiuo metu neaštrinti šio klausimo, kadangi mūsų kariuo-
menėje, dabar kovojančioje anapus Nemuno, yra visa galybė puikiai 
apsiginklavusių ir išmiklintų kareivių ir karininkų, kilusių iš ginčy-
tino krašto ir tikriausiai norėsiančių savo teises ginti kitais būdais 
negu derybos Suvalkuose ar kur nors kitur. O Lenkija, dėl kurios šie 
kareiviai ir karininkai yra pralieję daug kraujo, tikriausiai neturėtų 
galios kaip nors griežčiau juos sudrausti, ypač kad Lietuva nori bru-
taliai sutrypti jų pilietines teises savo Tėvynėje. Būtent apie tokį pasi-
rinkimą Valstybės viršininkas pranešė Mackevičiui, baigdamas laišką: 
paskutiniame punkte lengvai pastebėsite sistemą, kurią pasirinkau 
Vilniaus atžvilgiu. Kol kas šios sistemos laikausi. Taigi, jeigu kas nors 
panašaus įvyktų, turite jau paruoštą pasiaiškinimą lietuviams.13 Iš 
laiško aiškėja, jog Pilsudskiui visai nereikėjo pasirašyti lenkų ir lietu-
vių sutarties Suvalkuose, kad generolas Liucjanas želigovskis galėtų 
laisvai žygiuoti į Vilnių, tačiau Vadas vylėsi, kad derybos nusitęs iki 
to laiko, kol prasidėsiąs „maištas“.

Paskutinę 1920 m. rugsėjo ir pirmą spalio savaites, t. y. keletą die-
nų prieš prasidedant ir jau vykstant Suvalkų deryboms, Pilsudskis su 
savo bendradarbiais išnaudojo lemiamam politiniam ir kariniam gen. 
želigovskio „maištui“ surengti bei tokiam karinių dalinių išdėstymui, 
kad visą akciją galima būtų tinkamai aprūpinti ir pasiekti pergalę14. 
Taigi, galima manyti, Pilsudskis ėmėsi derybų su lietuviais, siekda-
mas laimėti daugiau laiko, bet veikiausiai ne dėl to, kad rodydamas 

13  Ten pat, p. 225–227. 
14 Tuo metu Pilsudskis asmeniškai ėmėsi rengti gen. želigovskio „maištą“. 1920 m. rugsėjo 

24 d. susitiko Lipske su gen. Edvardu Ridzu-Smigliu (Edward Rydz-Śmigły) bei su pulk. 
Adamu Kocu, kuriam pavedė perduoti želigovskiui 3 tūkst. kareivių, tariamų „kresiečių“ 
iš savanorių divizijos. Veikiausiai rugsėjo 30 d. jis kalbėjo su gen. želigovskiu ir pranešė 
jam apie užduotį, kurią šis turėsiąs atlikti. Spalio 2 d. Lydoje apie savo sumanymą prane-
šė gen. Janui žondkovskiui (Jan Rządkowski), lietuvių-baltarusių divizijos vadui, bei jo 
štabui. Spalio 4 d. įsakymu sukūrė 3-iąją gen. Vladislavo Sikorskio (Władysław Sikorski) 
armiją, kurioje buvo ir gen. želigovskio grupė. Pirmosiomis spalio dienomis, be želigovs-
kio, „maištą“ rengė ir kiti generolai: Ridzas-Smiglis, Leonas Berbeckis ir Janas žondkovs-
kis, pulk. Kocas ir pulk. Aleksanderis Pristoras (Aleksander Prystor) kaip Pilsudskio pa-
tikėtinis; žr. W. Jędrzejewicz, op. cit., p. 523–525; A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935,  
Warszawa, 1988, p. 234; B. Waligóra, „Zajęcie Wilna przez gen. Żeligowskiego“, Bellona, 
t. 36, 1930, p. 232–235. 
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norą susitarti bandytų nuslėpti tikruosius ketinimus ir visiškai su-
klaidinti savo priešininkus lietuvius. Savo delegatams nurodė išsakyti 
lietuviams lenkų nuostatas svarbiausiais klausimais, ypač dėl lenkų, 
gyvenančių ginčytinose teritorijose, siekių ir gynimo. Be to, lietuviai 
turėjo sužinoti apie galimą lenkų kareivių, kilusių iš ginčytinų terito-
rijų, maištą, kuriam Lenkija nė nemanė trukdyti, priešingai – žadėjo jį 
remti.

Turint omenyje minėtas instrukcijas, būtina pabrėžti: nors Pilsuds-
kis Suvalkų derybose pats nedalyvavo, tačiau jis buvo, ypač pradžio-
je, jų režisierius. Abi delegacijos atvyko į Suvalkus 1920 m. rugsėjo  
29 d. Lietuvių delegacijos tikėtasi apie 16–18 val. Kely-
je Kalvarija–Suvalkai tarp dviejų lenkų sargybos postų ją turė-
jo pasitikti du karininkai bei 17-osios pėstininkų divizijos gar-
bės kuopa. Taip garbingai lietuviai nebuvo sutikti, kadangi jų 
delegacija vėlavo ir į Suvalkus atvyko tik apie 22 val. Dėl tokio su-
sivėlinimo ir lietuvių atstovų nuovargio derybos prasidėjo kitą die-
ną15. Iš viso abi delegacijos posėdžiavo 6 kartus: rugsėjo 30 d. 13.40– 
15.40 val., spalio 1 d. 15–16 val., spalio 3 d. 13.40–15.15 val., spalio  
4 d. 16.10–20.20 val., spalio 6 d. nuo 10.15 val. ir spalio 7 d. nuo  
11 val. iki spalio 8 d. 2 val. nakties. Spalio 2 d. posėdis neįvyko lie-
tuvių delegatų prašymu, mat dalis jų išvyko į Kalvariją telefonu su-
sisiekti su savo vyriausybe ir pasikonsultuoti tam tikrais klausimais. 
Delegacijos susitiko pastate (T. Kosciuškos g. 69), kuriame tuomet 
buvo Suvalkų apskrities teismas bei taikos teismo ir notarų raštinių 
patalpos, baudžiamojo skyriaus salėje. Posėdžiuose lenkams atstova-
vo: pulk. Mečislavas Mackevičius ir rotm. Adomas Romeris, Lenkijos 
vyriausiosios kariuomenės vadovybės atstovai bei Juliušas Lukase-
vičius ir Vaclavas Pšesmickis (Wacław Przesmycki) – Užsienio rei-
kalų ministerijos delegatai. Paskutiniame posėdyje rotm. Romeris jau 
nedalyvavo, mat jis spalio 6-osios vakarą išvyko į Balstogę, o spalio  
7-ąją buvo Varšuvoje. Lietuvių delegatai buvo: gen. Maksimas Katchė 
(fronto vadas) ir mjr. Aleksandras šumskis (Generalinio štabo operaci-
jų skyriaus viršininkas), abu atstovavo Generaliniam štabui ir Lietuvos 
apsaugos ministerijai, Bronius Balutis – Užsienio reikalų ministerijos 
Politinio departamento direktorius, Voldemaras Vytautas Čarneckis 
– Steigiamojo seimo atstovas, Lietuvos krikščionių demokratų parti-

15 Rotm. A. Romerio raportas dėl derybų su lietuviais Suvalkuose eigos, in: Sąsiedzi wobec 
wojny…, p. 227.
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jos narys, Mykolas Biržiška – teisininkas, lietuvių literatūros istorikas, 
redaktorius, Vilniaus gimnazijos direktorius. Reikia paminėti, kad irgi  
6-ajame, paskutiniame, posėdyje iš lietuvių atstovų nedalyvavo ma-
joras šumskis. Be Lenkijos ir Lietuvos delegacijų, posėdžiuose daly-
vaudavo kaip stebėtojai, be balsavimo teisės, valstybių sąjungininkių 
atstovai: JAV atstovas Baltijos šalims M. Kelis (Kelley; dalyvavo 4 pir-
muosiuose posėdžiuose), Didžiosios Britanijos atstovas Baltijos komi-
sijoje mjr. Delahajė (Dellahaye) ir šios šalies karinės misijos Lietuvoje 
viršininkas mjr. Padgiteras (abu dalyvavo 3 pirmuosiuose posėdžiuo-
se), italų karinės misijos Lietuvoje viršininkas kpt. Humberto Sala 
(dalyvavo 3 ir 4 susitikime). Vėliau atvyko Tautų Sąjungos kontrolės 
komisijos nariai: prancūzas pulk. Augustas šardinji (Chardigny) bei 
karininkai: britų – mjr. Kinenas (Keenen), italų – pulk. Bergeris, is-
panų – pulk. Hersė (Herce), japonų – kpt. Janamakis bei sekretorius 
Lasičius iš Serbijos. Komisija atvyko į Suvalkus spalio 4-osios vakarą, 
bet vienas jos narys, britas Kinenas, dalyvavo jau ketvirtajame posė-
dyje, prasidėjusiame po 16 val. Komisiją pasitiko 17-osios pėstininkų 
divizijos vadovybė su pulk. Aleksanderiu Piku, orkestras ir garbės 
sargyba. Komisijos atvykimo proga miestas buvo šventiškai papuoš-
tas. Kitą dieną „Pilietinėje resursoje“ surengtas pokylis ir karinis pa-
radas. Komisija, atrodo, spalio 5 d. susitiko su lietuvių delegacija, o 
galbūt ir su lenkais, nes tą dieną nebuvo lenkų ir lietuvių delegacijų 
susitikimo16.

Neoficialiai į derybas buvo įtraukti ir kiti asmenys. Lenkų dele-
gaciją rėmė Tadeušas Katelbachas (Tadeusz Katelbach), ko gero, ne-
atsitiktinai vėl atvykęs į Suvalkų kraštą (jis čia buvo 1919 m.). Pir-
miausia, 1920 m. rugsėjo mėnesį, eidamas jau žvalgybos karininko 
pareigas, kelis savo kolegas jis išsiuntė konspiracinio darbo į Vilnių. 
Vėliau, laukdamas kitų įsakymų, lankė jau pažįstamas vietas ir taip 
sulaukė lenkų ir lietuvių derybų pradžios. Tuomet jis susitiko su prieš 
keletą metų pažintu Juliušu Lukasevičiumi17. Katelbachas prisimena: 
nuo šiol ištisas valandas, jam atsitraukus nuo sunkaus darbo, kalbė-
jomės apie derybų eigą. […] Mūsų delegacijai aš padėdavau, galiu 
pasakyti, savanoriškai, nes tikrai nuoširdžiai užjaučiau Lukasevičių, 
kuriam teko nelengva užduotis. Nujaučiau, kad jis, turėdamas ant 

16 Ten pat, p. 227–233; Protocoles officiels des conférences polono-lithuaniennnes à Suwal-
ki, Varsovie, 1921, p. 2–9.

17  T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, Gdańsk, 2001, p. 104.

T A D E U S Z  R A D Z I W O N O W I C Z S U VA L K Ų  S U T A R T I E S  PA S I R A š Y M O  G E N E Z ė  I R  A P L I N K Y B ė S 



229

sprando lietuvius, verčiančius [sic!] Tautų Sąjungos komisiją skubė-
ti, o jis privalo – nežinojau kodėl – delsti.18 

Pirmąjį bendrą abiejų delegacijų posėdį pradėjo pulk. Mackevi-
čius, sveikindamas lietuvių delegaciją ir išreikšdamas viltį, kad konfe-
rencija atneš teigiamų rezultatų. Pasikeitus įgaliojimais, su kuriais abi 
šalys susipažino ir juos pripažino, nuspręsta Kalvarijos konferencijos 
pavyzdžiu susirinkimams pirmininkauti pakaitomis. Iš tikrųjų paski-
riems posėdžiams vadovavo pakaitomis pulk. Mackevičius (1, 3 ir 5) 
ir gen. Katchė (2, 4 ir 6), kas galėtų rodyti, kad būtent šiems karinin-
kams patikėtas svarbiausias vaidmuo jų delegacijose. Lietuviai (pa-
našiai kaip Katelbachas) vis dėlto lenkų delegacijos pirmininku laikė 
Lukasevičių, o jų laikysena Mackevičiaus atžvilgiu buvo, trumpai ta-
riant, šalta. Derybos vyko rusų kalba, o protokolai buvo rašomi lenkų 
ir lietuvių kalbomis. Sutarta nuotarmes rašyti tik protokoluose. Tačiau 
šalių keliamos problemos ir klausimai bei atsakymai į juos buvo patei-
kiami raštu, pareiškimų forma: lenkai rašė lenkų kalba su patvirtintu 
vertimu į rusų kalbą, lietuviai – lietuvių kalba su patvirtintu vertimu į 
rusų kalbą. Iš viso abi šalys derybų metu pateikė apie 20 pareiškimų: 
lenkai 11 (tarp jų 8 ir 8 bis), o lietuviai – turbūt 919. 

Pirmąjį pareiškimą lietuvių delegacija, tiksliau gen. Katchė, per-
skaitė rugsėjo 30 d. Jame pateiktas siūlymas, grindžiamas abiejų šalių 
siekimu kuo greičiau baigti lieti kraują, lietuvių vyriausybės gerano-
riškumu, kaip sąlyga siekiant tolesnio vaisingo darbo, buvo rugsėjo  
27 d. notos Varšuvai atkartojimas – nutraukti karinius veiksmus. Po 10 
minučių pertraukos lenkų delegacija atsakė 1-uoju savo pareiškimu, 
kuriuo sutiko visiškai sustabdyti karo veiksmus Suvalkų krašte dery-
bų metu ir pažadėjo kreiptis į karinę vadovybę dėl atitinkamų įsaky-
mų. Pasitarus gen. Katchė pateikė 2-ąjį pareiškimą, kuriame lietuvių 
delegacija, atsižvelgdama į minėtą lenkų sutikimą, pažadėjo padaryti 
viską, kad nuo rugsėjo 30 d. 24 val. Lietuvos laiku būtų nutraukti taip 
pat lietuvių kariuomenės karo veiksmai buvusios Suvalkų gubernijos 

18 Ten pat, p. 104–105. Katelbachas padėjo taip pat savo studijų kolegai Cibulskiui (Cybuls-
ki), kuris buvo vieno Tautų Sąjungos kontrolės komisijos nario, kpt. Janamakio, sekreto-
rius. Abu parengė išplėtotą memorandumą dėl lenkų ir lietuvių reikalų, ir japonas jį per-
siuntė savo šalies ambasadai Paryžiuje. Neoficialus ir užkulisinis Lukasevičiaus ekspertas 
buvo (apie tai mini Katelbachas) Vaclavas Koscialkovskis (Wacław Kościałkowski), ener-
gingas ir labai suinteresuotas Seinų krašto priklausymu Lenkijai Alnų (Hołny Wolmera) 
dvaro ir žemių savininkas.

19 Protocoles officiels…, p. 2, 9–10; Rotm. A. Romerio raportas apie derybų eigą…, p. 233; 
T. Katelbach, cit. op., p. 104. 
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teritorijoje. Pareiškime lietuviai nurodė, kad, nors jų šalis nėra karo 
padėtyje nei su Lenkija, nei su Rusija, tačiau jau kurį laiką Lietuvos 
teritorija yra šių valstybių karinių operacijų vieta. Dėl to lietuvių tau-
ta, siekianti taikos su visais kaimynais, nepagrįstai kenčia visas lenkų 
ir sovietų karo baisenybes. Taigi lietuvių delegacija pabrėžė, kad pa-
grindinė jos užduotis yra ieškoti būdų apsaugoti savo kraštą ir tautą 
nuo sunaikinimo, taip pat patikino, kad yra pasirengusi tolesnėms de-
ryboms ir turi viltį sėkmingai jas užbaigti. Po kitos pertraukos, kurios 
metu lenkų delegacija susipažino su lietuvių pareiškimu, Lukasevičius 
pateikė 2-ąjį lenkų pareiškimą. Jame lenkų delegacija teigė, kad lietu-
vių daliniai, okupuodami Lenkijos teritoriją, tapo pagrindine lenkų ir 
lietuvių karinio konflikto priežastimi. Lenkai nurodė, kad Kauno vy-
riausybės politika Lenkijos atžvilgiu jau nuo dviejų mėnesių pasireiškia 
ne tik Lenkijos teritorijų okupavimu, bet taip pat neutraliteto lenkų ir 
sovietų kare laužymu Lenkijos nenaudai. Dėl to pagrindinė problema, 
kurią reikia aptarti ir spręsti, be demarkacijos linijos nustatymo, yra 
griežtas lietuvių paskelbto neutraliteto laikymasis. Lenkai sakė viliąsi, 
kad derybas sėkmingai pradėjus, nekilsią jokių rimtų kliūčių dėl lietu-
vių vyriausybės laikysenos sprendžiant grynai karinius reikalus20. 

Reikia pabrėžti, kad lenkų delegacija stengėsi vadovautis Pilsuds-
kio nurodymais ir siūlymais, pateiktais laiške pulk. Mackevičiui. Tai 
ryškėja lyginant minėto rugsėjo 28 d. laiško turinį su lenkų delegacijos 
pareiškimais. Kai kurios Pilsudskio suformuluotos ištraukos perrašy-
tos į pareiškimus beveik pažodžiui. Pasakytina taip pat, kad žodžių 
„Vilnius“ ir „Vilniaus kraštas“ oficialiose kalbose ir derybų doku-
mentuose nepavartojo nei lenkai, nei lietuviai. 

Spalio 1 d. posėdyje pulk. Mackevičius dar griežčiau nei 2-ajame pa-
reiškime, rašytame rugsėjo 30 d., kalbėjo apie lietuvių neutraliteto nesilai-
kymą, pateikdamas konkrečių pavyzdžių, įrodančių tokius Lietuvos ir jos 
karinių dalinių veiksmus. Svarbiame ir ilgame 3-iajame pareiškime, kurį 
spalio 1 d. perskaitė Lukasevičius, lenkų delegacija konstatavo, kad nuo 
pat sovietų puolimo pradžios Lietuvos vyriausybė savo veiksmais siekė 
palengvinti Raudonajai armijai tęsti pradėtą karinę operaciją, taigi – šie 
veiksmai buvo priešiški Lenkijai. Lenkų delegacija pridūrė, jog Lenkijos 
vyriausybė galinti patikėti, kad tokie Lietuvos vyriausybės veiksmai nebu-
vo piktybiški, kad juos lėmė Lietuvos bejėgiškumas Rusijos karinės pers-
varos akivaizdoje. Lietuvių valdžios veiksmus Suvalkų krašto okupacijos 

20  Protocoles officiels…, p. 2–3. 
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metu pripažino priešiškais Lenkijai ir nurodė, kad lenkų karinė vadovybė 
apriboja savo operacijas iki būtiniausių veiksmų, nesiekdama visiško lie-
tuvių kariuomenės sunaikinimo, nors tai nebūtų sunku, o iš karinės pusės 
netgi tikslinga. Lukasevičius pakartojo Pilsudskio nuomonę apie lietuvių 
ir sovietų sutartį, pridurdamas, kad ši sutartis buvusi su papildomomis 
išlygomis, palengvinusiomis Raudonajai armijai karines operacijas prieš 
lenkų pajėgas. Užtikrindamas, kad lenkai siekia gerų kaimyninių santykių 
su Lietuva ir nesiimsią atsakomųjų veiksmų dėl neutraliteto nesilaikymo, 
pranešė apie lenkų dalinių įžengimą iki Varėnos–Bastūnų linijos, leisda-
mas suprasti, kad Lietuvos vyriausybė, norėdama išvengti nesusipratimų 
ir konfliktų, privalo atitraukti iš ten savuosius dalinius. 3-iajame pareiš-
kime buvęs taip pat perspėjimas, kad lietuviai nekaltintų lenkų, kurie dėl 
Lenkijos vyriausybei nežinomų susitarimų laikomi Lietuvos piliečiais, esą 
jie yra valstybės išdavikai, ir jų nebaustų, nes priešingu atveju Lenkija 
stosianti juos ginti. Toliau rašoma, kad pagal Lietuvos ir bolševikų sutar-
tį lietuvių okupuotų teritorijų gyventojai turėsią dar pasisakyti dėl savo 
apsisprendimo priklausyti kuriai nors valstybei, kadangi anksčiau tokios 
galimybės jie neturėjo. Lenkų delegacija patarė Lietuvos vyriausybei įsi-
sąmoninti esamos padėties svarbą ir būti pasirengusiai ir tokiam atvejui, 
jeigu šalims nepavyktų susitarti, kad Lenkija bus priversta ginti tuos, ku-
rie be jų sutikimo būsią prijungti prie Lietuvos valstybės pagal lietuvių 
ir sovietų sutartį. Galiausiai lenkai deklaravo ir pasiūlė liniją, ties kuria 
apsistosianti Lenkijos kariuomenė. Suvalkų krašte turėjo tai būti linija, 
nustatyta 1919 m. gruodžio 8 d., toliau einanti ties Nemunu iki Merkinės, 
iš ten Varėnos link, o Suvalkų–Alytaus–Varėnos geležinkelis liktų lenkų 
kariuomenės žinioje. Nekeista, kad lenkams paskelbus tokį pareiškimą, 
lietuvių delegacija turėjo konsultuotis su savo vyriausybe ir tuo reikalu 
spalio 2 d. išsiuntė kai kuriuos savo narius į Kalvariją. Antrasis posėdis 
baigėsi pareiškimų pasikeitimu (3-iuoju lietuvių ir 4-uoju lenkų delega-
cijos). Juose abi šalys kaltino viena kitą rugsėjo 30 d. susitarimo dėl karo 
veiksmų nutraukimo buvusioje Suvalkų gubernijoje pažeidimu. Genero-
las Katchė pridūrė, kad lenkų kariuomenės veiksmai kitose fronto vietose 
prieštarauja taikioms lenkų deklaracijoms, esą lenkų armijos operacijos 
nei vienu atveju nebuvusios nukreiptos prieš lietuvių dalinius, o tik prieš 
sovietų armiją. Tame buvo daug tiesos, o pulk. Mackevičius turėjęs dėl kai 
kurių lenkų veiksmų aiškintis ir juos teisinti bei apgailestauti, kad tokių 
incidentų būta21. 

21  Ten pat, p. 3–4.
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Trečiajame delegacijų posėdyje (spalio 3 d.) gen. Katchė perskaitė 
4-ąjį lietuvių pareiškimą. Tai buvęs atsakas į 3-iąjį lenkų pareiškimą. 
Savo kalboje generolas apibūdino lenkų delegacijos kaltinimus Lie-
tuvos vyriausybei dėl neutraliteto pažeidimo santykiuose su Lenkija 
ir Rusija kaip netinkamus ir nepagrįstus. Priimdamas žinion Lenkijos 
vyriausybės požiūrį į lietuvių ir sovietų sutartį, pareiškė, kad Lietuva 
turinti teisę pasirašinėti sutartis su savo kaimynais be specialių Lenki-
jos vyriausybės įgaliojimų. Išsakė taip pat nuomonę dėl, anot jo, lenkų 
priekaištų ir grasinimų panaudoti ginkluotąsias pajėgas, siekiant  ginti 
lenkų teises Lietuvos užimtose teritorijose, pareikšdamas, kad demo-
kratinės Lietuvos Konstitucija užtikrina visiems piliečiams, nepaisant 
jų tikėjimo ir tautybės, tas pačias pilietines teises, tačiau Lietuvos 
vyriausybė griežtai persekios tuos asmenis ir organizacijas, kurie są-
mokslauja prieš Lietuvos nepriklausomybę arba pažeidžia jos įstaty-
mus. Lietuvių delegacija šiame pareiškime kategoriškai protestavo dėl 
tos lenkų pareiškimo ištraukos, kurioje grasinama imtis agresyvių, ka-
rinių priemonių prieš Lietuvą, taip pat prieš ultimatyvius lenkų reika-
lavimus. Baigdamas gen. Katchė pasiūlė, kad demarkacijos linija tarp 
lenkų ir lietuvių kariuomenių Suvalkų krašte eitų ta pačia linija, kuri 
buvo nustatyta 1919 m. gruodžio 8 d., ir toliau – ties Nemunu iki dvaro 
Ucieka, toliau – iki geležinkelio tilto per Ūlos upę (į šiaurę nuo Mar-
cinkonių stoties), ir toliau per Bastūnų, Dieveniškių, Graužiškių stotis, 
Ašmeną, šiuronis (šurany), Domiševą iki Ilžos. Svarbu, kad lietuvių 
delegacija pateikė siūlymą nutraukti karo veiksmus visame lenkų-lie-
tuvių fronte, kol Tautų Sąjunga išspręs visus ginčytinus klausimus tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Po trumpos pertraukos pulk. Mackevičius atsakė 
į lietuvių siūlymą 5-ajame pareiškime, teigdamas, kad lietuvių delega-
cija pasiūlė ne tik žymius galiojančios demarkacijos linijos pakeitimus, 
bet ir (tai buvo visiška naujovė) ją pailginti į rytus, į teritoriją, kur 
vyksta kariniai veiksmai tarp lenkų ir sovietų armijų. Generolo Kat-
chės kalba sukėlė diskusiją dėl geležinkelio Suvalkai–Alytus–Varėna 
išnaudojimo. Diskusijos rezultatas buvo toks, kad abi šalys norėjo bū-
tinai turėti Varėnos geležinkelio stotį savo rankose. Kuomet J. Lukase-
vičius norėjo baigti posėdį, B. Balutis pasiūlė apsvarstyti demarkacijos 
linijos, siekiančios Bastūnus, klausimą. Po trumpos diskusijos posėdis 
buvo atidėtas, o vėl prie jo sugrįžus lietuvių delegacija pristatė savo 
5-ąjį pareiškimą. Jame lietuviai supratingai reagavo į anksčiau pateik-
tą lenkų pageidavimą pasitarti su savo vyriausybe. Tačiau, teisingai 
supratę lenkų ketinimus, pagrįstai nuogąstavo, kad derybų atidėji-
mas vėlesniam laikui gali būti susijęs su lenkų laukimu žymių karinės 
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padėties pokyčių tuose rajonuose, kur jie nenorėję nutraukti karinių 
veiksmų. Dėl šių pokyčių, pasak lietuvių,  viena iš šalių (turint galvoje 
lenkus) galėtų kelti reikalavimus susigrąžinti didesnius plotus22. 

Kaip buvo pranešę, Lukasevičius ir rotm. Romeris spalio 3-iosios 
popietę arba vakarą išvyko į Balstogę ir ten spalio 3–4 d. naktį susitiko 
su Pilsudskiu, kurį informavo apie derybų eigą. Jie gavo instrukcijas: 
išlaikyti Varėnos geležinkelio stotį bei kelią iš Varėnos į Bastūnus len-
kų rankose; nesutikti deryboms dėl demarkacijos linijos nubrėžimo į 
rytus nuo Varėnos, tačiau slapta pranešti Antantės atstovams, kad kai-
rysis lenkų dalinių sparnas žygiuos pirmyn ties linija Bastūnai–Salos; 
stengtis pratęsti derybas iki spalio 9 d. Vyriausiasis vadas, tarsi pakar-
todamas ankstesnes instrukcijas, liepė perspėti lietuvius, [...] kad bet 
kokios represijos prieš dar galutinai nepaskirtų Lietuvai teritorijų 
gyventojus, siekiant priversti juos būti lojalius lietuvių vyriausybei, 
bei tarnaujančių Lenkijos kariuomenėje savanorių šeimų persekioji-
mas galėtų turėti pasekmių [Lietuvai – red.], kadangi Lenkija globos 
lenkų tautybės gyventojus rytinėse žemėse, kurių valstybingumas dar 
nėra nulemtas23. Be abejo, šis susitikimas ir jo metu priimti sprendimai 
turėjo tam tikros įtakos Lenkijos delegacijos pozicijai, argumentams ir 
siūlymams, kuriuos ji pristatė lietuviams kituose posėdžiuose, tačiau 
lemiamas tolesnių derybų veiksnys buvo Tautų Sąjungos Kontrolės 
komisijos aktyvumas. 

Ketvirtajame posėdyje spalio 4 d. Lukasevičius perskaitė 6-ąjį 
lenkų pareiškimą. Jame buvo pranešama, jog Lenkijos vyriausybė nie-
kuomet nesutiksianti, kad klausimai, susiję su teritorijomis, kuriose 
daugumą sudaro lenkai, būtų sprendžiami be jos dalyvavimo ir su-
tikimo. Toliau buvo polemizuojama su lietuvių delegacijos teiginiais. 
Lenkų perspėjimus dėl Lietuvos vyriausybės tiesioginių veiksmų prieš 
okupuotų žemių gyventojus bei jos siekių okupavus Lenkijai priklau-
sančias žemes lietuviai palaikė grasinimais. Kaip pavyzdį Lukasevičius 
priminė lietuvių veiksmus Suvalkų krašte 1920 m. rugpjūčio mėnesį, 
kuomet lietuvių valdžia pradėjo kurti savo administraciją ir kitas insti-
tucijas. Kitokio elgesio pavyzdžiu jis įvardijo Nemuno mūšio įvykius, 
kuomet lenkų daliniai, atlikę būtinus manevrus, pasitraukė iš Lietuvos 
teritorijos, esą, nesutrikdę lietuviškųjų institucijų ir viešosios adminis-
tracijos darbo. Ypač svarbu, kad Lukasevičius, atkartodamas Pilsuds-

22  Ten pat, p. 6–7.
23  W. Jędrzejewicz, cit. op., p. 525; Rotm. M. Romerio raportas apie derybų eigą…, p. 228.
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kio žodžius, priminė, jog lenkų kariuomenėje yra ir  savanorių dalinių. 
Anot jo, juose tarnaują piliečiai tos šalies, apie kurią kalbama (žinoma, 
jis turėjo omeny Vilniaus kraštą), ir jie visomis jėgomis stengiasi ginti 
savo žemę nuo bolševikų antplūdžio. Lenkijos valstybė jaučia pareigą  
ginti interesus visų tų asmenų, kurie paaukojo ir dabar aukoja savo gy-
vybę ir kraują, gindami nuo priešo ne tik savo žemę, bet ir Lenkiją. Dėl 
to Lenkija jais rūpinsis, o Lietuvos vyriausybę ji perspėja, kad nekal-
tintų išdavyste tų, kurie kovojo ir kovoja lenkų kariuomenėje, siekda-
mi apginti savo šalies ir visos Lenkijos laisvę ir saugumą. Lukasevičius 
taip pat pasisakė dėl Varėnos geležinkelio stoties. Jis pabrėžė, kad šią 
stotį išlaikyti lenkų rankose yra būtina dėl besitęsiančio karo su sovie-
tine Rusija. Todėl lenkų delegacija pasiūlė atitraukti Lietuvos dalinius 
iš Varėnos, kad būtų išvengta nereikalingų konfliktų. Dėl demarka-
cijos linijos Lukasevičius sutiko su lietuviais, kad ji eitų nuo Prūsijos 
sienos iki Juodosios Ančios ir Nemuno santakos ir ties Nemunu iki 
dvaro Ucieka. Toliau siūlė, kad linija, nubrėžta iki Varėnos geležinke-
lio stoties, taip pat ties Varėnos–Montviliškių–Eišiškių–Bastūnų plen-
tu, kartu su Varėnos geležinkelio stotimi būtų lenkų rankose, nors pats 
Varėnos miestas ir Merkinė pasiliktų lietuvių. Lukasevičius atsisakė 
nustatyti liniją į rytus nuo Bastūnų, aiškindamas, kad ten toliau vyksta 
kovos ir dar nežinia, kuria kryptimi pasuks lenkų daliniai, vydamiesi 
priešą. Po pertraukos gen. Katchė pristatė 6-ąjį lietuvių pareiškimą, 
kuriuo lietuvių delegacija mėgino pereiti prie derybų, nesiveldama į 
kalbas dėl smulkmenų. Todėl nemanė atsakinėti į tam tikrus lenkų iš-
keltus klausimus, o kad pagaliau būtų nutrauktos kovos ir baigta lieti 
kraują, vėl pasiūlė demarkacijos liniją nuo vokiečių valstybinės sie-
nos iki Nemuno vagos ties linija, nustatyta Aukščiausiosios tarybos  
1919 m. gruodžio 8 d., toliau – ties Nemunu iki Uciekos, nuo Uciekos 
tiesiai iki Varėnos stoties, nuo Varėnos – tiesia linija iki Bastūnų sto-
ties. Norėjo taip pat, kad Varėnos stotis būtų neutrali, nors jos eksplo-
atavimas kaip geležinkelio stoties turėtų pasilikti lietuvių rankose, o 
susitarimų vykdymą kontroliuoti šiame objekte turėtų mišri komisija, 
sudaryta iš valstybių sąjungininkių, Lietuvos ir Lenkijos atstovų. Be 
to, lietuviai supratingai priėmė atsisakymą nustatyti demarkacijos li-
niją į rytus nuo Bastūnų stoties, vildamiesi, kad dėl to bus nuspręsta 
artimiausiu metu. Po diskusijos Lukasevičius pristatė 7-ąjį pareiškimą, 
kuriame lenkų delegacija nesutiko su siūlymu neutralizuoti Varėnos 
stotį. Ji nusprendė, kad būtina išlaikyti lenkų rankose demarkacijos li-
niją Varėna–Bastūnai, einančią ties keliu Varėna–Montviliškės–Eišiš-
kės–Bastūnai, ir sutiko nutraukti karinius veiksmus Suvalkų krašte bei 
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siūlomos demarkacijos linijoje iki Montviliškių. Svarbu, kad Lukase-
vičius perspėjo lietuvių partnerius, jog lenkų karinė vadovybė žada 
ginklu perimti visus svarbius taškus į rytus nuo Bastūnų ties keliais iš 
sovietų Rusijos į lietuvių dalinių užimtas žemes24. 

Kitame posėdyje, kuris įvyko spalio 6 dieną, lenkai pateikė net 
tris pareiškimus. Viename iš jų (8 nr. bis) pasiūlė lietuvių delegacijai 
papildyti rengiamą sutartį įrašu, kuriuo Lietuvos vyriausybė sutinka, 
kad grįžtų į savo gyvenamąsias vietas pabėgėliai, kurie bijodami bol-
ševikų antpuolio iš lietuvių užimtų teritorijų, pabėgo į Lenkiją. Kitame 
pareiškime pranešė, kad Lenkijos vyriausybė visiškai pasitikinti Tau-
tų Sąjunga, ir yra pasirengusi tiesiogiai tartis su Lietuvos vyriausybe, 
pradėti tolesnes derybas siekiant išspręsti visus ginčytinus klausimus, 
pasinaudodama paslaugios Latvijos vyriausybės siūlymu ir pasirink-
dama Rygą derybų vieta. Diskusijoje tartasi dėl demarkacijos linijos 
patvirtinimo Suvalkų krašte bei į rytus nuo Nemuno iki Bastūnų. Po-
sėdžio pabaigoje sudaryta redakcijos komisija sutarties teksto projek-
tui parengti. į komisijos sudėtį įėjo Mackevičius, Lukasevičius, Katchė 
ir Balutis25.

Be abejo, Tautų Sąjungos Kontrolės komisijos atvykimas ir veikla 
prisidėjo prie derybų pažangos. Abi šalys sutiko su jos pasiūlymu nu-
traukti karo veiksmus ties Varėna užimtose pozicijose, taip pat išskirti 
ties demarkacijos linija neutralų 6 km pločio ruožą abiejose linijos pu-
sėse. Komisijos iniciatyva bei numatomi veiksmai labai trukdė lenkams 
derybas uždelsti. Be to, lietuviai vengė diskutuoti apie svarbius reika-
lus, tačiau tuomet neturėjusius praktinės reikšmės nustatant demarka-
cijos liniją, taip pat nedarė nieko, kas galėtų sutrukdyti sėkmingai baigti 
derybas. Ir kariniu atžvilgiu turbūt nebuvo prasmės ilgiau uždelsti de-
rybas. Generolo želigovskio daliniai jau buvo beveik pasirengę „maiš-
tui“, o spalio 6 ir 7 d. jų vadovybė priėmė, nors ne be komplikacijų, 
konkrečius sprendimus ir davė operacinius įsakymus ankstyvą spalio  
8-osios rytą pradėti žygį į Vilnių. Tuo tarpu Pilsudskis, davęs paskuti-
nius įsakymus, išvyko iš Balstogės, o spalio 7 d. buvo jau Varšuvoje26. 

Paskutinėmis derybų dienomis lenkų delegacijoje turbūt vyra-
vo tam tikras nerimas ir netikrumas. Lukasevičius su Mackevičiumi 

24  Protocoles officiels…, p. 7–9.
25  Ten pat, p. 9–10.
26 Rotm. A. Romerio raportas…, p. 229; W. Jędrzejewicz, cit. op., p. 526; B. Waligóra, cit. 

op., p. 236–249. Pasak pulk. Tadeušo Piskoro, Pilsudskis išvyko iš Balstogės prieš ke-
lias dienas į Varšuvą, spalio 5–6 d. naktį; žr. „[Informacija] Lenkų komisijai Suvalkuose  
1920 m. spalio 6 d.“, in: Bitwa Niemeńska, d. 2, p. 605.  
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suprato, jog nevisiškai jiems pavyko įgyvendinti Valstybės vado įsa-
kymą kuo ilgiau uždelsti derybas, o ir jų rezultatas irgi buvo veikiau 
lietuvių laimėjimas. Galbūt jiems reikėjo Pilsudskio nuomonės dėl 
sutarties pasirašymo. Norėdamas pranešti jam apie derybų rezulta-
tus, pulk. Mackevičius išsiuntė į Balstogę rotm. Romerį. šis išvyko 
spalio 6-osios vakarą, o kitą dieną jau buvo Varšuvoje, mat Balstogė-
je Vado jau neberado. Dėl to Pilsudskiui jis galėjo pateikti naujausią 
informaciją iš Suvalkų spalio 7 d. asmeniškai arba raštu – raportu27. 
Tačiau neaišku, ar iš viso ir kada lenkų delegacija sužinojo Pilsuds-
kio nuomonę dėl susitarimo nuostatų ir sutarties pasirašymo. Gali-
ma tik spėlioti. Katelbacho prisiminimuose rašoma, jog turbūt spalio  
6 d. Lukasevičius siuntęs jį ir Koscialkovskį į Varšuvą: Kitą dieną ryte 
atviru karišku fiatu skriejome kartu su Koscialkovskiu per Gardiną 
ir Balstogę į Varšuvą. Popiet, apie penktą valandą, buvome Varšuvos 
Pragoje. […]. Koscialkovskis nedelsdamas nuvyko į Belvederį. Tos 
pačios dienos vakarą pranešė man, kad tučtuojau, tai yra dar šią 
naktį, grįžtame į Suvalkus. Vėl lėkėme kaip pašėlę ir jau paryčiais 
buvome Suvalkuose. [Jei pasiuntiniai spalio 7 d. buvo Varšuvoje, tai į 
Suvalkus jie sugrįžo jau po sutarties pasirašymo – T. R. past.] Koscial-

27 Rotm. A. Romerio raportas…, p. 229; Lenkų delegacijos į Suvalkų konferenciją 1920 m. 
spalio 8 d. telegrama Valstybės viršininkui, užsienio reikalų ministrui ir Vyriausiajai va-
dovybei, in: Bitwa Niemeńska, d. 2, p. 662.
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kovskis tylėjo, aiškindamasis negalįs nieko sakyti; kita vertus – pats 
nedaug težinojo.28 

Paskutinį ir ilgiausią posėdį lenkų ir lietuvių derybose Suvalkuose 
pradėjo redakcijos kolegija, pristačiusi du tokio pat turinio sutarties 
tekstus, parengtus lenkų ir lietuvių kalbomis. Abi delegacijos pasira-
šė juos 1920 m. spalio 7 d. 24 val. Prieš tai lenkų delegacija pateikė 
10-ąjį pareiškimą, o lietuvių – 8-ąjį. Lenkai būtinai norėjo pareikšti, 
jog Lietuvos vyriausybė įsipareigojo neleisti sovietų pajėgoms pažeisti 
teritorijos, esančios demarkacijos linijos Lietuvos pusėje, toje atkar-
poje, kur įvestos lenkų ir lietuvių kariuomenių paliaubos, neutraliteto. 
Anot lenkų delegacijos, jeigu lietuviai šio pažado netesės, jie pažeis 
visus parengtos sutarties nutarimus. O lietuviai savo paskutiniajame 
pareiškime (nr. 9), perskaitytame jau spalio 8 d., užtikrino lenkus per-
davę savo vyriausybei siūlymą dėl pabėgėlių į Lenkiją repatrijavimo. 
Pasirašius posėdžių protokolus ir pasikeitus konferencijoje padarytų 
pareiškimų tekstais, paskutinis posėdis baigtas spalio 8 d. 2 val., baigta 
ir pati konferencija29. 

Dar prieš sutarčiai įsigaliojant, spalio 8-osios rytą, lenkų delega-
cija išvyko iš Suvalkų. 9 val. 15 min. iš Augustavo išsiuntė Valstybės 
viršininkui, užsienio reikalų ministrui bei Vyriausiajai Lenkijos ka-
riuomenės vadovybei Mackevičiaus ir Lukasevičiaus pasirašytą tele-
gramą su žinia apie sutarties pasirašymą30. Tuo pat metu, t. y. spalio 
8 d. nuo 6 val. ryto gen. želigovskio vadovaujami daliniai žygiavo 
Vilniaus link. Tą pačią dieną Vyriausioji Vidurio Lietuvos kariuome-
nės vadovybė išleido savo įsakymą nr. 1 ir „Kreipimąsi (manifestą) į 
Lenkijos žečpospolitos tautą ir vyriausybę“, o gen. želigovskis savo 
viršininkui gen. Vladislavui Sikorskiui pranešė: Atsižvelgdamas į tai, 
kad susitarus su Kauno vyriausybe paliaubų linijos buvo priimtos iš 
anksto bei mūsų – Vilniaus, Gardino ir Lydos žemių gyventojų – ne-

28  T. Katelbach, cit. op., p. 105.
29 Protocoles officiels…, p. 10–11. Suvalkuose pasirašytą sutartį sudarė penki straipsniai: 

„Apie demarkacijos liniją“, „Apie kovinių veiksmų sustabdymą“, „Apie Varėnos stotį“, 
„Apie išsikeitimą karo belaisviais“, „Apie sutarties laiką“. Dokumente, tarp svarbiausių 
įrašų, buvo ir dokumentas, nustatantis demarkacijos liniją, nelemiančią „nei vienos susi-
tariančios šalies teritorinių teisių“. Ji ėjo Suvalkų krašte nuo Rytprūsių sienos iki Juodo-
sios Ančios ir Nemuno santakos, toliau į šiaurės rytus iki Bastūnų stoties, apibrėžė abiejų 
valstybių kariuomenių karinių veiksmų nutraukimą tam tikrose linijos atkarpose ir toliau 
į rytus nuo Bastūnų, reguliavo lietuviškų traukinių važiavimo per Varėnos geležinkelio 
stotį tvarką, skelbė pasikeitimą karo belaisviais bei nustatė terminą, nuo kurio „ši sutartis 
bus pradėta vykdyti“ – t. y. 1920 m. spalio 12 d. Sutartis tarp Lenkijos ir Lietuvos vyriau-
sybių delegacijų pasirašyta po Suvalkų konferencijos, in: Sąsiedzi wobec…, p. 233–236.

30  Lenkų delegacijos konferencijai Suvalkuose telegrama, p. 662.
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naudai, mūsų šalį kartu su lenkiškuoju Vilniumi priteisė lietuviams, 
nusprendžiau su ginklu rankose savo Tėvynės gyventojų apsispren-
dimo teisę ginti ir ėmiausi vadovauti iš šių žemių kilusiems karei-
viams.31 Tokiu būdu gen. želigovskis norom nenorom prisidėjo prie to, 
kad Suvalkų sutarties, kuri turėjo veikiau pradėti normalizuoti lenkų ir 
lietuvių santykius, tarp jų ir sureguliuoti teritorinius klausimus, reikš-
mė tapo kur kas didesnė negu iš tikrųjų32. 

Tuo tarpu Pilsudskis, turbūt suprasdamas lietuvius, tartum sutiko 
su tvirta jų vyriausybės laikysena dėl Vilniaus krašto ir liepė surengti 
derybas Suvalkuose be šansų susitarti dėl šio krašto valstybingumo. 
Nusprendė ginklu atimti iš lietuvių jų istorinę sostinę ir šitaip išspręsti 
Vilniaus ir Vilniaus krašto valstybingumo klausimą Lenkijos naudai, 
kad Lietuva, anot jo, liktų „etnografinė“ arba sutiktų tapti „lietuviškai 
lenkiška Lietuva“. Nuosekliai siekė šių tikslų ir jų neatsisakė net suda-
rius ir pasirašius Suvalkų sutartį. 

                                  
 Iš lenkų kalbos vertė Božena Bobinienė

31 1920 m. spalio 8 d. [operatyvinis pranešimas] 3-iosios armijos vadovybei asmeniškai į 
vado rankas, in: Bitwa Niemeńska…, d. 2, p. 675. 

32 Netrukus po dokumento pasirašymo ir Vilnių užėmus lenkų daliniams, sutartį pradėta 
vadinti net traktatu. Pavyzdžiui, gen. želigovskis ir anglų pulkininkas Vardas (Ward) 
1920 m. spalio 9 d. Vilniuje kalbėjo: Kokią turėjote teisę užimti Vilnių, kuomet Lenki-
ja pasirašė traktatą (sutartį) Suvalkuose. – G[enerolas] ž[eligovskis]: Lenkija negalėjo 
pasirašinėti jokių traktatų (sutarčių) neklausdama visuomenės sutikimo; Gen. želigovs-
kio pokalbis su Antantės valstybių misija prie Lietuvos vyriausybės Vilniuje, ten pat,  
p. 716.

T A D E U S Z  R A D Z I W O N O W I C Z

Tadeusz 
Radziwonowicz

TADEUSZ RADZIWONOWICZ (g. 1956 m. vietovėje Krasnoborki) – is-
torikas, archyvininkas, tarnautojas. Varšuvos universiteto Balstogės filialo 
istorijos specialybės ir Torunės M. Koperniko podiplominių archyvistikos 
studijų absolventas. Suvalkų valstybiniame archyve dirba nuo 1979 m. Nuo  
1990-ųjų šios įstaigos direktorius. Mokslinių, mokslo populiariųjų ir popu-
liariųjų straipsnių apie regiono ir karininkystės istoriją autorius. Augusta-
vo ir Suvalkų mokslo draugijos bei jos valdybos narys.
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BRONIUS MAKAUSKAS

JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS  
LIETUVIŲ IR LENKŲ SANTYKIŲ  
KLYSTKELIUOSE. 1927–1928 M. EPIZODAS

Lietuvių ir lenkų santykiai per visą jų raiškos istoriją buvo be galo 
svarbūs mūsų tautai ir darė ryškų poveikį lenkams. Mūsų nelaimei, 
moderniam gyvenimui besiformuojančiai lenkų tautai jos iškilieji ra-
šytojai nupiešė herojišką senosios Lietuvos paveikslą, suteikdami jam 
išorinį XIX šimtmečio lenkiškojo romantizmo braižą, patrauklų ne 
tik jos liaudžiai, bet ir aukštesniajam visuomenės sluoksniui. Iš tikro 
Lietuva (LDK) davė lenkams kūrybinio patoso ir realistinio jos są-
monėjimo šleifą, ir jie negali iš jo išsivaduoti, nepajėgia iki šių dienų. 
Lenkiškai kalbantis Lietuvos politinis elitas lenkuose yra pilnai inkor-
poruotas ir „sulydintas“ jų nacionalinėje savimonėje kaip savas ir ne-
dalomas ar atskiriamas. O mes tuo tarpu sunkiai skinamės kelią į naują 
šio proceso interpretaciją mūsų kultūroje.  

Tarpukario laikotarpiu, kai Vilniaus praradimas lietuviams tapo 
skaudžiu iššūkiu modeliuojant santykius su Lenkija, neatsisakant tei-
sių į savo istorinę sostinę, nepaisant aneksijos nepripažinimo nuola-
tinės gijos valstybės politikoje, būta ir tiriamųjų žingsnių, kaip tuos 
santykius pakreipus kita abiem pusėms priimtina vaga.

Straipsnyje pateikiame vieną iš tokių bandymų tirti santykiams 
dirvą ir trumpai jį aptariame1.

1 „Mykolas Römeris apie Juozapą Albiną Herbačiauską“, parengė V. Berenis, Kultūros ba-
rai, 2007, nr. 7; Michal Romer, Dziennik, t. XXXII, XXXIII, LMAB RS, F138–2258, 2259; 
E. Vaitkevičiūtė, Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas, Kaunas, 2007.



2�0

Lietuvos mokslų akademijos rankraščių skyriuje Liudviko Abra-
movičiaus (Ludwik Abramowicz) kolekcijoje saugomas Juozapo Albino 
Herbačiausko atviras laiškas Lenkijos kultūros atstovams, kur reiškiamas 
nusivylimas dėl nepavykusios apžvalginės kultūrinių santykių atgaivini-
mo misijos Lenkijoje 1927 ir 1928 metais. Laiškas parašytas lenkų kalba.

J. A. Herbačiausko laišką iš Kauno į Lenkiją nuvežė Tadeušas šu-
meris (Tadeusz Schummer)2 ir jį perdavė žinomam lenkų poetui, pu-
blicistui ir literatūros kritikui Janui Lechoniui. Tolesnis laiško likimas 
gavus jį Lechoniui tuo tarpu nėra žinomas.

Matyt, nesulaukęs laiško paskelbimo Lenkijoje, Herbačiauskas, 
atrodo, jo kopiją perdavė Mykolui Romeriui, kad šis vykdamas į Vilnių 
1928 m. gruodžio pabaigoje jį perduotų L. Abramovičiui publikuoti 
pastarojo redaguojamame laikraštyje „Przegląd Wileński“ (Vilniaus 
apžvalga)3. Laiško vertimą žemiau spausdiname. Tai įdomus lietuvių 

2 Tadeusz Schummer-Szermentowski.
3 „Przegląd Wileński“ (Vilniaus apžvalga) – liberalinis laikraštis, leistas 1911–1915,  

1921–1938 m. Vilniuje lenkų kalba. ėjo kas 10 dienų. Informavo apie svarbiausius Lietuvos 
įvykius, Vilniaus krašto politikos, ekonomikos, kultūros gyvenimą, propagavo visų tautų 

Z. Skirgaila, 
J. A. Herbačiauskas 
ir P. Rimša
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ir lenkų santykius atspindintis temperamentingas Herbačiausko ver-
tinimas.

Prieš tai keletas sakinių apie šio laiško genezę.
Nors epocha ir veikėjai ne tie, laiške aprašomos aplinkybės trupučiu-

ką primena dabartinį mūsų su lenkais „karštą laiką“. Tarpukario lietuvių 
ir lenkų konflikto dėl Vilniaus apogėjus buvo pasiektas maršalui Juozapui 
Pilsudskiui (Józef Piłsudski) „apsižodžiavus“ su Augustinu Voldemaru 
tarptautiniame forume ženevoje 1927 m., kur buvo išsiaiškinta, kad karo 
tarp Lenkijos ir Lietuvos vis dėlto nėra, taigi didžiosios Vakarų valstybės 
abi šalis spaudė ieškoti tarpusavio modus vivendi. Tad 1927–1928 m. tas 
politizuotas santarvės paieškų „turizmas“ suintensyvėjo.

Kadangi diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos nebuvo, 
įvairiausias apžvalgines misijas atlikdavo pusiau ar visiškai slaptai ži-
nomi politiniams sluoksniams asmenys (ryšiai ėjo iš Kauno per Rygą į 
Varšuvą ir atvirkščiai), tačiau netrūko ir „slaptosios kultūrinės“ susi-

teisinę lygybę, demokratines idėjas. Buvo dažnai varžomas cenzūros, konfiskuojamas,  
1938 m. uždarytas. Redagavo Liudvikas Abramovičius.

J. A. Herbačiauskas
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taikymo misijos entuziastų ar mokslo ryšiais pridengtų tiriamųjų vizi-
tų, kaip antai prof. Mykolo Biržiškos arba poeto Juozo Tysliavos. To-
kioms kelionėms reikėdavo nemažo finansavimo, o jį galėjo parūpinti 
tik su vyriausybe susiję šaltiniai.

Grįžkime tad prie Juozo Albino Herbačiausko (1876–1944), eks-
travagantiško literato ir politikuojančio kultūrininko, dalį savo gyve-
nimo praleidusio Krokuvoje. 1923 m. grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į jos 
kultūrinį, net ir į mokslinį gyvenimą, bet galop vėl išvyko į Lenkiją. 
Palaidotas Krokuvoje.

Jo artimas bendradarbis iš „tremties“ Krokuvoje laikų (1906–1908) 
Mykolas Romeris gan aukštai vertino Herbačiauską kaip įdomų žmo-
gų, gyvos dvasios, tačiau kupiną paradoksų, gilių įžvalgų ir nenuspė-
jamą. Jųdviejų dvasinis artumas pasireiškė noru sumažinti Lietuvos ir 
Lenkijos, lietuvių ir lenkų priešiškumą, ypač išryškėjusį po Vilniaus 
užgrobimo. Herbačiauskas Romeriui suteikė dvasinio ir medžiaginio 
(aušrinės gadynės spauda) peno pažinti bei studijuoti lietuvių tautinį 
atgimimą.

Herbačiausko mistikos proveržiai, megalomanija, emociniai lū-
žiai darė jį tokį nepastovų ir neprognozuojamą, kad jo bičiuliams ar 
bendradarbiams teko ištverti ne vieną išbandymą. Vis dėlto Vincas 
Mykolaitis-Putinas, Juozas Keliuotis, o tam tikru metu ir Balys Sruoga 
vertino jo intelektą. Bet galop bendravimas su  B. Sruoga peraugo į 
emocionalų ir net katastrofišką Herbačiauskui konfliktą.

Tuo tarpu Keliuotis, glaudžiai bendradarbiavęs su Herbačiausku, 
„Naujojoje Romuvoje“ spausdinęs jo kūrinius, negailėjo jam kompli-
mentų savo vėlyvuose prisiminimuose4. Jis rašė: Bet nežinau iš kur 
į mano rankas patekęs J. Herbačiausko „Erškėčių vainikas“ mane 
pritrenkė... Viskas čia man pasirodė artima, gimininga ir supranta-
ma... Jis pateikė naują, moderniškesnę tautiškumo ir literatūros kon-
cepciją. Jis skatino eksperimentuoti literatūros, dailės ir ideologijos 
srityse... Jis norėjo revoliucionizuoti visas mūsų gyvenimo sritis. Bet 
daugumos jis nebuvo suprastas ir buvo „varijotu“ pravardžiuoja-
mas. O man jis iš pirmo žvilgsnio pasirodė savas, artimas, brangus 
[ten pat, p. 40–41].

Vis dėlto ir šiandien verta paimti į rankas ir peržvelgti J. A. Her-
bačiausko „Naujojoje Romuvoje“ 1931 m. spausdintus straipsnius 
„Paskendusio varpo balsai“, „Mūsų tautos (būdo) ir misijos (pašau-

4 J. Keliuotis, Mano autobiografija. Atsiminimai, Vilnius, 2003.
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kimo) klausimu“, „Kultūra ir kultūros žmogus“ ar 1932 m. ten pat 
išspausdintą „Vakariečiai ir rytiečiai“. Straipsniai atspindėjo „Naujo-
sios Romuvos“ uždavinį: pradėti kovą už kultūrinę, kūrybinę lietuvių 
tautos nepriklausomybę ir laisvę. Mat, anot J. Keliuočio: Laimėję poli-
tinę nepriklausomybę ir laisvę, dabar turime ir kultūriškai pasidaryti 
laisvi ir nepriklausomi... Gana būti svetimų kultūrų beždžionėmis ir 
pamėgdžioti jų modelius ir etalonus! Lietuvių kultūra turi pasirodyti 
laisva, drąsi, originali. Ir tik būdama laisva ir originali, ji sau pra-
skins kelią į pasaulinės kūrybos parnasą! [ten pat, p. 178]. Jam pritarė 
ir talkino Herbačiauskas. Savo originaliomis ir kartais provokuojan-
čiomis idėjomis sukėlęs lemtingą savo tolesniam likimui konfliktą su 
Vytauto Didžiojo universiteto vadovybe, net su prezidentu Antanu 
Smetona, jis įsižeidęs išvyko į Lenkiją.

Betgi grįžkime prie konteksto. Herbačiauskas, atvykęs į Lietuvą, 
buvo įsitikinęs atliksiąs didelį vaidmenį. Anot Romerio, jautėsi lyg 
pranašas, galintis taikyti smerkiančius nuosprendžius, tikėjo savo žo-
džių magine jėga. Tuomet jis buvo radikaliai nusiteikęs prieš Lenkiją 
ir lenkus dėl lietuvių persekiojimo Vilnijoje. Lietuvos valstybės reika-
lavo imtis keršto politikos prieš savo piliečius lenkus. Bet 1926 m. pra-
džioje Herbačiauskas jau reiškėsi kaip karštas ir įsitikinęs polonofilas, 
net visam laikui ketinantis palikti Lietuvą. 

Herbačiauskas emocingai kritikavo Lietuvos vyriausybę ir net 
savo bendradarbius, nuolat kartodavo: Lietuvoje nėra man vietos, 
vyksiu į prisiimtą tėvynę. Pagaliau 1927 m. birželį pasitaikė proga iš-
vykti į Vilnių ir Krokuvą. Krokuvoje vyko J. Slovackio palaikų perkė-
limo į Vavelį renginys. į iškilmes Herbačiauskas išvyko kaip privatus 
asmuo. Vis dėlto tikėjosi atlikti ir „geros misijos“ vaidmenį. Kiek kan-
džiai tą jo sumanymą vertino Romeris: tokiam kaprizingam žmogui 
kaip jis nėra paprasta įtikti. Jeigu jo ten nepriims kaip pranašo, skel-
biančio apreiškimą, tai tučtuojau jis nuo Lenkijos nusisuks, pagaliau 
mažmožis gali jį atbaidyti. Ir štai jau girdime, kad Herbačiauskas, 
priešingai negu buvo tikėtasi, veik plūsti Lietuvą ir teikti mielas len-
kams „sensacijas“ apie „Kauno Lietuvą“ pradėjo įprastu jam būdu 
ir prozelitiškumu – Lenkiją ir lenkus moralizuoti. Taigi, jis kritikavo 
Vilniaus užgrobimą ir ragino daryti Lietuvai nuolaidas, likviduoti Vil-
niaus klausimą ieškant būdų patenkinti abiejų šalių interesus.

Lietuvos vyriausybei tokia Herbačiausko akcija Lenkijoje pati-
ko. Maža to, į Herbačiausko demaršus reagavo net Vokietijos spauda, 
stebinti, ar kartais neprasidės nepageidaujamas vokiečiams Lietuvos 
ir Lenkijos suartėjimas, bei komentavo kaip sėkmingą politinę misi-
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ją, kuri paruoštų lenkų ir lietuvių susitarimo pagrindus. Tokiu atveju 
Vokietija buvo nusiteikusi „minkštinti“ poziciją Klaipėdos krašte. At-
rodo, ir Lenkijos viešoji opinija buvo linkusi Herbačiausko atvykimą 
traktuoti kaip tam tikrą lietuvių norą susitaikyti.

Herbačiauskas, nors ir pasisakydavo kalbantis tik savo vardu, su-
grįžęs į Lietuvą tą apsilankymą vertino kaip svarbų žingsnį, kuriantį 
puikias perspektyvas išspręsti visas problemas, trukdančias Lietuvai 
ir Lenkijai susitaikyti, prijungti Vilnių prie Didžiosios Lietuvos. Ne-
gailėjo kritikos Lietuvos vyriausybei, kad ši trukdo susitarti.

Nors Lenkijos galingieji, kaip užrašė Romeris savo dienoraštyje, 
rodė Herbačiauskui palankumą, nenorėdami jo įžeisti, tačiau vengė su 
juo tiesioginio kontakto. Nei J. Pilsudskis, nei užsienio reikalų minis-
tras Augustas Zaleskis jo nepriėmė.

Herbačiauskas, pasitikintis savo sėkme, dar kartą 1928 m. liepą 
tris savaites praleido Lenkijoje. šį kartą bendraudamas su kultūros 
žmonėmis įsitikino, kad vis dėlto lenkams nerūpi lietuvių interesai, 
nematė jų noro leistis į kompromisus Vilniaus reikalu, buvo laukiama 
vien lietuvių nuolankumo. Temperamentingą Herbačiauską šitai žei-
dė, pirmiausia dėl jo asmens ignoravimo, ir šįkart jo emocijos išsiliejo 
atvirlaiškyje į lenkų meno ir kultūros elitą. 

J. A. Herbačiauskas
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Atviras laiškas Nepriklausomos Lenkijos menininkams ir poe-
tams

Bičiuliai!
Norėčiau vadinti Jus „broliais“, bet šis garbingas žodis – „bro-

lis“ – melagingai ištartas, suvystų, sudžiūtų kaip rudeninis lapas, kol 
pasiektų Jūsų ausis, linkusias, deja, ne į tylius, slaptingus šnabždesius 
– širdies šnabždėjimą, o į kasdienę, apkalbų pilno gyvenimo šneką, 
visokius politinius skandalus, moralinį palaidumą!..

Bičiuliai!
Riteriškai išdrįskime sakyti tikrą tiesą. Nustokime vaidinti „bro-

lybės“ komediją, atsisakyme visų rūšių „susitaikinimo flirto“, jei šir-
dyje jaučiame pyktį ar pagiežą vieni kitiems, jei slapčia galandame li-
teratūrinius peilius, jei nemokėdami būti laisvais plunksnos riteriais, 
esame tik savo tikslais ir ketinimais dažnai nusikalstamos politikos 
įrankiai (jei ne apmokami tarnai)! Taip sakydamas, išreiškiu savo 
gėdos jausmą: gėdijuosi už jau nepriklausomų tautų literatūros ir 
meno dvasią! Kadaise priklausomose, bet dabar jau nepriklausomo-
se valstybėse-tautose, nepriklausomi yra apgavikai, spekuliantai, 
samdiniai, provokatoriai, politiniai palaidūnai! Tik meno ir litera-
tūros Dvasia, kūrybos Dvasia valstybėse-tautose yra priklausoma 
(nuo ko?!!), ciniškai pakinkyta!..

Tai ir yra baisi (išties!) priežastis, kodėl nepriklausomos Len-
kijos ir nepriklausomos Lietuvos poetai, menininkai, rašytojai, net 
trokšdami nemoka, negali vieni su kitais ne tik susikalbėti, o ir kal-
bėtis! Bijo būti laisvi, bijo būti sąžiningi ir teisingi, bijo būti riteriški! 
Prievartaudami savo žmogiškus jausmus, prievartaudami savyje is-
torijos gėdą, prievartaudami menininko sąžinę, prisitaikydami prie 
laukinio tono, nusikvailina iki žemiausio lygio ir praranda autorite-
tą!..

Ir vis dėlto, vis dėlto ta išsiilgta tautų brolybė, tas išsvajotas lie-
tuvių ir lenkų susitaikinimas bus meno kūrinys (gyvas paminklas), .
tikrai laisvomis trokštančių būti tautų, ne politikų ir diplomatų, o po-
etų, menininkų, rašytojų. 

Bičiuliai!
Politikai (ir Lenkijos, ir Lietuvos) vieni kitiems bjaurias padarė 

savo tėvynes (ir Lenkiją, ir Lietuvą), pamazgų kubile maudo politinės 
nepriklausomybės naujagimius vaikus! Lenkijos ir Lietuvos meninin-
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kai tyli – bailiai tyli! Dūsta šioje pykčio, neapykantos atmosferoje, 
alpsta iš pasibjaurėjimo, bet vis tik tyli, vis tik neprotestuoja vardan 
principo, kad net kova privalo būti menas!..

Bičiuliai!
Pasakysiu trumpai. Nekvaršinsiu Jums galvos tuščiažodžiavi-

mais. Pažįstate mane, ir aš pažįstu Jus. Krokuvoje gyvenau 23 metus. 
Didvyriškos, šventos lenkų tautos tradicijos paslaptis žinau ne blo-
giau nei Jūs! Lygiai nuoširdžiai kaip ir Jūs myliu šventumą Jūsų tau-
tos Dvasios, visus Europos Rytus apšvietusį laisvės idėja! Su Jumis, 
didvyriškumo idėjos tęsėjais, buvau, esu ir visada būsiu…

Bet Jūsų mintys apie nepriklausomą Lietuvą – tai pats skau-
džiausias nesusipratimas, tai kažkokia piktybinė nesveikos vaizduo-
tės liga! Jūs jau nesuprantate Lietuvos ir jos suprasti net nenorite!..

Bičiuliai!
Dukart buvau su Jumis – tarp Jūsų (1927 ir 1928 m.). Veltui ieš-

kojau gijos, siejančios mane, lietuvį, su Jumis, – supratimo gijos. Ne-
jaučiau iš Jūsų pusės nuoširdaus noro pažinti Lietuvą ir užmegzti su 
ja kultūringus santykius. Buvote mano atžvilgiu saikingai mandagūs, 
atsargūs, dažnai – išdidūs… Jūsų nedomino dvasinis (kultūrinis) Lie-
tuvos darbas.

Ironiška šypsena gesinote net mano norą Jus informuoti apie 
šiuolaikinės Lietuvos įvykius. Leidote man suprasti, kad „gaila lai-
ko“ domėtis menkos vertės „Kauno Lietuvos“ kultūra. Flirtavote su 
manimi. Bendraudami su manimi buvote daugiau politikai nei meni-
ninkai. Naiviai vylėtės, kad atvažiavau pas Jus su žinia, jog Lietuva 
kapituliuoja prieš Lenkiją. Šiai iliuzijai išsisklaidžius, ne itin man-
dagiai šalinotės manęs. Vis dėlto priverstas būti diplomatu, norėjau 
vykdyti diplomatiją geriau nei Jūs. Apgavome vieni kitus, išjuokėme 
kultūrinio Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo idėją.

Tarp manęs ir Jūsų buvo kažkoks negeras šešėlis (tarsi „Banko 
šmėkla“). Greitai atsirasdavo tvanki atmosfera, kaip pakaruoklio 
kambaryje. Supratau, kad betarpiškas, švarus, sąžiningas ir žmogiš-
kas apsikeitimas mintimis tarp manęs ir Jūsų neįmanomas!.. Varžė 
Jus kažkoks gėdos jausmas, o ypač jausmas, kad mus skiria skriau-
da… Nedrįsome vieni kitiems tiesiai, atvirai žiūrėti į akis… Gerai 
vaidinome draugystės komediją, kad prastumtume laiką, kad apgau-
tume sąžinę… Dalykas, kurį bandėme nutylėti, plėšte plėšėsi išsako-
mas, ir tai mus kamavo labiausiai…
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Dvasios kilnumu nuostabios Jūsų literatūros ir meno didvyriai, 
kankiniai – Jūsų romantikai-mesianistai, Jūsų neoromantikai – ne-
priklausomybės kovotojai – pažadėjo Lietuvai (ir ne tik Lietuvai), 
prisiekinėjo mums iškilmingai gausiuose poezijos, mokslo ir meno 
kūriniuose, kad prisikėlusi Lenkija valdysis teisingumo dvasia. Tikė-
jome, pasitikėjome Jūsų tėvais, net neįtardami, kad Jūs, jūsų sūnūs, jų 
anūkai, turėsite akiplėšiškos drąsos padaryti skriaudą mūsų nepri-
klausomybės dvasiai. Kokią skriaudą?

Mes nesistebime, mes nesibjaurime, kad Jūs pasiutusiai mylite 
Vilnių. Žinome istoriją taip pat gerai, kaip ir Jūs.

Bet stebimės, bjaurimės, kad Jūs mūsų pretenzijas į Vilnių, kuris 
yra bent jau bendra mūsų ir jūsų nuosavybė, bendras nuopelnas ben-
dro istorinio darbo, vadinate „beprotiškumu, maniakiškumu“ – kad 
mūsų lygiai šventą, kaip ir Jūsų, meilę Vilniui begėdiškai žeminate, 
pajuokiate, bjaurojate!..

Jūsų išties laukinis godumas Vilniuje mus gąsdina, atbaido nuo 
Jūsų! Net nuopelnų bendrystės nenorite pripažinti Vilniuje lietuviui!

Lietuvos sūnūs aktyviai dalyvavo 1830 ir 1863 m. revoliucijo-
se, kovojo maršalo Pilsudskio legionuose už „bendrą laisvę“ – ir štai 
šiandien Jūs drįstate mums į veidą išrėžti: „Lauk iš Vilniaus! Vilnius 
tik mūsų!“…

Tokia ta skriauda, kurią mums padarėte, pažemindami mūsų 
tautinį pasididžiavimą!

Ne gera valia, sutartimi, o prievarta bandote išspręsti Vilniaus 
klausimą: ir tai mus siutina, tai gundo mus imtis keršto!

Kaip Jūs to dar nesuprantate? Nepykite, bet Jūsų manija būti 
imperija Jus apakino! Norite būti imperatoriai, bet šio noro ne-
mokate realizuoti. Kaip vaikai stebitės, kodėl Lietuva nesidžiaugia 
(sic!), kad Lenkija nori būti imperija! Pagal Jūsų fantaziją Lietuva 
turėtų daugiau rūpintis Lenkijos galybe nei savo pačios! Jus pykdo 
tai, kad Lietuva savo teritorija nenori padidinti Lenkijos teritorijos. 
Jus juokina – kaip maniakiška – pati nepriklausomos Lietuvos idėja. 
Įsižiūrėję į save pačius, tik save pačius jau tesuprantate ir nenorite 
suprasti, kas aplink Jus vyksta…

Dažnai mums į veidą rėžiate, kad nesame verti turėti Vilnių, kad 
neturime žmonių šiuolaikinės kultūros aukštumose…

Meluojate! Gerai žinote, kad Lietuva yra didžių charakterių, di-
džių vyrų lopšys. Jūs patys nutarėte, kad tik lietuviai pasižymi valdy-
mo genijumi ir valdžios autoritetu!

B R O N I U S  M A K AU S K A S J U O Z A S  A L B I N A S  H E R B A Č I AU S K A S . . .
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Gi Jūsų tėvynę valdo Lietuvos Sūnus – besididžiuojantis, kad yra 
lietuvis! O Jūs didžiuojatės, kad lietuvis Jus valdo! Ir vis tik teigiate 
mums, kad mes Vilniuje valdyti nesugebėsime?..

Patikėkite manimi: grįš pas mus, į Lietuvą, visi Lietuvos sūnūs iš 
Varšuvos, Krokuvos, Poznanės! Jūs patys juos išvysite!.. Lietuvos už-
sispyrimas Lenkijos atžvilgiu turi mistinę prasmę. Tai vienintelė Eu-
ropos istorijoje, įspūdinga savo drąsa, išraiška protesto prieš skriau-
dą, padarytą tautos dvasiai. Šio užsispyrimo nepalauš nei Zaglobos 
ironija, nei Volodyjovskio įžūlumas, nei godi Jūsų tautinio egoizmo 
evangelija. Tą užsispyrimą šiandien laimina ir Mickevičius, ir Kra-
sinskis, ir Slovackis, ir Norvidas! Nes šiuo Lietuvos užsispyrimu yra 
didvyriškai reikalaujama iš nepriklausomos Lenkijos to teisingumo, 
kurį jos kovotojai ir didvyriai kadaise Lietuvai iškilmingai žadėjo!..

Bičiuliai! Jei nenorite atsakyti į šį galingą Lietuvos užsispyrimą 
geros valios ir teisingumo aktu, tylėkite ir net nebandykite stengtis 
pelnyti lietuvių tautos draugystės…

Nes geresnė yra garbinga dvikova iki mirties nei niekšiška tai-
ka!..

Tariau!
J. A. Herbačiauskas

Kaunas, 1928 m. rugsėjis

Bronius Makauskas

B R O N I U S  M A K AU S K A S

BRONIUS MAKAUSKAS (g. 1950 m. Sankūruose) – lietuvių istorikas, 
Lenkijos lietuvių bendruomenės veikėjas. Humanitarinių mokslų dakta-
ras, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. 1968 m. baigė Punsko 
lietuvių gimnaziją, 1974 m. – istoriją Gdansko universitete. 1975–1979 m. 
ir  1987– 2010 m. dirbo Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto 
XIX–XX a. Vidurio ir Rytų Europos skyriuje, o 1980–1986 m. – Lenkijos 
mokslų akademijos Socialistinių šalių institute. 2002–2010 m. Varšuvos 
universiteto Baltijos šalių 1918–1991 m. istorijos dėstytojas. Nuo 2010-
ųjų Kauno VDU Istorijos katedros profesorius. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. 
LR konsulato Seinuose ministras patarėjas. Lenkijos lietuvių visuome-
niniame gyvenime dalyvauja nuo 1970 m. 1980–1990 m. buvo Lenkijos 
lietuvių visuomeninės kultūros draugijos centro valdybos vicepirminin-
kas, 1993–1996 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas, 
nuo 1996 m. valdybos vicepirmininkas. 2000–2006 m. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos vicepirmininkas.

Tiria Baltijos valstybių naujausiųjų laikų istoriją, lietuvių ir lenkų santy-
kius, tautinių mažumų padėtį Lenkijoje, ginkluotą lietuvių tautos pasiprie-
šinimą TSRS okupaciniam režimui. Monografijų, studijų, straipsnių bei 
Lietuvos istorijos vadovėlių autorius ir bendraautoris.
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BRONIUS STOSIŪNAS

TRASNYKŲ DIENOS

Pirmutinės žinios

1938 m. kovo 11 d. Kaune buvo apskričių viršininkų suvažiavi-
mas. Nuvykau iš vakaro ir apsistojau „Kęstučio“ viešbutyje. Nakvojau 
tame pačiame kambaryje su Utenos apskrities viršininku Jonu Motie-
jūnu-Valevičium. Suprantama, ilgiau nesimatę, ligi pusiaunaktų kal-
bėjomės, o jau 6 valandą ryto mane pakvietė prie telefono. Telefonu 
Alytaus pasienio policijos baro viršininkas Petras Januškevičius pra-
nešė, kad šiandie, vadinasi, kovo 11 d., 5 valandą II rajono II-osios 
(Trasnykų, Merkinės vlsč.) sargybos mūsų pasienio policininkas ka-
rinio šautuvo šūviu sužeidęs lenkų kareivį. įvykis buvęs mūsų pusėje. 
Baro viršininkui Januškevičiui pavedžiau tuojau vykti vieton ir daryti, 
kas bus reikalinga, o aš jau nebemiegojau ir papusryčiavęs su Motiejū-
nu-Valevičium nuėjau suvažiaviman, kuris vyko Policijos mokykloje. 
Suvažiavime man teko būti tiktai porą valandų, nes apie 11 valandą 
mane pasikvietė atskiran kambarin Policijos departamento direktorius 
Svilas, o paskui atėjo ir vidaus reikalų ministras gen. Čaplikas ir įsa-
kė vykti tarnybos vieton. Tuo pačiu laiku man paskambino Užsienio 
reikalų ministerijos valdininkas dr. Petras Mačiulis ir pasakė esąs siun-
čiamas vykti drauge su manim. Vidaus reikalų ministerija davė savo 
automobilį, ir mudu su dr. Mačiuliu skubėjome Alytun. Atvykome 15 
valandą. Čia jau gavome tikslesnių žinių ir jas iš mano buto telefonu 
kiekvienas pranešėme savo ministerijai.

16 valandą mudu su dr. Mačiuliu išvykome Merkinėn. Mus lydėjo 
Alytaus nuovados viršininkas Antanas Vabolis.
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Atvykę Merkinėn, radome jau grįžusius iš įvykio vietos baro vir-
šininką Januškevičių, Kauno apygardos teismo prokuroro padėjėją 
Vaitulevičių, nuolatos gyvenantį Alytuje, teismo tardytoją Gaudušą ir 
apskrities gydytoją Sukarevičių, taip pat Valstybės saugumo policijos 
Alytaus rajono viršininką Gimžauską.

Jie pranešė apžiūrėję vietą: įvykis buvęs 17 metrų mūsų pusėje, 
atstumą nustatęs Merkinės prisiekusis matininkas Steigvila, sužeistasis 
lenkų kareivis Serafinas Stanislovas yra Trasnykų sargybos būstinėje.

Man esant Merkinėje tuojau buvo atgabentas čia ir mirusiojo Se-
rafino kūnas, jį atlydėjo mūsų pasienio policininkas Justas Lukoševi-
čius. Serafinas mirė Trasnykų sargybos būstinėje 8 valandą 40 minu-
čių. Kūnas buvo padėtas valsčiaus savivaldybės name.

Kaip žuvo lenkų kareivis Serafinas

1939 m. kovo 11 d. 5 valandą Trasnykų sargybos policininkas 
Lukoševičius Justas, eidamas tarnybon, prie sargybos būsto išgirdo 
8 šautuvų šūvius prie administracijos linijos, apie 750 metrų į pietų 
vakarus nuo Trasnykų kaimo. Apie tai jis tuojau pranešė sargybos 
viršininkui. Sargybos viršininkas vyr. policininkas Vaitkus Stasys ir 
policininkas Lukoševičius skubiai nuvyko girdėtųjų šūvių pusėn. Rado 
sargyboje esantį policininką Večkį Antaną. Prie administracijos linijos 
išgirdo lenkiškai kalbančius asmenis, jų buvo 3 ar 4. Sargybos virši-
ninkas įsakė policininkui Lukoševičiui prislinkti arčiau administraci-
jos linijos ir patirti, kas kalba. Policininkui Lukoševičiui prisiartinus 
prie administracijos linijos, jisai pastebėjo mūsų pusėje kažką vaikšti-
nėjant ir apie tai pranešė sargybos viršininkui. ėjo arčiau pastebėtojo 
asmens. Pastebėjęs vaikštinėjantį asmenį mūsų pusėje, policininkas 
Lukoševičius sušuko: stok! Nežinomasis tuo momentu paleido šūvį  
į policininką Lukoševičių ir sušuko: stόj! šūvis nepataikė. Tuomet sar-
gybos viršininkas įsakė šauti. Lukoševičius paleido 4 šūvius, polici-
ninkas Večkys – 2 šūvius. Tuo metu iš anapus administracijos linijos  
į mūsų pusę buvo paleisti 6–7 šūviai.

Susišaudymas įvyko 5 valandą 15 minučių. Po susišaudymo pri-
ėjus prie krūmo, iš už kurio buvo paleistas šūvis į policininką Lukoše-
vičių, rastas sužeistas į kairį šoną lenkų kareivis. Prie sužeistojo rastas 
vokiškas šautuvas. šautuvo lizde buvo tūtelė, o sandėly 4 šoviniai. 
Vamzdis ir rastoji šovinio tūtelė dvokė tik ką išdegusio parako dū-
mais.

B R O N I U S  S T O S I Ū N A S T R A S N Y K Ų  D I E N O S
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Kareivis buvo apsijuosęs odiniu diržu, prie diržo buvo durtuvas 
su pakaba ir du odiniai vokiški šovinynai, kurių viename buvo 25 šo-
viniai, kitame vietoj šovinių įdėtos 3 kaladėlės. Ties įvykio vieta per 
administracijos liniją buvo žymūs vieno asmens pėdsakai iš lenkų pu-
sės į mūsų pusę.

Sužeistasis 6 valandą buvo nugabentas į Trasnykų sargybos būs-
tą, kur jam buvo suteikta pirmoji medicinos pagalba.

Toje vietoje, kur gulėjo sužeistasis lenkų kareivis, buvo pastatyta 
sargyba. Beje, po susišaudymo, kai sužeistasis dar gulėjo savo vietoje, 
priėjo šeši ginkluoti lenkų kareiviai, o du kareiviai stovėjo pamiškė-
je. Atvykę kareiviai, matyti, išgirdo sužeistojo vaitojimą. Vienas iš jų 
tarė: Serafin, pocόž przeszedł granicę? Serafin, niemožesz przepełz-
nąc granicę?  Sužeistasis atsakė: Niemogę. (Lenkų kareiviai, matyti, 
buvo nepastebėję mūsų sargybinių, nes šie buvo užsimaskavę.) Paskui 
lenkas dar paklausė sužeistojo: Serafin, gdzie jesteś ranny? Sužeista-
sis atsakė: Do brzucha. Niemogę. Po to atėjo dar du lenkų kareiviai. 
Visi kažką tarėsi. Paskui vienas pasakė: Chłopcy, idziemy przenieść 
jego tutaj. Tuomet mūsų policininkas Lukoševičius pradėjo balsiai 
šaukti: Vyrai, sunkųjį kulkosvaidį statykite tenai, lengvąjį neškite čio-
nai (nei kulkosvaidžių, nei policininkų, be jų dviejų esančių sargyboje, 
nebuvo). Po policininko Lukoševičiaus „komandos“ vienas iš lenkų 
tarė: Mają karabin maszynowy, odejść, – ir visi lenkai nuėjo į mišką.

Lenkams nuėjus, po keleto minučių atvyko su vežimu sargybos 
viršininkas parvežti sužeistojo. Tuomet iš miško prie administracijos 
linijos atvyko Viršrodukos lenkų kordono viršininkas ir mūsų sargy-
bos viršininkui pareiškė: Wezcie prędko, bo my zabierzemy. Sargybos 
viršininkas atsakė lietuviškai: Dedame į vežimą ir vežame.

Baro viršininko pasimatymas su lenkų K.O.P. bataliono vadu

1938 metų kovo 11 d. 17 valandą 20 minučių pasienio policijos 
Alytaus baro viršininkas Petras Januškevičius matėsi su lenkų bata-
liono vadu plk. lt. žabinskiu. Iš mūsų pusės taip pat dalyvavo Valsty-
bės saugumo policijos Alytaus rajono viršininkas Kazys Gimžauskas 
ir Alytaus policijos nuovados viršininkas Antanas Vabolis.

Bataliono vadas pasakė iškvietimo tikslą ir norėjo sužinoti apie 
Serafiną. Bataliono vadui buvo paaiškinta, kaip buvę ir pranešta, kad 
reikalą tiria teismo organai. Be to, Januškevičius pasiūlė plk. ltn. ža-
binskiui sudaryti mišrią komisiją, kad tuo būdu galima būtų objekty-

B R O N I U S  S T O S I Ū N A S T R A S N Y K Ų  D I E N O S
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viau išsiaiškinti įvykį. Bataliono vadas žabinskis šios komisijos atsi-
sakė ir pareiškė nuomonę, kad tokius įvykius galima tirti dalyvaujant 
iš vienos pusės jam, kaipo bataliono vadui, ir iš kitos pusės – mūsų 
baro viršininkui. Susitarta dar kartą pasimatyti. Mūsų baro viršininkas 
Januškevičius dar pasiūlė lenkų bataliono vadui dalyvauti š. m. kovo 
12 d. Merkinėje Serafino skrodime ir drauge atsivežti savo gydytoją. 
Bataliono vadas ir to atsisakė. Pasakė, kad šis skrodimas yra nereika-
lingas, nes mirtis ir be to aiški.

Pagaliau buvo susitarta po skrodimo atiduoti lenkams lavoną per 
Trasnykų pereinamąjį punktą kovo 12 d. 16–17 valandą.

Čia labai įžūliai pasirodė Marcinkonyse stovinčios lenkų kuopos 
vadas poručnikas Grigorosevičius (Grigorosewicz), jis, mušdamas 
kumščiu krūtinėn, pasakė:

– Ja osobiście zastrzelę za jednego polskiego žołnierza pięciu 
waszych policjantόw. 

Nei baro viršininkas Januškevičius, nei dr. Mačiulis su purkštau-
jančiu poručniku nesiginčijo.

Tiesa, aš tame pasimatyme nedalyvavau, nes nusistovėjusiu pa-
pročiu galėjau būti, jeigu būtų atvykęs lenkų starosta.

Kaip buvo perduotas lenkams Serafino lavonas

Serafino lavoną lenkams perdavė rajono viršininkas Dubauskas 
Trasnykuose 1938 m. kovo 12 d. 17 valandą 10 minučių. Mūsų 16 žmo-
nių sargyba, kuriai vadovavo rajono viršininkas Marciūnas, pagerbė 
ginklu. Lenkų pusėje susirinko apie 60 žmonių (kariai ir civiliai). Va-
dovavo Marcinkonių kuopos poručnikas. įvykis buvo nufotografuo-
tas. Karstas buvo pervežtas sunkvežimiu. Lavonas buvo pašarvotas 
civiliais rūbais, tik karste buvo nabašninko kepurė. 

Poručnikas pasakė, kad lavono su mūsų karstu nepriimsiąs, lenkai 
turį savo karstą. Be to, pasakė draudžiąs fotografuoti prie administra-
cijos linijos, nes ir juos, lenkus, drauge nufotografuosime savo pusėje.

Kai sunkvežimis pasiekė ribą, priėjo 6 lenkų kareiviai, paėmė 
karstą ant pečių ir nusinešė savo pusėn. Lenkų poručnikas sukoman-
davo: Ginklu gerbk! Paskui lenkai padėjo karstą ant žemės prie veži-
mo ir pasigirdo komanda: Pagerbta!

Beje, karstą Serafinui parūpino Merkinės valsčiaus savivaldybė, 
ant jo buvo užrašas Ilsėkis ramybėje.

B R O N I U S  S T O S I Ū N A S T R A S N Y K Ų  D I E N O S
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Lenkai lavoną perdėjo savo karstan ir mūsų karstą čia pat grąžino. 
Lenkai karstą su lavonu įdėjo į karinį gurguolės vežimą, pakinkytą 
pora arklių. Buvo matyti vainikas, padarytas iš eglių šakų.

Lenkų kariai neša St. Serafino karstą

Lietuvos policininkai pagerbia lenkams karstą nuimant nuo sunkvežimio

B R O N I U S  S T O S I Ū N A S T R A S N Y K Ų  D I E N O S
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Pasimatymas ant Varėnos tilto

Kaip buvo susitarta, baro viršininkas Januškevičius kovo 13 d. 
atvyko Varėnon pasimatyti su lenkų K.O.P. bataliono vadu plk. ltn. ža-
binskiu. Baro viršininką Januškevičių pasimatyman lydėjo Varėnos 
rajono viršininkas Skinkis ir vietos nuovados viršininkas Venckus. 14 
valandą 5 minutės ant Varėnos tilto atidarė vartus du lenkų seržantai 
– Kosmalia ir Glinskis. Kosmalia mūsiškiams pranešė, kad plk. ltn. ža-
binskis neatvyks, ir ištarė jam, matyt, įkaltus žodžius:

– Tą sprawę będzie załatwiała Najjaśniejsza Rzeczpospolita 
Polska.

Pasidarė aišku, kad plk. ltn. žabinskis, kuris pirmiau Serafino nu-
šovimą laikė vietos pobūdžio įvykiu, gavo įsakymą pasitariman neat-
vykti, ir kad Varšuva pradės ieškoti priekabių.

Serafino laidotuvės

Lenkai Serafiną palaidojo Marcinkonyse kovo 13 d. Laidotuvėse 
dalyvavo daug kareivių ir karininkų. Kalbą pasakė Pasienio apsaugos 
korpuso (Korpus Ochrony Pogranicza) 23 bataliono vadas plk. ltn. ža-
binskis. Jis išgyrė kareivį Stanislovą Serafiną, kaipo gerą sienos sau-
gotoją, uoliai ėjusį savo tarnybą, gerai gaudžiusį kontrabandininkus. 
Pabrėžė, kad Serafinas kovo 11 d. buvo lietuvių policininko nukautas. 
Be to, plk. ltn. žabinskis pagrasino: Mes, lenkai, iškovojome ir davė-
me lietuviams laisvę, o lietuviai susidėjo su rusais bolševikais. Tegul 
nemano lietuviai, kad visa tai jiems išeis geran.

Vėliau ant Serafino kapo lenkai pastatė paminklą.
Prieš Serafino laidotuves, kovo 12 d., lenkai Marcinkonyse suėmė 

daug lietuvių, kvotė ir po to išvežė Gardinan.

Spaudos atstovai Trasnykuose

Kaip jau esu minėjęs, Užsienio reikalų ministerijos atstovas  
dr. Mačiulis įvykio dienos vakare jau buvo apsilankęs Trasnykuose ir 
čia vietoje sužinojo, kas įvykę. Kovo 14 d. dr. Petras Mačiulis vėl atsi-
lankė Trasnykuose ir Alytuje su keliolika žurnalistų, dauguma jų buvo 
užsienio spaudos atstovai.

B R O N I U S  S T O S I Ū N A S T R A S N Y K Ų  D I E N O S
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Pietų metu Alytaus šaulių namų klube dalyvavo visi atvykusie-
ji Lietuvos ir užsienio žurnalistai, dr. Mačiulis, baro viršininkas Ja-
nuškevičius ir aš. Visų žurnalistų vardu prabilo „Reiterio“ atstovas  
dr. Polieskis ir pabrėžė, kad tiesa yra lietuvių pusėje.

Pasitaręs su dr. Mačiuliu, aš padėkojau spaudos atstovams ir pa-
sakiau, kad mums tiek Lietuvos, tiek ir užsienio spaudoje rūpi tik tikri 
įvykių aprašymai.

ši tiesa šiandie buvo galutinai patvirtinta ir tardyme, kurį kruopš-
čiai atliko prokuroras Vaitulevičius su teismo tardytoju Bagdonu.

Ne veltui todėl ministro pirmininko pavaduotojas susisiekimo mi-
nistras inž. Stanišauskis kovo 19 d. Seime galėjo pasakyti, kad, turi-
mais duomenimis, mūsų policininko elgesys buvo teisėtas tiek vidaus 
teisės, tiek tarptautinės teisės požiūriu.

Lenkų kareivis Stanislovas Serafinas

Mačiau jį negyvą Merkinėje kovo 11 d. vakare. Serafiną atlydėjo 
mūsų pasienio policininkas Justas Lukoševičius, tasai pats, kuris gin-
damas mūsų žemės teises paleido į Serafiną mirtinuosius šūvius.

Stanislovas Serafinas, matyti, gudas, lenkų pasienio apsaugos eili-
nis kareivis. Tai pilkas kareivėlis, plikai apkirptas, menkai apsirėdęs.

Tiesa, 1938 m. balandžio 24 d. laikraštyje „Monitor Polski“ buvo 
paskelbta žinia, kad lenkų ministras pirmininkas įsakė apdovanoti Sta-
nislovą Serafiną pasižymėjimo ženklu, vadinamuoju Krzyž zasługi. Be 
to, Serafinas po mirties buvo pakeltas grandiniu (kapral).

Pasienio policininkas Justas Lukoševičius

Justas, Justo sūnus, Lukoševičius, gimė 1900 m. rugsėjo 9 d. šven-
čionių apskrities Linkmėnų valsčiaus Maksiūnų kaime. Iki 1920 m. lie-
pos 1 d. gyveno pas tėvus Maksiūnų kaime. Lenkams okupavus tė-
viškę ir pradėjus vyrus imti į lenkų kariuomenę, nuo 1920 m. liepos  
1 d. slapstėsi miškuose ir pagaliau su kitais draugais atbėgo Nepriklau-
somojon Lietuvon. Čia jisai nuvyko Utenos komendantūron ir įstojo 
Lietuvos kariuomenėn. Buvo paskirtas 2 pėstininkų pulkan. Dalyvavo 
mūšiuose su lenkais ties Augustavu ir Seinais. Pateko lenkų nelaisvėn 
ir buvo nuvežtas Vadovicų stovyklon (buv. Austrija). Grįžo 1920 m. 
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gale. Vėl tarnavo 2 pėstininkų pulke, kuris tuo laiku stovėjo Vilniaus 
bare: Musninkai, širvintos, Giedraičiai. Iš kariuomenės išėjo 1922 m. 
spalių 6 d. įstojo partizanuosna. Pagaliau 1934 m. birželio 11 d. įstojo 
pasienio policijon ir tarnavo Alytaus bare.

Ko Serafinas ėjo lietuvių pusėn

Ieškant atsakymo, ko Serafinas ėjo lietuvių pusėn, tenka pažiūrėti 
į santykius, kurie buvo su lenkais Alytaus bare. O tie santykiai, tiesą 
pasakius, Alytaus bare buvo tokie, kaip ir kituose baruose. Turėjome 
tikrai labai neramų kaimyną.

Lenkai, nepaisydami 1928 m. Karaliaučiuje pasirašytos konven-
cijos, nepaisant lietuvių pastangų vengti visokių nesusipratimų, kurie 
ne tik gadino dviejų pasienio apsaugos organų santykius, bet ir labai 
daug blogo darė vietos ramiems gyventojams, nuolatos kėlė įvairių 
kivirčų. Pradėkime bent 1929 metais.

1929 m. birželio 12 d. plukdant sielius Merkio upe lenkai nu-
šovė mūsų pusės gyventoją Stepą Gražėną iš Kaibučių kaimo 
Merkinės valsčiaus.

1929 m. birželio 18 d. plukdant sielius Merkio upe lenkai nu-
šovė Martyną Malinavičių iš Perlojos bažnytkaimio Merkinės 
valsčiaus.

1935 m. liepos 18 d. lenkai okupuotoje Lietuvoje ties Smali-
ninkų kaimu nukovė nelegaliai perėjusį jų pusėn Prienų miesto 
gyventoją Joselį Cveigą.

1937 m. sausio 12 d. lenkai pašovė jų pusėn nuėjusį Merkinės 
miestelio gyventoją Petrą Sinkevičių. Sinkevičius mirė Gardi-
no ligoninėje.

Tai tiek žmonių aukų.

Administracijos linija nuolatos buvo labai nerami. Lenkai grobstė 
mūsų medžių sielius, šaudė mūsų pusėn, kada sumanydami, uždarinė-
jo pereinamuosius punktus, leido mūsų pusėn savo lėktuvus, grobstė 
mūsų gyvulius. 1929–1938 m. Alytaus bare buvo net 150 įvairių įvy-
kių.

1.

2.

3.

4.
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Savo pusės pasienio gyventojus lietuvius lenkai visokiais būdais 
spaudė, kad parduotų savo ūkius ateiviams lenkams. Bet dzūkai at-
kakliai kovojo.

Tai ko gi Serafinas ėjo mūsų pusėn?
Lenkai sakė, jis vijęsis kontrabandininkus. Bet kodėl gi jis, būda-

mas 17 metrų mūsų pusėje, pasislėpęs už tankaus kadagio krūmo, šovė 
į mūsų policininką?

Yra spėliojimų, kad Serafinas ieškojęs progos įvykiui, kuris reng-
tų kelią lenkų trokštamiems santykiams su Lietuva.

Gal?..
Taip, Varšuva geriau galėjo žinoti, ko Serafinas ėjo mūsų pusėn. 

Atsiminkime, ką yra pasakęs buvęs lenkų užsienio reikalų ministras 
Bekas Varšuvoje, Lenkijos senate 1938 m. kovo 23 d. Jisai taip išsitarė: 
Apie patį įvykį pasakysiu trumpai, kad, nekalbant apie jo dramatinį 
bėgį, jis buvo vien tiktai fragmentas tarptautiniame klausime. Tačiau 
du dalykus turiu pabrėžti. Žuvo pasienio apsaugos korpo kareivis. 
Jeigu jo kraujas patikrins dviejų kaimyninių tautų, lenkų ir lietuvių, 
santykius, tai bus žuvęs garbingam reikalui. Be to, pasaulis turi ži-

Lenkų demonstracija 
Krokuvoje
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noti, kad Lenkijoje už kiekvieno savo tarnybą einančio kareivio stovi 
visa valstybė.

Lenkų ultimatumas ir santykiai su Lietuva

Visose lenkų valdomose žemėse, Serafinui žuvus, buvo sukeltas 
didelis triukšmas. Vyko mitingai, eisenos, grasinimai. Spauda rėkė ne-
žmoniškai. Pagaliau į Nepriklausomosios Lietuvos sienas ėmė žygiuoti 
lenkų kariuomenė: pėstininkai, artilerija, tankai, raiteliai. Vilnius susi-
laukė daug lenkų lėktuvų. Lenkai pasirengė pulti Lietuvą.

Lietuvos vyriausybė per savo pasiuntinį Taline 1938 m. kovo 14 d. 
pasiūlė lenkų vyriausybei sudaryti mišrią komisiją ir pavesti jai:

Ištirti kovo 11 d. administracijos linijos incidentą.

Nustatyti priemones, kurios užkirstų kelią panašiems inciden-
tams ateityje.

Kovo 17 d. mūsų vyriausybė nutarė pavesti savo pasiuntiniui 
Paryžiuje pranešti lenkų ambasadoriui, jog yra pasiryžusi pavesti tam 
pasiuntiniui sueiti kontaktan su lenkų ambasadorium Paryžiuje, kad 
išaiškintų padėtį tarp abiejų valstybių.

Bet tą pačią kovo 17 d. 24 valandą Lenkijos pasiuntinys Taline 
įteikė Lietuvos ministrui Estijoje tokio turinio ultimatumą:

Savo Vyriausybės pavedamas turiu garbę Jūsų Ekscelencijai 
pranešti štai ką:

Lietuvos Vyriausybės š. m. kovo mėn. 14 d. pasiūlymas negali 
būti priimtas, nes jis neduoda pakankamų garantijų dėl sau-
gumo sienoje, ypatingai turint galvoje visų ligi šiol mėgintų 
lietuvių-lenkų derybų neigiamus rezultatus.

Turėdama tai galvoje, Lenkijos Vyriausybė pareiškia, kad ji 
vieninteliu padėties rimtumą atitinkančiu sprendimu laiko 
tuojau užmegsti diplomatinius santykius be jokios parengia-
mosios sąlygos. 
Tai yra vienintelis kelias kaimynystės klausimams tvarkyti 
kiek-vienai vyriausybei, tikrai norinčiai gera valia išvengti 
pavojingų taikai įvykių.

3. Lenkijos vyriausybė duoda Lietuvos Vyriausybei 48 valan-
das, skaitant nuo šios notos įteikimo momento, šitą pasiūly-

1.

2.

1.

2.
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mą priimti, pranešant, kad diplomatiniai atstovai Kaune ir 
Varšuvoje turi būti akredituoti vėliausiai ligi š. m. kovo mėn. 
31 dienos. Ligi šios datos visi techniško ir kitokio pobūdžio 
pasikalbėjimai tarp Lenkijos Vyriausybės ir Lietuvos Vyriau-
sybės turėtų būti vedami nepaprastųjų pasiuntinių ir įgaliotų 
ministerių Taline.

 Pasikeitimas čia pridedamomis notomis, liečiančiomis diplo-
matinių santykių nustatymą, turėtų būti padarytas prieš 48 
valandų terminui pasibaigiant Taline tarp Lenkijos ir Lietu-
vos ministrų Taline.

4. Aukščiau minėtas pasiūlymas negali būti diskusijų objektu 
nei turinio, nei formos atžvilgiu – šis pasiūlymas negali būti 
keičiamas.
Atsakymo nedavimas arba pateikimas bet kurių papildymų 
arba rezervų Lenkijos Vyriausybės bus laikomas atmetimu. 
Šiuo neigiamu atveju Lenkijos Vyriausybė garantuos savo 
Vyriausybės tikrą interesą savomis priemonėmis.

Be to, prie ultimatumo buvo priedas, kurio turinys toks:
Savo Vyriausybės pavedamas turiu garbę pranešti, kad Lenkijos 

(Lietuvos) Vyriausybė yra nutarusi užmegsti nuo šios dienos norma-
lius santykius tarp Lenkijos ir Lietuvos (Lietuvos ir Lenkijos) ir šiuo 
tikslu įsteigia pasiuntinybę Kaune (Varšuvoje).

Lenkijos ministras (Lietuvos ministras) tinkamai akredituotas 
įteiks savo kredencialus Kaune (Varšuvoje) vėliausiai ligi šių metų 
kovo 31 dienos.

Lenkijos (Lietuvos) Vyriausybė iš savo pusės garantuoja Lietu-
vos (Lenkijos) pasiuntinybei Varšuvoje (Kaune) normalinio funkcio-
navimo sąlygas ir ryšium su šiuo nuo šių metų kovo 31 dien. garan-
tuos galimumą tiesioginio susisiekimo sausuma, upėmis, oru, paštu, 
telegrafu ir telefonu tarp šios pasiuntinybės ir Lietuvos (Lenkijos) 
vyriausybės.

Kovo 19 d. nepaprastajame Seimo posėdyje ministro pirmininko 
pavaduotojas susisiekimo ministras inž. Stanišauskas padarė platų 
pranešimą. Jo kalba, kurioje buvo pareikštas vyriausybės nutarimas 
patenkinti lenkų vyriausybės reikalavimus, buvo sutikta mirties tyla.

Seimo pirmininkui davus žodį Seimo atstovams pasisakyti dėl vy-
riausybės nusistatymo ir pasakytosios ministro pirmininko pavaduo-
tojo kalbos, tribūnon išėjo atstovas gyd. Janavičius ir pasakė:
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Gerbiamieji tautos atstovai! Aš siūlau Seimui priimti tokį nuta-
rimą: Seimas, išklausęs ministro pirmininko pavaduotojo pranešimą 
apie Lenkijos vyriausybės Lietuvos vyriausybei įteiktą ultimatumą, 
kuriuo Lenkijos vyriausybė reikalauja iš Lietuvos vyriausybės nea-
tidėliojant užmegsti diplomatinius santykius, atsižvelgdama į faktinę 
padėtį ir būtiną reikalą šiuo taip kritingu Europai metu išlaikyti tai-
ką, laiko, kad vyriausybė esamose sąlygose buvo priversta priimti 
Lenkijos vyriausybės ultimatumą.

Daugiau iš atstovų niekas nekalbėjo. Per balsavimą prieš šį gyd. 
Janavičiaus pasiūlymą niekas nebalsavo.

Tokiu būdu pasiūlymas buvo priimtas ir prasidėjo Lenkijos ir Lie-
tuvos santykiai.

Santykiams prasidėjus

Kovo 19 d. 13 valandą 40 minučių Varėnoje lenkų seržantas Kos-
malia atidarė pereinamojo punkto vartus (ant tilto) ir ėmė sveikinti 
mūsų sargybinį, kad jau esanti taika, pasakė, kad jis sveikinąs lenkų 
kariuomenės vardu ir kalbąs ne kaip priešas.

Mūsų sargybinis nieko jam nesakė.

Lenkų ministras ir ypatingasis pasiuntinys Franciszek Charwat vyksta į Lietuvą. Antras iš 
kairės kpt. B. Wanacki – KOP įgulos Punske komendantas. 1938 04 01.
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Tą pat dieną 14 valandą 40 minučių Uciekoje lenkų sargybos vir-
šininkas taip pat mėgino pasveikinti mūsų sargybos viršininką ir tiesė 
jam ranką, bet mūsiškis nuėjo šalin.

Nuliūdo Dzūkija. Labai nusiminė Perlojos gyventojai, tie garsūs 
Lietuvoje partizanai, kurie jau buvo pasirengę karan.

Alytaus miestas paniuro. Būdinga pasakyti, kad dar kovo 19 d. 
rytą atėjo pas mane darbininkų klubo vedėjas Kupriūnas ir pasakė, 
kad 500 darbininkų jau tuojau imą ginklus. Nuovados viršininkas Va-
bolis pranešė, kad jo įstaigon plaukią būriai miestelėnų, klausdami, ar 
jau priimami savanoriai. Organizacijos pirko šauliams ginklus.

Pasiryžimas buvo didžiausias.
Ir aš, kaip buvęs Alytaus apskrities viršininkas, nuo kovo 11 ligi 

kovo 19 d. ir naktį neturėjau ramumo.
Kovo 19 dieną, tiesa, lyg aprimo, bet pasidarė dar sunkiau.
Teko laukti.
Sulaukėme V i l n i a u s!

BRONIUS STOSIŪNAS (g. 1887 m. Dzenkūniškėse, Semeliškių vls.) 
– rašytojas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas. Nuo 
1906 m. iki 1915 m. dirbo Seinų „šaltinio“ redakcijoje, nuo 1912 m. Nr. 23 
iki 1915 m. Nr. 33 savaitraščio redaktorius, 1911–1914 m. jo priedo „šalti-
nėlis“ redaktorius. 1913–1915 m. Seinuose leido ir redagavo žurnalą jauni-
mui „Vainikas“. Kartu bendradarbiavo leidiniuose „Spindulys“, „Artojas“, 
„Vienybė“, „Draugija“, „Viltis“.  

1919 m. paskirtas Trakų apskrities viršininku. Vėliau dirbo Vidaus reika-
lų ministerijos Piliečių apsaugos departamente. įsteigė ir 1922–1923 m. 
redagavo „Milicijos žinias“. Daug rašė į leidinius „Rytų Lietuva“, „Karo 
archyvas“.

1927–1930 m. buvo Panevėžio apskrities viršininkas. 

1907 m. parašė šešių aktų dramą Mariutė – vargonininko duktė (slapyv. 
Bronius Sumeliškietis). Rašė straipsnius: ,,Nauji pavojai“ (apie doros smu-
kimą, 1915 m.), ,,Apie visokias giras“ (1915), ,,Skilandis (ir šis, ir tas)“ 
(1917). Mirė 1946 m.
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GINTARAS LUČINSKAS

MOKYTOJAS, POETAS, šAULYS                  
PETRAS MOCKEVIČIUS (1895–1922)

Petras Mockevičius gimė 1895 m. spalio 19 d. Seinų apskrity-
je, Punsko valsčiuje, Vidugirių kaime pasiturinčių ūkininkų šeimoje, 
buvo vyriausias sūnus. šeimoje augo 3 broliai ir 3 seserys. Jau vaikys-
tėje pastebėta, kad berniukas mėgsta mokytis, yra gabus, kai namuose 
tėvų ir daraktoriaus buvo slapta mokomas skaityti ir rašyti. Tėvai Juo-
zapas ir Ona kaip galėdami stengėsi išleisti sūnų į mokslus. 

Apie 1905–1906 m. P. Mockevičius pradėjo lankyti Punsko pra-
dinę mokyklą. Čia mokėsi kelerius metus ir ją baigė. Prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą mokėsi Seinų aukštesniojoje 4 klasių mokykloje. Gimęs ir 
augęs Dainavos pakraštyje, matydamas žmonių dvasinį skurdą, jis su 
draugais formavo savo pažiūras. Už „Lietuvos ūkininko“ ir „Lietuvos 
žinių“ skaitymą, „Aušrinės“ idealų skleidimą, tiesos ieškojimą užsi-
traukė mokytojų ir mokyklos kapeliono nemalonę. Tačiau draugai jį 
mylėjo ir gerbė. Mokykloje kartu su Feliksu Saltonu buvo išrinktas 
moksleivių knygynėlio knygininku. Turėjo gabumų poezijai. Eilėraš-
čius rašė vaikų „šaltinėliui“ ir Vilniuje leidžiamiems lietuviškiems lai-
kraščiams. 1912 m. balandžio 14 d. mokinys P. Mockevičius Lietuvių 
mokslo draugijai į Vilnių nusiuntė Punsko parapijoje Vidugirių kaime 
užrašytų 7 dainų tekstus. Pasirašė slapyvardžiu Diemedėlis.

1914 m. P. Mockevičius gavo mokyklos baigimo atestatą. Tėvo 
silpna sveikata ir Pirmojo pasaulinio karo neramumai neleido mokslų 
tęsti. Tačiau, kiek leido karo aplinkybės, dirbo švietimo ir kultūros 
darbą: slapta mokė Vidugirių ir aplinkinių kaimų vaikus skaityti, ra-
šyti ir dainuoti. Būdamas geras muzikantas, smuiku jiems grieždavo. 
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Taip pat mokė savo brolius ir seseris. Vaikščiodamas po gražius tėviš-
kės šlaitų pušynus ir gojelius kūrė eiles, pradėjo piešti. Mėgo savo eilė-
raščius skaityti kaimo susirinkimuose ir renginiuose. Labai mėgo groti 
armonika ir dainuoti su vaikais bei suaugusiaisiais. Su broliu Vincu 
grodavo apylinkės vakaruškose ir vestuvėse. Esant reikalui, negailėjo 
balso išlydint mirusiuosius į amžinojo poilsio vietą.

Frontui nusikėlus už Vilniaus, likę Seinuose inteligentai ir kuni-
gai ėmėsi lietuvių vaikams steigti mokyklas. 1916 m. pavasarį buvo 
įskųstas ir išvežtas į Vokietiją Seinų lietuvių mokyklos mokytojas. 
Naujais mokslo metais rudenį mokytojauti į Seinus pakviestas P. Moc-
kevičius. Turėdamas pašaukimą, jis ėmėsi mokyklos darbų. Tačiau 
sunkios darbo sąlygos, okupantų priespauda, vokiečių pastangos per 
prievartą įrašyti mokyklos dienotvarkėn vokiečių kalbos pamokas 
gniuždė jauno idealisto dvasią ir turėjo įtakos sveikatai, tuo jis skun-
dėsi 1917 m. vasarą Seinuose mokytojams surengtuose kursuose (juos 
lankė 25 asmenys). Nebepakęsdamas nuolatinių intrigų, P. Mockevi-
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Mokytojas 
Petras Mockevičius. 

Lazdijai, 1920 m.    
Nuotrauka iš 

G. Lučinsko kolekcijos
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čius Lumbiuose, netoli Seinų, suorganizavo naują mokyklą, kur kaime 
mažiau persekiojamas galėjo ramiau dirbti ir atiduoti savo jėgas tę-
siamam mokytojo darbui. Tačiau neilgai jis dirbo įkurtoje mokykloje.  
1918 m. sausio mėnesį, mirus tėvui, mėgstamą darbą teko nutraukti, 
nes reikėjo rūpintis tėviškės ūkiu bei jaunesniais broliais ir seserimis. 
Ir dirbdamas ūkyje rinko žinias, domėjosi įvykiais, bendravo su iš Ru-
sijos grįžtančiais kraštiečiais. žlugus vokiečių okupaciniam valdymui, 
atsivėrė naujo gyvenimo perspektyvos, atsirado naujų darbų.

1918–1919 m. Seinų krašte pradėjus steigtis pirmosioms savi-
valdybėms, kuriantis pirmiesiems savanorių būriams, tvirtėjant ša-
lies valdžios pirmosioms įstaigoms, P. Mockevičius palaikė jų ir kai-
mo žmonių ryšius, savo draugų širdyse žadino Nepriklausomybės 
siekius, negailėdamas jėgų visur pirmutinis klojo naujo gyvenimo 
pamatus. Jis dirbo organizacinį darbą įvairiose srityse, ypač rūpinosi 
krašto gynybos ir kultūros reikalais, vienas pirmųjų organizavo gy-
ventojų apsaugą (pilietinę miliciją), savanorius, partizanus ir šaulius, 
kuriems priklausė daug krašto jaunuolių. Nuo 1919 m. P. Mockevi-
čius – Lietuvos šaulių sąjungos narys. Su Antanu Pečiuliu, taip pat 
buvusiu mokytoju, subūrė šaulių sąjungos Seinų apskrities skyrių 
(rinktinę). P. Mockevičius buvo šio skyriaus sekretoriumi, vėliau 
– skyriaus valdybos nariu. Rengė vakarus, per kuriuos rinko aukas 
krašto gynimo reikalams, skaitė paskaitas, žadinančias patriotinius 
jausmus ir Tėvynės meilę.

Tačiau 1919 m. rugpjūčio pabaigoje ramybė buvo sudrumsta, kai 
Lenkijos kariuomenė užėmė Seinus ir jų apylinkes. P. Mockevičiaus 
tėviškė tapo atskirta nuo visos Lietuvos. Nepaisydamas gresiančio pa-
vojaus, P. Mockevičius neapleido lenkų okupuoto krašto, jausdamas, 
kad čia jis reikalingas, kad negalima palikti savo krašto žmonių likimo 
valiai. Tačiau nedraugiškais žvilgsniais jį sekiojo nauji šeimininkai ir 
kiekvieną kartą, ieškodami priekabių, norėjo įrodyti, kad jis čia nerei-
kalingas, kaip kiekvienas patriotiškesnis lietuvis, be jo jų rankos būtų 
laisvesnės. Tačiau Petras neišsigando, nemetė savo darbo, būdamas 
tarpininku tarp okupuoto krašto ir laisvosios Lietuvos, telkė apie save 
vyrus, trokštančius išsivadavimo, ugdė viltį kada nors sulaukti švie-
sesnių laikų. Lenkijos valdžiai jis kasdien kėlė vis daugiau įtarimų ir 
darėsi nekenčiamas. Dievetiškėse ir Vidugiriuose dingo lenkų kareivių 
šautuvai, šoviniai, vieną naktį paslaptingai išnyko kulkosvaidis. Ap-
kaltintas P. Mockevičius, nes tik jis galėjęs būti tų įvykių kaltininkas ar 
sumanytojas. Lenkai pradėjo šnairuoti į jį, įtardami, kad palaikąs san-
tykius su Lietuva, ėmė skųsti valdžiai. Prasidėjo persekiojimai – teko 
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gyventi daržinėje, slėptis šiauduose, o galiausiai reikėjo bėgti į laisvą 
Lietuvą per demarkacijos liniją.

P. Mockevičius apsigyveno pafrontės miestelyje Lazdijuose, kur 
buvo persikėlusi ir visa Seinų apskrities valdžia, kūrėsi kitos įstaigos. 
Lenkams okupavus Seinų kraštą, apskrities iždinė perkelta į Kauną. 
Seinų apskrities gyventojams visais mokesčių mokėjimo reikalais teko 
važinėti į Marijampolę. Padėtis buvo labai sunki, ir niekas pafrontės 
iždinėje nenorėjo dirbti. Tada Seinų apskrities valdybos narys Vidu-
girių kaimo žmogus A. Pečiulis nusprendė atgaivinti apskrities iždinę 
Lazdijuose, o jam padėti pasiryžo draugas P. Mockevičius. 

Abudu, būdami to krašto žmonės, visaip stengėsi būti Lietuvos 
valstybės tarnautojai tikrąja to žodžio prasme. žinodami vietos są-
lygas, dzūkai patys steigė savo krašto administraciją. P. Mockevičius 
nuo 1920 m. vasario 1 d. dirbo valstybės iždinėje raštvedžiu, o nuo 
1920 m. lapkričio 1 d. iki 1922 m. vasario 1 d. – sąskaitininku. 

P. Mockevičius aktyviai dalyvavo įvairių organizacijų veikloje. 
Daug prisidėjo telkiant ir stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą, kurios na-
riai visada buvo pasiruošę ginklu priešintis į kraštą besiveržiantiems 
priešams, dalyvavo ne viename jų žygyje. 

1920 m. vieną šaltą ir tamsią rudens naktį Seinų apskrities ko-
mendantas atbėgęs prižadino ir pranešė, kad Kapčiamiesčio–Veisiejų 
kryptimi lenkų kariai labai spaudžia Lietuvos kariuomenę. Iškilo pa-
vojus, kad bus apsupti Lazdijai. įsakė kuo skubiau surinkti apylinkės 
kaimuose gyvenančius šaulius ir prireikus stoti į kovą kartu su mūsų 
kareiviais. Petras šią užduotį atliko labai greitai ir rūpestingai: naktį 
skubiai apjojo kaimus ir tuoj sukvietė vyrus. Bet tą kartą neteko daly-
vauti susirėmime, nes įsibrovėlius lenkus mūsų kareiviai atmušė. Tik-
riausiai nieko nėra įkyriau, kaip ilgą rudens naktį pasirengus įtemptai 
laukti priešo ir jo nesulaukti, bet tuo pačiu metu žinoti, kad jis yra už 
5–7 kilometrų ir kiekvieną akimirką gali užpulti. Juo labiau kad šaulių 
pajėgos, palyginti su priešų skaičiumi, buvo nedidelės. Tokių laukimo 
naktų teko ne viena.

Kai valstybės iždinėje padėtis pagėrėjo, P. Mockevičius grįžo 
prie mėgstamo darbo. Lazdijų pradinėje mokykloje mokinių sparčiai 
gausėjant, 1922 m. pradžioje įsteigta 2-oji pradinė mokykla, jos ve-
dėju nuo vasario 1 d. paskirtas P. Mockevičius. Jis grįžo ir prie savo 
pomėgio – literatūros. Iki vėlumos jo kambaryje degdavo žiburys 
– studijuodamas savo pamėgtuosius N. Gogolį, A. Puškiną ir ypač  
M. Lermontovą, jis rengėsi literatūriniam darbui. Savo raštų, be kelio-
likos eilėraščių, išspausdintų dar prieš karą „Aušrinėje“, „šaltinėly-
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je“, bei eilėraščių ir korespondencijų, išspausdintų Amerikos lietuvių 
laikraščiuose „Trimitas“ ir „Tėvynės sargas“, niekam nerodė. Jis ne-
mėgo girtis, nes nelaikė to rimtu darbu, tačiau kaip literatūros mėgėjas 
subūrė būrelį bendraminčių. Petro kambarys visada buvo įvairių su-
sirinkimų, pasitarimų, pasikalbėjimų vieta. Dauguma žinojo ankštą jo 
kambarėlį su vienu langu, kur stalas visada buvo apkrautas knygomis, 
įvairiomis literatūros naujienomis, laikraščiais, o kampe stovėjo kariš-
kų šautuvų ir šovinių dėžė bei Petro smuikas. 

P. Mockevičius buvo šaulių sąjungos Seinų apskrities skyriaus 
valdybos narys, todėl dažniausiai jo kambarėlyje vyko skyriaus kon-
ferencijos ir jo vadovaujami valdybos posėdžiai. Sutikęs tvarkyti kny-
gyno reikalus, sparčiai ėmėsi darbo ir daug pasiekė, tik staigi mirtis 
neleido to darbo užbaigti. Dirbdamas mokykloje ir šaulių sąjungoje, 
dar buvo nuolatinis telegramų agentūros ELTA ir laikraščio „Kariškių 
žodis“ (vėliau – „Karys“) įgaliotasis korespondentas Seinų apskrityje 
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ir pafrontėje, teikė įvairias žinias ir žinutes apie savo krašto ir neutra-
lioje zonoje gyvenančių žmonių vargus, įvykius.

Ankstyva ir staigi mirtis užklupo P. Mockevičių neutralioje zono-
je, Sventijansko kaime 1922 m. liepos 14 d., kai lenkų partizanų pa-
leista kulka nutraukė jo gyvybės giją. Kiek liko neištaisytų mokinių 
rašto darbų, kiek nepaglostytų jų galvelių, kiek neparašytų eilėraščių 
ir poemų...

Tautų Sąjungai 1919 m. birželio 18 d. tarp kariaujančių Lenki-
jos ir Lietuvos valstybių nustačius demarkacijos liniją, o 1920 m. lap-
kričio 29 d. įvedus abiem pusėms 12 kilometrų pločio neutralią zoną, 
lenkų partizanai viename jos kaime – Varviškėje – įkūrė stiprų karinį 
forpostą, kur susitelkė keli šimtai ginkluotų vyrų. Iš Varviškės buvo 
puldinėjami Leipalingio, Kapčiamiesčio ir kt. valsčių kaimai. Ne kartą 
vyko lenkų partizanų ir neutralioje zonoje tarnaujančių lietuvių mili-
cininkų susirėmimai. Matyt, turėdamas tikslą išsiaiškinti esamą padėtį 
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ir gauti tikslesnių žinių, P. Mockevičius kaip korespondentas ir vyko į 
tas vietas. 

1922 m. liepos 10 d. P. Mockevičius nuvyko į Kapčiamiestį, iš 
ten pasiekė greta Varviškės, jau Leipalingio valsčiuje, tarp Nemuno ir 
Baltosios Ančios, neutralioje zonoje esantį Sventijansko kaimą. Liepos  
14 d. P. Mockevičių su kitu asmeniu (J. Mikelionio atsiminimuose Ka-
ran išėjo vyrai rašoma, kad su lietuvių milicijos būrio viršininku), 
vaikštinėjančius po sodžių, iš anapus Nemuno pastebėjo lenkų partiza-
nai ir pradėjo šaudyti. Nelaimės draugas suskubo pasislėpti už namo, 
o P. Mockevičių pakirto kulka, pataikiusi viršugalvin. šaudymas tęsėsi 
dar ilgai, bet mūsų milicininkai neatsišaudė. žuvusiojo kūną paimti 
pavyko tik sulaukus nakties, nes ta vieta buvo apšaudoma. Tikriau-
siai lenkų partizanai buvo persikėlę per Nemuną, nes lavoną rado api-
plėštą – be drabužių ir batų. Jį parvežė į Kapčiamiestį, o 15 d. ryte 
– į Lazdijus. Palaidojo ne bažnyčios šventoriuje, o miestelio kapinėse 
liepos 17 dieną. Tą dieną žmonių prisirinko didžiausia minia. Prie kapo  
atsisveikinimo kalbą pasakė poetas kun. Motiejus Gustaitis, jo tarti 
jautrūs žodžiai žuvusiojo kūną leidžiant į duobę giliai persmelkė visų 
širdis: dzūkai neteko iškilios asmenybės – poeto, žurnalisto, visuome-
nės veikėjo, mokytojo ir šaulio.

P. Mockevičius buvo Dainavos krašto poetas. Su Seinuose leidžia-
mais „šaltiniu“ ir jo priedu vaikams „šaltinėliu“ pradėjo bendradar-
biauti dar mokydamasis Seinų mokykloje. Eilėraščių išspausdinta ke-
lios dešimtys. Pasirašinėdavo P. Mockumi, dar dažniau – Diemedėliu. 
įtvirtinus Lietuvos Nepriklausomybę, 1921–1922 m. daug eilėraščių 
išspausdino Kaune leidžiamame „Tėvynės sarge“, Amerikos lietuvių 
spaudoje. Dar rašė į spaudą straipsnius, žinutes, apysakėles. P. Moc-
kevičius ruošėsi savo eilėraščius išleisti atskira knyga, buvo paren-
gęs spaudai jų rinkinį. Rankraščių turėjo iš ikikarinių ir okupacijos 
metų, taip pat parašytų atbundančios Lietuvos laikais. Mirtis nutraukė 
jo sumanymus ir planus. Dalį rankraščių pasiėmė mokytojas Juozas 
Mulerskas, kitus – mokytojas Jonas Krukonis, žadėdami juos išspaus-
dinti. J. Milukas, nurodydamas Lietuvos universiteto Medicinos fakul-
teto adresą, laikraštyje „Lietuva“ 1922 m. gruodžio 15 d. rašė, kad  
P. Mockevičiaus raštai tvarkomi ir bus išleisti. Prašė jam siųsti trūks-
tamus poeto dienoraščius, kuriuos šis rašė, eilėraščius, laiškus. Gautą 
pelną buvo numatyta skirti paminklui Petrui Mockevičiui pastatyti ir 
stipendijai gabiausiam iš jo giminaičių (P. Mockevičius nebuvo vedęs) 
arba Dzūkijos sūnų. Tačiau dėl nežinomų priežasčių rengtoji knyga 
nepasirodė, o P. Mockevičiaus eilėraščių likimas nežinomas.
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Beje, vieno P. Mockevičiaus eilėraščio rankraštis nuostabiu būdu 
išliko ir pasiekė pokario metais Jungtines Amerikos Valstijas, kur  
1954 m. buvo išspausdintas žurnalo „Karys“ nr. 9. Tai liūdesio bei il-
gesio kupini posmai „O žvaigždės...“ Redakcijos prieraše aiškinama, 
kad šio eilėraščio rankraštį Seinų krašto lietuvių partizanas J. R. (Jur-
gis Ramanauskas?) atsivežė į Kauną ir apie 1928 m. padovanojo Lie-
tuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui S. B., kuris jį įsidėjo į piniginę ir 
išnešiojo iki jau minėto laiko.

1925 m. birželio 21 d. Lazdijuose vyko iškilmingas renginys, kurio 
metu kapinėse pašventinti pastatyti nauji kryžiai žuvusiems kovose su 
lenkais šauliams Petrui Mockevičiui ir Petrui Vitkauskui. Po pamaldų 
bažnyčioje IX Seinų rinktinės šauliai rikiuote, vedami rinktinės vado 
vyr. ltn. Jono Stakionio, dūdų orkestrui griežiant, atžygiavo į kapines. 
šaulius lydėjo miesto gyventojai. Po pašventinimo kun. dr. Jonas Star-
kus pasakė pamokslą. Dar kalbėjo šaulys Bendoraitis, jis kvietė visus 
šaulius sekti žuvusiųjų šaulių pavyzdžiu.

1931 m. birželio 24 d., minint šaulių sąjungos dieną, paskelbtas 
nutarimas „Apdovanoti žuvusius dėl Lietuvos Nepriklausomybės šau-
lius ir partizanus, pasižymėjusius tėvynės gynimo ir šaulių sąjungos 
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kūrimo darbe“. šaulys Petras Mockevičius (lenkų nukautas) apdova-
notas šaulių žvaigždės ordinu. 

1938 m. Petro Mockevičiaus pavardė įrašyta Karo muziejaus ko-
vose už Lietuvos Nepriklausomybę žuvusiųjų kriptoje, marmuro len-
toje.

2009 m. spalio 21 d. Petro Mockevičiaus kapas Lazdijų miesto ka-
pinėse (Kauno g.) įtrauktas į Lietuvos Respublikos valstybės saugomų 
kultūros vertybių registrą.
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PETRAS MOCKEVIČIUS

EILėRAšČIAI

O žVAIGžDėS...

O žvaigždės šaltosios žiemužės nakties,
Jūs blizgat, bet jūsų blizgėjimas šaltas;
Suprast jūs negalit, kas man ant širdies,
Kaip baisiai skausmų aš sugeltas!

Jūs plaukiat beribėj paskirtais takais,
Jūs nieks nekėsinas išmušti iš kelio – 
Dėl to jūs veideliai nušvitę juokais
Ir gėris darbais Visagalio.

Kad linksmos, nors šaltos, beribėj dausų
Jūs ramios ir šviesios mirgėdamos siaučiat,
Aš žiūriu į jus surakintas skausmų
Ir, rodos, kad man jūs prijaučiat.

Vai, skriskit su audromis, su vėjais šiauriniais, 
Jūs nekviestos viešnios prakeiktos svajonės,
Jūs apsiaučiat sielą tinklais geležiniais,
Kad jūs nepažintų daugiau gyvi žmonės.

1915 08 08

Aušra, Punskas, 2001 spalio 1–15, nr. 19, p. 19.
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MALDA 

O, Dieve aukščiausis, aš, silpnas žmogus,
Tavosios pagalbos šaukiuosi!
Po kojomis mano štai krantas slidus – 
Pražūsiu, jei rankos neduosi,
Nes pragaro priešas ant žingsnio kiekvieno
Pakišt stengiasi koją ir naktį, ir dieną.

Gyvenimo mano kelionėj sunkioj
Man būki tiktai Tu Valdovu:
Priduoki jėgų, apšviesk protą tamsoj,
Duok galės su savim vest kovą.
O priešas galingas vis puola ir puola,
Ne tik mane silpną, sutrupint ir uolą.

Siela gal skrajotų padangėj aukštai,
Bet kūnas prakeiktas neduoda.
Kova taip sunki, o jėgų jau mažai – 
O, Dieve, tik Tu man paguoda!

Tėvynės sargas, 1921 balandžio 24, nr. 17, p. 180.

***

Margojoj pievelėj
Daug drugių skrajojo,
Bet mano širdelę
Tik vienas viliojo.
Ilgai jį sekiojau,
Bet sugaut nevyko.
Net nesužinojau,
Kur jisai pranyko.

Daug gražių mergelių
Būryj susirinko,
Bet mano širdelė
Tik prie vienos linko.
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Bet toji mergelė
Su kitu kalbėjo
Ir į mano šalį
Net nepažiūrėjo.

Vidugiriuose, 1919 m. gruodžio 31 d. 

Tėvynės sargas, 1921 balandžio 30, nr. 18, p. 192.

BERžELIS

Tolokai nuo girios, ant aukšto kalnelio,
Išdygo išaugo baltasis berželis,
Linguojamas, supamas šalto vėjelio,
Lyg motinos vygėj mažutis vaikelis.
Lietutis jį prausė, vėjelis šukavo,
O kaukdamos audros lopšinę dainavo.

Tiesus liemenėlis, gauruota viršūnė
Kiekvieną praeivį žavėte žavėjo,
Bet žmonės, gėrėdamies grože vien kūno,
Liūdnųjų minčių jo atspėt nemokėjo.
O daugel jų sukos gauruotoj galvoj,
Lyg vėjo verpetai įsiutę audroj.

Daug gimė svajonių, troškimų karštų,
Bet jaisiais dalintis nebuvo su kuo – 
Arčiausias kaimynas auksinių dienų,
Vienintelis draugs buvo – šaltas akmuo.
Bet jis nesuprato berželio minčių:
Tiktai begulėjo ant jojo šaknų.

Netolimon girion eglaitė žalia
Jo jautriąją širdį užbūrus viliojo
Kokia tai neaiškia slaptinga galia.
Kentėjo siela, bet kodėl? – nežinojo.
Nors ilgesį stengės užgniaužti jisai,
Bet skrido į girią nuolat atdūsiai.
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Nors žemė maitino šaknis jo gausiai,
Praeiviai laibučių šakelių nelaužė,
Drėgmės negailėjo dangaus debesiai,
Bet ilgesio kirminas nuolat jį graužė:
Nuvyto lapeliai nekąsti šalnos
Ir krito pageltę ant žemės drėgnos.

Tėvynės sargas, 1921 spalio 16, nr. 42, p. 410.

PROTEKCIJA

Turėk tu talentu nors du,
Bet jei protekcijos nebus, – 
Vis tiek nustipti reiks badu,
Ir niekas to nepajus.

Pasauly pirmas būk kvailys,
Bet jei užtars graži teta, –
Pasaulis tuoj tave išvys,
Bet... tiktai su kvailiais greta.

Tėvynės sargas, 1921 gruodžio 13, nr. 50, p. 505.

DEBESėLIS

Vai kur, pilkasai debesėli,
Taip greit plauki, kur taip skubies?
Kad net trumputei valandėlei
Nenori stot virš mūs šalies.
Juk tu erdvybėj begalinėj
Esi ten liuosas visados.
Nevaržo pančiai geležiniai
Tau laisvės trokštančios sielos.

Ir lyg nuo draugo numylėto
Tikėjaus atsako ašai;
Tik štai nelauktai, netikėtai
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Pabiro ašarų lašai.
Ir mėtydamas žaibus kerštingus
Tolyn nuskrido debesys,
Lankyt kitus kraštus laimingus
Ir šiuo keliu jau nebegrįš.

Tėvynės sargas, 1922 kovo 27, nr. 13, p. 136.

JAUNA KRŪTINė

Jauna krūtine, ko kilnojies?
Kam leidi atdūsius sunkius?
Juk ta, dėl kurios tiek sielojies,
Jausmų tavųjų nepajus.
Pasiilgimo skaudūs pančiai
šventos ramybės tau neduos,
O žmonės tavo baisiai kančiai
Nei neužjaus, nei nepaguos.

Seinai, 1917 m. 

Tėvynės sargas, 1922 gruodžio 2, nr. 48, p. 520.

***

O egoizmo kirmine prakeiktas,
Kieno širdyj tu lizdo neturi?
Lig šiol maniau: negalimas tai daiktas,
Kad daug širdžių pavergęs tu turi.
Aš vis maniau, kad tu tik retenybė,
Betgi tave nuolat sutikt priseina:
Net tose širdyse, kur, rodos, yr teisybė – 
Geresnis nieks už tave neįeina!..

Tėvynės sargas, 1922 gruodžio 9, nr. 49, p. 527.
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ONUTė VAZNELIENė

LIETUVIŲ PRIEVARTINIS IšKELDINIMAS  
Iš SUVALKIJOS PAGAL TSRS IR VOKIETIJOS 
1941 M. SAUSIO 10 D. SUSITARIMĄ

Per pirmąjį Vokietijos ir Sovietų Sąjungos atstovų susitikimą 
Maskvoje (1939 08 23) buvo sprendžiamas Europos likimas. Lietuva 
pateko į Hitlerio įtakos sferą. Tai buvo tik pirmas žingsnis, nes jau žy-
gio į Lenkiją metu sovietai pareikalavo Lietuvos. Antrame susitikime, 
vykusiame 1939 08 28, Vokietija sutiko patenkinti Sovietų Sąjungos 
reikalavimą. Lietuva, išskyrus mažąją pietinę Suvalkiją, perduota so-
vietų įtakos sferai mainais už Lenkijos teritoriją. Vykstant karui, kraš-
tas liko be globos. Ribentropo-Molotovo sutartis buvo slapta, o pasau-
lis neinformuotas apie pakitusią padėtį. Suvalkų kraštas kurį laiką liko 
be jokios valdžios. Gyventojai sprendė, kad jis bus atiduotas Lietuvai, 
nes juk tai lietuviškos žemės, bet lietuvių kariuomenės nesulaukta nei 
po paros, nei po savaitės.

Suvalkų kraštas atiteko vokiečiams ir buvo prijungtas prie Gum-
binės regencijos. Spalio 13 d. atsikėlė čia vokiečiai ir jautėsi kaip tei-
sėti šeimininkai – savaip ėmė tvarkyti visuomenės gyvenimą. Pirmieji 
vokiečių kolonistinės politikos pasekmes patyrė žydai. 1939 m. spalio 
27 d. prasidėjo masinė žydų deportacija į Lietuvą. Spalio 28 d. buvo 
permesta apie 300 žydų. Tolesnis jų likimas buvo panašus į visų bėglių 
likimą. 

Pirmasis Vokietijos ir SSRS pasitarimas dėl gyventojų mainų įvy-
ko 1940 m. birželio 22 d. Tų pačių metų vasarą atlikta lietuvių gy-
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ventojų registracija. 1941 m. sausio 10 d. SSRS vyriausybės atstovas 
Kaune N. G. Pozdniakovas ir Vokietijos vyriausybės atstovas Kaune 
V. Neldkė pasirašė susitarimą. Jo preambulėje rašoma: Vadovaujantis 
noru išspręsti klausimą, surištą su Vokietijos vokiečių nacijos asmenų 
perkėlimu iš Lietuvos SSR į Vokietiją ir perkėlimu Lietuvos piliečių ir 
lietuvių tautybės asmenų iš Vokietijos (buvusio Memelio ir Suvalkų 
apskričių), pasirašė šį susitarimą.

Netrukus pasirodė skelbimai lietuvių ir rusų kalbomis: Pradeda-
mas vykdyti gyventojų kėlimas į savo tėvynę. Kėlimas vykdomas pa-
gal gyventojų norą. Kiekvienas pilietis, sulaukęs 16 metų, gali laisvai 
pasirinkti, ar jam važiuoti su šeima, ar be jos, ar visai nevažiuoti į 
savo tėvynę. Greitu laiku į lietuviškus valsčius atvyko Tarybų Lietu-
vos atstovai paraginti žmones keltis. Jie pasakojo, kad Lietuvoje žemės 
daug geresnės, kad visi ūkininkai po žemės reformos gavo žemės. Re-
patriacijos komisijos buvo įkurdintos Suvalkuose, Seinuose ir Punske. 
Remiantis sutartimi, teisę keltis turėjo Lietuvoje gyvenantys vokiečiai 
ir Vokietijoje (Suvalkų ir Klaipėdos kraštuose) gyvenantys lietuviai. 
Persikelti turėjo savo noru. Noras galėjo būti pareikštas raštu arba žo-
džiu, be jokios prievartos. Už perkėlimo darbus buvo atsakingas vo-
kiečių pagrindinis atstovas ir du jo padėjėjai bei apskričių atstovai, 
turintys po vieną padėjėją. Sovietai darbui šioje teritorijoje skyrė pa-
grindinį įgaliotinį su dviem padėjėjais ir apskričių įgaliotinius, turin-
čius po vieną padėjėją. Pagrindinių atstovų ir pagrindinių įgaliotinių 
kompetencijai priklausė išaiškinti asmenų, pasiruošusių keltis, skai-
čių, gyvenamąją vietą ir tautybę bei prižiūrėti jų registraciją. Nustatyti 
tautybę galėjo įgaliotinis, dalyvaujant kitos šalies atstovams.

Asmenų, pareiškusių norą keltis, registracija vyko tam tikra tvarka 
iki 1941 m. kovo 18 d. Kiekvienas turėjo pridėti tautinį priklausomumą 
liudijančią pažymą. Savanorių sąrašai buvo sudaromi dviem kalbo-
mis: vokiečių ir rusų. Keliamieji gaudavo numerį – repatrianto ženklą. 
Vykstantys savo transportu galėjo pasiimti tik vieną porinį vežimą, su 
sąlyga, kad 1940 m. liepos mėnesį jį turėjo, du arklius, vieną karvę, dvi 
kiaules, tris avis arba ožkas, dešimtį naminių paukščių. Ūkininkams 
žemės ūkio produkcijos buvo leista pasiimti tik 250 kilogramų, ir tik 
2 kilogramus riebalų vienam asmeniui. Paliktas turtas atiteko vokie-
čių valdžiai. Sutartyje taip pat išvardinti daiktai, kurių išvykstantieji 
negalėjo pasiimti: 1) grynųjų pinigų, auksinių ir sidabrinių monetų;  
2) aukso ir platinos; 3) gaminių iš sidabro daugiau nei 500 gramų, auk-
sinių ir sidabrinių laikrodžių; 4) gaminių iš brangakmenių; 5) ginklų ir 
gynybinių reikmenų; 6) pramonės gaminių, jei viršijo normą; 7) pašto 
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balandžių; 8) spaudos leidinių, fotojuostų, dokumentų; 9) siuvimo ma-
šinų, daugiau kaip vieną šeimai; 10) automobilių, motociklų, motorų ir 
kitų mašinų; 11) sėklų, javų ir pan.

Suvalkų krašto lietuviai labai įvairiai reagavo į šiuos įvykius. Vie-
ni, kuriems nesisekė ūkininkauti, turėjo mažai ir prastos žemės, užsi-
rašė išvykti. Išsikelti turėjo visi, ir tai labiausiai baugino žmones. Tie, 
kurie patys nesiregistravo ir atkalbinėjo kitus, buvo nubausti. Suimta 
per 50 ūkininkų. Kalėjime vokiečių perkėlimo tarnybos darbuotojai 
aktyviai agitavo. Daugelis kalinių buvo paleista pasirašius sutikimą 
persikelti. Po mėnesio aktyvios agitacijos savanorių buvo vis dar ma-
žai, todėl vokiečių pareigūnai sugriežtino represijas ir grasinimus. Kas 
nevažiuos, – skelbė jie, – tuos veš kaip žydus į Liublino konclagerį. 
Keletą šeimų propagandiniais sumetimais išvežė į Vokietiją.

Kazys škirpa, kuris susidomėjo Sūduvos lietuvių likimu, kreipėsi 
į Vokietijos užsienio reikalų ministeriją. Politikos skyriaus direktoriui, 
valstybės prosekretoriui dr. Vėrmanui (Woerman) 1941 m. vasario  
5 d. įteikė Pro Memoria, kur išdėstė informaciją apie vokiečių smurtą 
Suvalkų krašte, prašydamas imtis visų žygių tuojau atšaukti vietos 
valdžios organų priemones prieš lietuvius Suvalkų srityje, ir kad būtų 
leista jiems toliau gyventi savo žemėje ir savo sodybose. K. škirpa pa-
tiems lietuviams siūlė kreiptis į Hitlerį su tokio turinio telegrama: 

Mes, žemiau pasirašiusieji lietuviai iš Suvalkų srities, drįstame 
kreiptis į Jus, pone Fuhreri ir Reicho Kancleri, sekančiu reikalu: 

Nuo amžių mūsų protėviai gyveno čia, kur mes dabar gyvename. 
Prieš Pasaulinį karą ilgai kentėjome nuo rusų jungo, o pastaruosius 
20 metų nuo priespaudos ir prievartos iš lenkų pusės. [...] Štai mus 
visus lietuvius staiga ištiko nepaprastas smūgis.

Pastaruoju metu vietinės valdžios organai veikia mus, kad mes 
užsirašytume Sovietų komisijoje bei pasiduotume rusams, kurių jun-
gą mes jau vilkome per šimtą metų. Priešingu atveju mums duoda 
suprasti, kad būsime nukelti į Generalinę Guberniją, taigi pas lenkus, 
nuo kurių mes jau buvome daug iškentėję ir su kuriais kaip praeityje, 
taip ir dabar nieko nenorime turėti bendra.

Mes maldaujame poną Fuhrerį teiktis patvarkyti, kad vietinės 
valdžios organų daromas spaudimas būtų sustabdytas, ir palikti mus, 
Suvalkų srities lietuvius, mūsų žemėje ir mūsų sodybose.

Vargu ar karo suirutės aplinkybėmis šis raštas pateko kur nors 
aukščiau, nebuvo galima tikėtis jo didelio poveikio. Tokiomis aplinky-
bėmis iš Suvalkų krašto buvo iškeldinti ištisi lietuviški kaimai. Sutar-
ties dėl iškeldinimo pirmame straipsnyje garantuotas savaranorišku-
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mas virto iliuzija. Iškeldinama buvo skubotai, naudojant įvairių formų 
prievartą, faktiškai tai virto trėmimu. Per trumpą dviejų mėnesių lai-
kotarpį iš šių etninių lietuviškų žemių iškeldinta 11 955 lietuviai, tai 
yra apie 75–80 proc. visų šio krašto lietuvių tautybės gyventojų. Pa-
daryta neįkainojama moralinė ir ekonominė žala žmonėms, pakirstos 
šio krašto lietuvybės šaknys.

Dauguma sodybų stūksojo atviromis durimis ir vėjo išbelstais 
langais. Vietos vokiečiai dabar rinkosi geresnes sodybas ir dalijosi 
turtą. Tuščių ūkių buvo labai daug, visko prižiūrėti neįmanoma, to-
dėl valdžia į juos atkėlė lenkus, aiškindama, kad už Suvalkų statomas 
oro uostas ir todėl jie atkeldinami į čia pasilikusias niekieno sodybas. 
Atkeltų kolonizatorių padėtis buvo labai palanki, nes nebuvo jokio 
teisinio pagrindo, nebuvo nuosavybės akto, kuris rodytų neteisėtą 
pasikėsinimą į svetimą turtą. Dalis atkeltųjų lenkų liko čia gyventi ir 
pasitraukus vokiečiams.

Suvalkų krašto lietuviai tremtiniai, atvykę į Lietuvą, buvo apgy-
vendinti deportuotų į Vokietiją vokiečių paliktuose ūkiuose. Per sep-
tynis perėjos postus iš Lietuvos išvyko 50 054 vokiečiai. Jie paliko  
30 000 hektarų žemės. Lietuvių, atvykusių iš Suvalkų ir Klaipėdos 
kraštų, buvo 18 537 asmenys. Galima būtų teigti, kad atvykusiems į 
Lietuvą negalėjo trūkti žemės, tačiau sovietai svečius priėmė ne taip, 
kaip žadėjo. Apgyvendindavo po kelias šeimas viename ūkyje, tekda-
vo dalintis ne tik įrankiais, bet ir žeme bei gyvenamuoju namu. 

Pasikeitus padėčiai fronte, buvo nuspręsta grąžinti iš Lietuvos iš-
keldintus vokiečius. Tam reikėjo atlaisvinti jų tėviškes, kurios sovietų 
valdžios buvo padalintos ir jose apgyvendinti vietos gyventojai, dar-
bininkai ir Suvalkų bei Klaipėdos krašto lietuviai.

1942 m. antroje pusėje parengtos trys instrukcijos, pagal kurias 
lietuviai buvo iškeldinami iš vokiečių ūkių. Pirmąją instrukciją ge-
neralinis tarėjas Kubiliūnas pasirašė 1942 m. liepos 21 d. Pagal jos 
nutarimus Suvalkų krašto lietuviai turėjo teisę Lietuvos generalinė-
je srityje gauti kitus žemės ūkius, ne mažesnius kaip 10 hektarų. Be 
to, jie turėjo būti aprūpinti visu ūkio inventoriumi, derliumi ir kitais 
ūkio reikmenimis. Norint suteikti iškeltiesiems iš vokiečių ūkių žemės, 
buvo sudarytas specialus žemės ūkio fondas, į kurį įėjo: aktyviųjų len-
kų ūkiai, buvusieji vokiečių ūkiai, kuriuose iki šiol šeimininkavo lietu-
viai, žydams priklausę ūkiai, rusų ūkiai – visi su gyvuoju ir negyvuoju 
inventoriumi. Išsikelti iš vokiečių ūkių turėjo visi. Vienas kitas ūkinin-
kas, sužinojęs, jog bus apgyvendintas lenko ūkyje, nujausdamas to pa-
sekmes, atsisakė. Tais atvejais buvo taikomas instrukcijos nr. 3 12-ojo 
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straipsnio potvarkis, kuriame rašoma, kad iškeliamieji lietuviai ūki-
ninkai, kurie turi teisę gauti žemės ūkius, bet jų atsisako, negali tikėtis, 
kad jų reikalais rūpintųsi Piliečių apgyvendinimo komisija. Suvalkų 
krašto lietuviai buvo keliami į švenčionių, Utenos, Zarasų, Lazdijų, 
Ukmergės, Alytaus, Trakų ir Vilniaus apskritis, į lenkų, žydų ir rusų 
ūkius. Dauguma lenkų, išvarytų iš savo gyvenamųjų namų, pasitraukė 
į miškus ir ten organizavo partizanų dalinius. Rytų Lietuvoje susikūrė 
stiprus lenkų pogrindis ir jie sėkmingai gynė savo interesus.

Antrasis iškeldinimas nuskurdino Sūduvos lietuvius materialiai. 
Jie prarado beveik visą turtą ir buvo priversti dar kartą keisti gyvena-
mąją vietą. Vokiečiai okupantai, apkraudami įvairiomis prievolėmis, 
įsuko juos į savo galingą mašiną.

1943 metai pakeitė Suvalkų krašto lietuvių ūkininkų padėtį Vil-
niaus krašte. Frontas pajudėjo į Vakarus, o kartu su juo pajudėjo dide-
lis būrys Suvalkų krašto lietuvių. Jie traukė namų link. Sugrįžę dažnai 
turėjo slapstytis, glaustis pas kaimynus ar gimines, gyventi kluone 
iki pusės metų, laukė, kada galės pareiti namo. Daugelį metų gyveno 
nelegaliai, be pilietybės. Lenkų policija nepalankiai žiūrėjo į sugrįžu-
siuosius, neleido jiems ramiai įsikurti, atimdavo paskutinius arklius 
ar dviračius. Gyventi tėviškėje buvo labai nesaugu, todėl buvo tokių, 
kurie vėl grįžo į Lietuvą. Nauja valdžia neskubėjo padėti besikurian-
tiems. Dažnai trūko ne tik gyvulių, bet ir būtiniausių įrankių ar grūdų. 
Reikėjo daug pinigų, bet jų taip pat nebuvo. Naujos tvarkos vykdytojai 
į šiuos žmones žiūrėjo kaip į galimus priešus. Suvalkų krašto lietuviai, 
kartą ištremti iš savo gimtinės, paskui keldinami iš vienos vietos į kitą, 
praradę visą savo turtą, praradę žemę, tapo beteisiais žmonėmis. Am-
žiais puoselėtas patriotizmas, lietuviškumo dvasia, maitinama nuola-
tine kova ir viltimi, neretai turėjo nusilenkti prieš egzistencinius po-
reikius. šie žmonės, netekę švenčiausių vertybių, atsidūrė aklavietėje. 
Daugelyje lietuviškų kaimų užgeso lietuviškas žodis, nutilo lietuviška 
daina, ir tik vietovių pavadinimai byloja, kad kažkada čia gyveno lie-
tuviai. 

Sūduvos krašto lietuvių trėmimai buvo itin skaudūs šio krašto 
lietuviams. Nauja politinė santvarka, represinis krašto valdymas, an-
tilietuviškos nuotaikos, geležinė uždanga ir ryšių nutraukimas labai 
neigiamai veikė vietos lietuvių nuotaikas ir skynė kelią prisitaikymo 
procesams, kurie daugelio pasąmonėje gyvi iki šiandien.
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MAREK SIDOR 

APIE LIETUVIŲ IšKELDINIMĄ Iš SUVALKŲ 
KRAšTO 1941–1949 METAIS

Antrojo pasaulinio karo pradžia visiems Antrosios žečpospolitos 
piliečiams reiškė pragarą. Kuomet Suvalkų kraštas buvo prijungtas 
prie Trečiojo reicho, vokiečiai skubėjo unifikuoti šias žemes su visa 
valstybe. Vykdydami šią politiką, 1941 m. vokiečiai pasirašė sutartį 
su Tarybų Sąjunga, pagal kurią iš Suvalkų krašto iškeldino didžiąją 
dalį nuo amžių čia gyvenusių lietuvių. Nurimus karo veiksmams, šių 
gyventojų padėtis nepagerėjo. Naujoji valdžia ėmėsi įgyvendinti Len-
kijos viziją be tautinių mažumų. Negausią Suvalkų krašte gyvenan-
čių lietuvių bendruomenę vertė išvykti, o tiems, kurie buvo iškeldinti 
1941-aisiais ir norėjo sugrįžti, nesutiko duoti Lenkijos pilietybės ir ne-
leido apsigyventi savo krašte.

Pagal evakuacijos sutartį, kurią 1944 m. rugsėjo 22 d. pasirašė 
Lenkijos tautinio išvadavimo komitetas (Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego – PKWN) ir Lietuvos TSR, turėjo būti iškeldinti lietu-
vių tautybės Lenkijos piliečiai, ypač tie, kurie gyveno Balstogės vai-
vadijoje, taip pat kituose šalies kampeliuose. Evakuacija turėjo pra-
sidėti 1944 m. gruodžio 1 d. ir baigtis 1945 m. balandžio 1 d. Nuo  
1944 m. spalio 15-osios iki gruodžio 1-osios turėjo būti atliktas visų 
norinčiųjų išvažiuoti surašymas ir registracija. Prieš tai, 1944 m. rug-
sėjo 9 d., panašią sutartį PKWN pasirašė su Baltarusija ir Ukraina 
– Sovietų Sąjungos respublikomis1.

1 D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjne-
go w latach 1944–1951, Lublin, 2002, p. 76.
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Pagal sutartį, išvykimas buvo savanoriškas. Asmenys, norintys 
persikelti į TSRS, turėjo raštu arba žodžiu pareikšti savo norą išva-
žiuoti. Tų asmenų iškeldinimui reikalingas taip pat buvo abiejų vy-
riausybių sutikimas.

Pagal iškeldinamų į TSRS žmonių valią, turėjo jie būti paskirstyti 
į miestus, tarybinius ūkius, kolūkius arba gauti žemės sklypą indivi-
dualiam ūkiui. Iškeldintieji turėjo gauti ne mažesnius ūkius už tuos, 
kuriuos turėjo Lenkijoje, bet neviršijančius 10–15 hektarų. Be to, jie 
galėjo įsidarbinti pagal savo kvalifikaciją ir išsilavinimą2.

Pagal sutartį dėl žmonių evakuacijos iš Lenkijos, kurią pasirašė 
PKWN ir Lietuvos TSR, iškeldinama šeima turėjo teisę pasiimti dvi 
tonas bagažo: aprangos, maisto, namų apyvokos daiktų, žemės ūkio 
inventoriaus, gyvulių. Laisvos profesijos atstovai galėjo pasiimti daik-
tus, reikalingus tai profesijai. Nekilnojamąjį turtą, kurį vertino speciali 
komisija, jie privalėjo palikti specialiems organams saugoti3. Siekiant 
pritraukti daugiau norinčiųjų išvažiuoti, buvo siūloma pasirinkti apsi-
gyvenimo vietą ir atleidžiama nuo žemės bei draudimo mokesčių už 
1944 ir 1945 metus4.

Sutartyse buvo taip pat nutarimas iškeldintiems žmonėms naujoje 
vietoje gauti žemės, apsėtos žiemkenčiais, kiek įmanoma – tokio pat 
dydžio, kaip Lenkijoje. Be to, buvo nutarta, kad iškeldintųjų palikto 
kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertė, išskyrus žemę, bus jiems 
grąžinta pagal draudimo vertinimą, galiojantį TSRS respublikų įsta-
tymuose5. 

Suvalkų krašto pasienio valsčiuose lietuvių tautybės žmonių 
buvo daugiau nei lenkų. 1945 m. kovo 31 d. Suvalkų apgyvendini-
mo inspektorius patvirtino, kad apskrities teritorijoje gyveno apie  
1 000 lietuviškų šeimų, daugiausia pasienio valsčiuose. Dėl to aps-
krities valdžia norėjo kuo skubiau priversti tuos žmones išvykti į 
Lietuvos respubliką. Nors įvyko daug propagandinių akcijų, lietuvių 
nenoras evakuotis nemažėjo. Vyriausybės įgaliotinis evakuacijos rei-

2 Ten pat.
3 Iškeldinami asmenys turėjo gauti atlyginimą už paliktą nekilnojamąjį turtą. Norint gauti 

tokią kompensaciją, negalima buvo parduoti namų nusikėlimui.
4 Suvalkų valstybinis archyvas (toliau: APS), Augustavo apskrities įstaiga (toliau: SPA), 

sign. 28, k. 25.
5 Misztal J., „Wysiedlenia i repatriacja obywateli polskich z ZSRR a wysiedlenia i przesied-

lenia Niemców z Polski“, in: Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje .
i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań, 1996, 
p. 52.
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kalams Seinuose6 užregistravo tik vieną moterį su vaiku, kuri pareiškė 
norą išvažiuoti į Lietuvą. Praėjus keliems mėnesiams, 1945 m. gegužę 
inspekcijos metu Krasnavo valsčiuje PUR darbuotojas patvirtino, kad 
nė viena iš 77 lietuviškų šeimų nesutiko išvažiuoti7. Be to, apskrities 
valdžia pastebėjo, kad lietuviai yra priešiškai nusiteikę dėl evakuaci-
jos, nuplėšia informacinius plakatus ir iškabina priešiškus lenkams 
užrašus8. Pagal Suvalkų rajono apgyvendinimo inspektorių, lietuvių 
tautybės žmonės būrėsi į ginkluotas grupuotes, kurios trukdė PUR 
tarnautojams dirbti srityse9.

Dauguma lietuvių buvo priešiškai nusiteikę dėl išvykimo į rytus. 
šioje žemėje jie gyveno nuo amžių ir buvo su ja labai susiję, nenorėjo 
jos palikti. Svarbu buvo ir tai, kad jie turėjo vykti į Tarybų Sąjungą, 
o ne į nepriklausomą Lietuvą. Valdžios spaudimas išsikelti iš Seinų 
krašto lėmė, kad didelė lietuvių dalis tiesiog neprisipažino prie tikro-
sios tautybės, tie žmonės tvirtino esą lenkai. Beje, jie toliau gyveno 
pasienio valsčiuose, nenorėdami palikti savo tėviškių. Tiek lenkų, tiek 
lietuvių evakuacijos komisijų darbas nedavė pageidaujamų rezultatų, 
todėl 1945 m. birželio mėnesį jos nustojo veikusios10.

1945 m. liepos 6 d. Laikinoji tautinės vienybės ir Sovietų Sąjun-
gos vyriausybė pasirašė Sutartį dėl rusų pilietybės pakeitimo ir lenkų 
bei žydų tautybės asmenų, gyvenančių TSRS, evakuacijos bei teisės 
pakeisti lenkų pilietybę Lenkijos teritorijoje gyvenantiems rusams, 
ukrainiečiams, baltarusiams, rusinams ir lietuviams, ir jų evakua-
cijos į TSRS. ši sutartis nekeitė nuotarmių, priimtų 1944 m. rugsėjo 9 
ir 22 d. pasirašytose sutartyse dėl abipusės gyventojų evakuacijos. ši 
sutartis suteikė galimybę Sovietų Sąjungos teritorijoje gyvenantiems 
lenkams iš ten išvažiuoti. Ją vykdant, vėl mėginta iš Lenkijos evakuoti 
lietuvius. Beje, sutartyje buvo numatytas tik savanoriškas išsikėlimas, 
o tai lėmė, kad norinčiųjų vėl nebuvo.

1945 m. sausio 17 d. sąrašų generalinis komisaras išleido potvarkį, 
įsakantį TSRS civilių piliečių, kurie atvyko į valsčiaus arba miesto teri-

6 Iškeldinimo eigą prižiūrėjo Lenkijos Respublikos vyriausybės vyriausieji įgaliotiniai 
evakuacijos reikalams LTSR, kurių būstinės buvo: lietuvių – Seinuose, lenkų – Vilniuje.  
žr.: A. Srebrakowski, „Polacy z Litwy“, Karta, 1992, nr. 7, p. 47.

7 APS, Suvalkų apskrities įstaiga (toliau: SPS), sign. 9, k. 1–11.
8 Balstogės valstybinis archyvas (toliau: APB), Balstogės vaivados įstaiga (toliau: UWB), 

sign. 180, k. 7.
9 Viena tokia grupuotė užpuolė Seinų įstaigos tarnautojo butą. žr.: APS, PUR OP Su-

valkuose, sign. 14, k. 1, 12, 13.
10  K. Tarka, Litwini w Polsce 1944–1997, Opole, 1998, p. 23.
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toriją okupacijos metu arba buvo ištremti iš TSRS žemių, arba pabėgę 
iš transporto į Vokietiją, arba iš nelaisvės, registraciją. Sąrašo rezul-
tatai turėjo padėti vietos valdžioms susiorientuoti, kiek yra asmenų, 
kuriuos reikėtų iškelti į Tarybų Sąjungą.

1946 m. lapkričio 23 d. siekiant paspartinti tų asmenų išvykimą 
iš Lenkijos, Viešosios administracijos, Grąžintų žemių bei Viešojo 
saugumo ministerijos išleido Potvarkį dėl sovietų Rusijos piliečių, 
nelegaliai gyvenančių Lenkijoje, iškeldinimo į TSRS. Potvarkis galio-
jo sovietų Rusijos piliečiams, kurie Lenkijos teritorijoje atsirado dėl 
karinių veiksmų. Jeigu neturėjo galiojančių pasų arba lenkiškų vizų, 
jie turėjo būti iškeldinti į TSRS. Potvarkis nelietė tų sovietų Rusijos 
piliečių, kurie Lenkijoje apsistojo tarnybiniais reikalais, taip pat Len-
kijos piliečių rusų, baltarusių, ukrainiečių, rusinų ir lietuvių tautybės, 
kurie prieš 1939 m. rugsėjo 17 d. buvo Lenkijos piliečiai ir gyveno 
rytų teritorijoje. Potvarkis nelietė taip pat Sovietų Sąjungos piliečių 
– moterų, kurios ištekėjusios įgijo Lenkijos pilietybę, bei tų buvusių 
Sovietų Sąjungos piliečių, kurie įgijo Lenkijos pilietybę11.

Sovietų Rusijos piliečių iškeldinimo akcijai Lenkijos teritorijoje 
vadovavo Sovietų Sąjungos piliečių repatriacijos reikalų įgaliotinis.

1946 m. gruodžio 12 d. Grąžintų žemių ministerija pavedė vaiva-
doms iki metų pabaigos sugrupuoti visus „tarybų Rusijos piliečius“, 
nelegaliai esančius Lenkijos teritorijoje, į specialius surinkimo taškus. 
Suvalkų krašte tokie surinkimo taškai buvo Suvalkuose ir Sokulko-
je12.

1947 m. vasario mėnesį surengta akcija, kurios tikslas buvo su-
rinkti kitataučius piliečius ir iškeldinti juos iš apskrities teritorijos. 
Vieta, kur jie turėjo vykti, buvo Voluvo (Wołowo) vietovė netoli Vroc-
lavo – dalis kitataučių piliečių ten jau buvo nukreipta13.

Pagal minėtus nuostatus, lietuvių tautybės žmonės neturėjo būti 
evakuoti, tačiau sovietų komisija bei Balstogės vaivada ir Suvalkų ap-
skrities viršininkas, norėdami iškeldinti visus lietuvius į TSRS, tuos 
įstatymus interpretavo kitaip.

Lietuvių padėtis Suvalkų krašte po Antrojo pasaulinio karo tapo dar 
sudėtingesnė dėl 1941 m. vykusio iškeldinimo. 1941 m. sausio 10 d. Ma-

11 D. Sula, min. veik., p. 81.
12 F. Kusiak, „Wysiedlenie osób uznanych za obywateli ZSRR z ziem zachodnich i pół-

nocnych Polski w latach 1946–1950“, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka,  
nr. 1–2/1995, p. 61.

13 APS, SPS, sign. 56, k. 2.
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skvoje Tarybų Sąjunga ir hitlerinė Vokietija pasirašė šešias įvairias su-
tartis. Paskutinėje iš jų buvo kalbama apie Vokietijos piliečių ir vokiečių 
tautybės asmenų iškeldinimą iš Lietuvos į Trečiąjį reichą bei Lietuvos 
ir lietuvių, rusų ir baltarusių kilmės piliečių iškeldinimą iš Vokietijos 
(buvusių Klaipėdos ir Suvalkų sričių) į Lietuvos TSR. Sutartį Kaune 
pasirašė TSRS vyriausybės atstovas Nikolajus Georgijevičius Pozd-
niakovas ir Vokietijos vyriausybės atstovas, generalinis konsulas Už-
sienio reikalų ministerijoje dr. Vilhelmas Nėldekė (Nöldeke). Vokiečių 
ir TSRS derybos prasidėjo 1940 m. rugsėjo mėnesį. Vokiečiai jau  
anksčiau norėjo „iškeisti“ savo piliečius į lietuvius, gyvenančius prie  
Trečiojo reicho prijungtose žemėse. Pradžioje buvo kalbama tik apie 
lietuvius iš Klaipėdos srities. Kai paaiškėjo, kad sovietų atstovai 
teigiamai nusiteikę dėl tokio tipo gyventojų judėjimo, nuspręsta pa-
pildomai iškeldinti lietuvių kilmės gyventojus iš Suvalkų krašto. Abi 
šalys nustatė du kriterijus, kurie lėmė iškeldinimą: pilietybė ir tautybė. 
Be to, sutartyje buvo pabrėžiama, kad persikėlimas yra geranoriškas, 
dėl to negalima vartoti nei tarpiško, nei tiesioginio smurto. Vėliau 
pasirodė, kad tikrovėje šią taisyklę vokiečių valdžia nuolat laužė ir jos 
nepaisė.

Iškeldinimas turėjo prasidėti nuo sutarties pasirašymo dienos, o 
baigtis – iki 1941 m. kovo pabaigos. Jau 1940 m. pabaigoje Suvalkų 
krašte pasirodė proklamacijos lietuvių ir rusų kalbomis, skelbiančios 
apie neva savanorišką persikėlimą į tėvynę. Vietinė vokiečių valdžia 
nuo pat pradžių konstatavo, kad lietuviai gali gyventi savo namuose 
tik iki 1941 m. balandžio 1 dienos, vėliau bus iškelti į Generalinę gu-
berniją. Jie buvo bauginami taip pat išvežimu prievartiniams darbams 
į Vokietiją ar į koncentracijos stovyklą Maidaneke. Anų įvykių liudi-
ninkai patvirtina, kad dalis grasinimų buvo įvykdyta. Asmenims, kurie 
viešai priešinosi ištrėmimui, buvo taikomos represijos: jie buvo muša-
mi, suimami ir uždaromi į kalėjimus, kol sulaikytasis arba kas nors iš 
jo šeimos narių pasirašydavo išvažiavimo į Lietuvą deklaraciją14. 

Apie tragediją, kurią išgyveno lietuviai, verčiami palikti savo na-
mus, Suvalkų krašte byloja jų prisiminimai: atėjo seniūnas su sąrašu 
ir pasakė, kad turime išvažiuoti į Kalvariją. Kas nevažiuos, tas bus 
išvežtas į Liubliną [Maidaneką – aut. past.]. Išvažiavo visi mūsų kai-

14 Z. Jarosiewicz-Pieresławcew, G. Potašenko, „Przesiedlenie staroobrzędowców z Su-
walszczyzny na Litwę w 1941 r.“, in: Repatriacje i migracje ludności pogranicza .
w XX w. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego,  
red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Białystok, 2004, p. 59–64. 
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mo gyventojai. Dar stipresniais žodžiais prabyla kitas lietuvis, turėjęs 
palikti savo gimtąjį kraštą: jeigu jau privalomai reikia išvažiuoti, tai 
geriau būti pakartam, bet pats nei už ką nepasikarsiu15.

Pasibaigus kariniams veiksmams dauguma lietuvių, kuriuos  
1941 m. vokiečiai iškeldino iš Suvalkų krašto, „nelegaliai“ grįždavo 
kartu su įeinančia į Lenkiją Raudonąja armija, vėliau – per valstybinę 
sieną, kuri tuomet dar buvo silpnai saugoma arba visai nesaugoma 
Lenkijos pasienio apsaugos kariuomenės. Jie grįždavo į ankstesnes 
gyvenimo vietas. Deja, juos pasitikdavo visai kita, pasikeitusi tikrovė 
ir valdžia, šiai jie buvo svetimi. Beje, jie buvo pripažinti Lietuvos pi-
liečiais, kuriems nepriklauso nei Lenkijos pilietybė, nei leidimas ap-
sigyventi Lenkijos teritorijoje. Dėl to jau 1944 m. rugpjūčio mėnesį 
Seinų burmistras perspėjo atvykėlius iš Lietuvos savavališkai nesikur-
ti savo buvusiuose ūkiuose, grasindamas tokius asmenis evakuoti16. 
Pavyzdžiui, Berznyko valsčiuje 1945 m. gegužės ir birželio mėnesį 
atvykę iš Lietuvos asmenys užėmė 35 ūkius17. Ir šiaip sunkią padėtį 
dar labiau komplikavo tai, kad daugumoje sodybų, kurios anksčiau 
priklausė lietuviams, buvo apsigyvenę iš rytų atkelti repatriantai18.

Suvalkų apskrities viršininkas manė, kad su grįžtančiais lietu-
viais reikia elgtis kaip su svetimos šalies piliečiais, kurie nelegaliai 
peržengė Lenkijos valstybinę sieną. Pradedant 1945 m. antra puse, 
per kelis mėnesius norėta „sureguliuoti lietuvių klausimą“ valdo-
moje teritorijoje. Dėl to daugelį kartų šiuo reikalu kreiptasi į Apskri-
ties viešojo saugumo įstaigą Suvalkuose. Beje, be rezultatų19. Todėl  
1946 m. lapkričio 2 d. apskrities viršininkas pateikė visoms valsčių 
valdyboms paliepimą pristatyti visų asmenų, kurie nelegaliai buvo ap-
sistoję tam tikro valsčiaus teritorijoje, sąrašus. Tai apėmė:

1. Lietuvius, kurie iki 1939 metų gyveno valsčiaus teritorijoje, o 
šiuo metu savavališkai sugrįžo. [...]

3. Lietuvius, kurie iki 1939 metų visiškai negyveno valsčiaus teri-
torijoje, o šiuo metu savavališkai atvyko į valsčiaus teritoriją. [...]

15 Cit. iš: ten pat, p. 64.
16 žr.: APS. Miesto valdyba (toliau: ZM) Seinuose 1944–1950, sign. 25, k. 1.
17 APS, Valstybinė repatriacijos įstaiga, Apskrities skyrius Suvalkuose (toliau: PUR. PO Su-

valkuose), sign. 14, k. 12.
18 APB, UWB, sign. 180, k. 13.
19  APB, UWB, sign. 180, k. 13.
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Buvo sudaromas taip pat sentikių sąrašas, kurie 1941 m. išvyko 
į Lietuvą, o po karo savavališkai grįžo, apėję oficialią repatriaciją20. 
Panašios nuomonės dėl lietuvių apsistojimo Suvalkų krašte buvo ir 
Balstogės vaivada.

Neigiamas administracijos įstaigų valdžios atsakymas į lietuvių 
prašymus dėl galimybės grįžti į 1941 m. paliktus ūkius privedė prie 
to, kad lietuviai kreipėsi į Apskrities teismą Suvalkuose dėl Suvalkų 
apskrities įstaigos, Valstybės iždo, kuriam atstovavo LR Generalinė 
prokuratorija (prokuratūra), dėl naujų savininkų ir paliktų ūkių nuo-
savybės grąžinimo. Daugumos paraiškų turinys buvo panašus ir buvo 
jos analogiškai grindžiamos: 

Mano tėvai [...] iš Žvikelių kaimo, Seivų vlsč., Suvalkų apskr., tu-
rėjo ūkį, kurio plotas 5,32 ha su pastatais: gyvenamuoju namu, kluo-
nu ir tvarteliais. 1941 m., karo metu, tėvai kartu su visa šeima buvo 
priversti emigruoti, o ūkis liko apleistas. Karo metu pastatai buvo 
sunaikinti. Vienintelė ūkio paveldėtoja esu aš pati [...] aprašoma so-
dyba pagal 1946 m. III 8 Dekretą dėl apleisto ir po vokiečių likusio 
nekilnojamojo turto str. I 5 ir I 6 (Dz. U. RP nr. 13, poz. 87) turėtų 
būti atiduota mano valdymui, ko Apskrities Žemės įstaiga Suvalkuo-
se geranoriškai nenorėjo įvykdyti, o tik išnuomojo [...]. Dėl minėtų 
aplinkybių [...] maloniai prašau, kad Apskrities teismas nuspręstų dėl: .
1. apleisto tėvų nekilnojamojo turto, esančio Žvikelių kaime, Seivų 
valsč., kurio plotas kartu su pastatais 5,32 ha, sugrąžinimo mano val-
dymui [...], 2. pateikto prašymo išnagrinėjimo man nedalyvaujant.21

Suvalkų apskrities įstaiga nesutiko su tokiu argumentavimu ir 
tvirtino, kad 1941 m. lietuviai išvažiavo į Lietuvą niekieno neverčiami, 
kartu savanoriškai pasirinko Tarybų Sąjungos pilietybę atsisakydami 
Lenkijos pilietybės. Rašte dėl ūkių grąžinimo lietuviams, nukreiptame 
LR Generalinei prokuratorijai, Suvalkų apskrities viršininkas pateikia 
šiuos argumentus:

 a) Dėl vykusių karo veiksmų Suvalkų apskrities teritorijoje di-
desnė žemės ūkio sodybų dalis buvo visiškai sunaikinta ir iki šiandien 
neapgyvendintos dėl to, kad vis dar ten yra priešo paliktų minų. Tai-

20  APS, ZM Seinuose, sign. 67, k. 91.
21  APS, SPS, sign. 117, k. 9.
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gi, tie ūkininkai buvo skiriami į lietuvių ir prūsų apleistus ūkius. Mi-
nėtuosius apleistus ūkius perėmė vietos Žemės ūkio ir žemės ūkio re-
formų referatas pagal Žemės ūkio ir žemės ūkio reformų ministerijos .
1945 m. vasario 17 d. potvarkį nr. 263/U.R./P/2 [...].

b) Apleistų ūkių atsiradimo istorija yra tokia: 1941 metais pa-
gal savanoriškai okupanto ir TSRS pasirašytą sutartį didesnė dalis 
lietuvių tautybės Lenkijos piliečių bei bemaž visi sentikiai išvažiavo į 
Lietuvą, palikdami šios apskrities teritorijoje savo ūkius. Tokiu būdu 
paliktuose ūkiuose okupantas apgyvendino lenkų ūkininkus, kurių 
ūkius apsodino miškais arba perdavė juos volksdoičiams. 1945 m., 
okupantui pasitraukus, tuos ūkius perėmė vietos Žemės ūkio ir žemės 
ūkio reformų referatas ir lig šiol apgyvendino juose per 1200 ūkinin-
kų, pasirašydamas su jais nuomos sutartis.

c) Ypatingai šiais metais pasilikę šios apskrities teritorijoje ap-
leistų ūkių savininkų – kai kada net trečiosios kartos – giminaičiai 
minėtuoju būdu teikia Apskrities teismui paraiškas dėl teisių apleis-
tam turtui grąžinimo kaip paveldėjimą nuo giminaičio [...].

d) Dėl to, kad Apskrities teismas atsižvelgia į ieškovų paraiškas, 
vyksta Lenkijos piliečių, kuriuos čia atkėlė vietos apskrities seniū-
nas, iškeldinimas iš buvusių lietuvių ar prūsų nuomotojų ūkių. Tai 
neigiamai veikia visą apskrities teritoriją ne tik ūkiniu, bet ir politi-
niu aspektu. Maža to, menkina valdančiųjų asmenų autoritetą. Dėl to 
Apskrities įstaiga prašo Generalinę prokuratoriją, kad interveniuo-
tų šiuo reikalu.22

 Apskrities viršininko nuostatą palaikė LR Generalinė prokurato-
rija, ji teikė atsišaukimus pagal teismo nuosprendžius ir patarė, kaip 
reikia pateikti valdžios nuostatus:.

Jeigu apskrities viršininkas patvirtins, kad bylos [...] objektas 
– turtas – priklauso asmenims, kurie savanoriškai priėmė TSRS pilie-
tybę ir išvažiavo į Lietuvą, reikia atitinkamai pagal Apskrities įstai-
gai žinomą Žemės ūkio ir žemės ūkio reformų ministerijos potvarkį 
pateikti paraišką dėl teismo proceso sustabdymo. Jeigu teismas į tą 
paraišką neatsižvelgtų ir teismo proceso nesustabdytų – reikia kreip-

22  Ten pat, k. 18.
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tis dėl paraiškos pašalinimo meritoriniais sumetimais, kur ypatinga 
priežastis – tai, kad tam tikra byla liečia apleistą turtą.23

Suvalkų apskrities teismas, nagrinėdamas paraiškas, daugumai 
ieškovų pripažino jų teises ir grąžino nuosavybę į paliktą nekilnoja-
mąjį turtą. Teismas patvirtino, kad išvykimas nebuvo savanoriškas, 
kaip tvirtino apskrities valdžia, o buvo vokiečių, okupuojančių Suval-
kų kraštą, suplanuoti, priverstiniai veiksmai. štai vieno teismo nuos-
prendžio pagrindimas: 

pareiškėjo tėvas 1941 m. išvažiavo į Lietuvą ne savanoriškai, o 
verčiamas vokiečių grasinimu išvežti į Vokietiją, [...] be to, buvo įti-
kintas, kad jei išvažiuos, galės pasiimti su savimi savo šeimos narius 
[...]24.

Kai kurie atvykėliai, norėdami išvengti trėmimo, užsirašė į Sei-
nuose kuriamą Lenkijos darbininkų partiją (PPR). Kaip vėliau pasiro-
dė, buvo tai vienas iš būdų išvengti iškeldinimo, nes Seinų miesto PPR 
komitetas nepalikdavo savo naujų narių be pagalbos, o kreipdavosi į 
apskrities viršininką pabrėždami, kad šiais laikais iškeldinti šiuos len-
kus iš Lenkijos valstybės ribų būtų neprotinga.25 

Kai kuriuose Suvalkų apskrities valsčiuose 1947 m. buvo nemažai 
lietuvių – 3 344 asmenys. Kriterijus, pagal kurį nustatytas šis skaičius, 
buvo tų asmenų vartojama lietuvių kalba. Dviejuose valsčiuose, būtent 
Krasnavo ir Krasnapolio, apskrities įstaigos darbuotojai patvirtino, 
kad lietuviai labai piktai nusistatę prieš lenkus ir dauguma priklausė 
organizacijoms, kovojančioms dėl Lietuvos nepriklausomybės. Dėl to 
apskrities įstaigos valdžia norėjo kuo skubiau iškeldinti tuos žmones 
iš savo teritorijos. Jau gegužės mėnesį pradėta viešinti ir grupuoti juos 
surinkimo taške PUR Suvalkuose. Buvo tai asmenys, nelegaliai atvykę 
į Lenkiją dar 1945 metais26.

1949 m. toliau mėginta priversti lietuvius išvykti iš Suvalkų kraš-
to. šiuo reikalu taip pat susidomėjo Viešojo saugumo ministerija. Jos 
prašymu Balstogės vaivada įsakė Suvalkų apskrities viršininkui už-
drausti apsigyventi ir lankytis pasienio zonoje 87 lietuviams (22 šei-

23  Ten pat, sign. 118, k. 24.
24  Ten pat, k. 100.
25  APS, ZM Seinuose, sign. 71, k. 9.
26  APS, SPS, sign. 56, k. 6; sign. 57, k. 3.
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mos)27. Jie buvo kaltinami bendradarbiavimu ir pagalba „Lietuvos na-
cionalistiniam požemiui“. Tie asmenys turėjo būti iškeldinti į ščecino 
vaivadijos teritoriją. Buvo planuojama naujose vietose apgyvendinti 
pavieniui, vietovėse, nutolusiose nuo jūros ir sausumos valstybinės 
sienos28.

Nors apskrities, vaivadijos ir centrinė valdžia ėmėsi daugelio 
įvairių priemonių, lietuvių kilmės asmenų iškeldinimo iš Suvalkų 
krašto akcija nedavė tokių rezultatų, kokių tikėtasi. Lietuviai to-
liau gyveno Suvalkų apskrities teritorijoje. Beje, lietuvių, kurie karo 
metu buvo iškeldinti iš Suvalkijos, pilietybės reikalas formaliai buvo 
išspręstas tik Tautinės tarybos vaivadijos prezidiumo Balstogėje 
išleistu dokumentu, persiųstu 1953 m. Valsčiaus tautinei tarybai  
Berznyke. šiame dokumente vaivadijos valdžia įsakė pripažinti lietuvių 
ir rusų (sentikių) tautybės žmones, kurie karo metu atsisakė Lenkijos 
pilietybės ir priėmė Lietuvos pilietybę, Lenkijos piliečiais29.

Iš lenkų kalbos vertė Božena Bobinienė

27 Iškeldinimas vyko pagal prieš karą 1927 m. gruodžio 23 d. paskelbtą Žečpospolitos prezi-
dento potvarkį dėl valstybinių sienų, pagal kurį galima uždrausti apsigyventi ir lankytis 
tam tikriems asmenims pasienio teritorijoje apibrėžtą laiką arba nuolat, jeigu to reika-
lauja saugumas ir valstybinės sienos apsauga. žr. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 1937, nr. 11, poz. 83, str. 6, pastr. 3.

28  APS, SPS, sign. 58, k. 34–37.
29  APS, Valsčiaus tautinė taryba Berznyke 1944–1954, sign. 64, k. 35.
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 EUGENIJA SIDARAVIČIŪTė

šEšėLIUOTA ATMINIMŲ šVIESA                    

Jos spinduliai ir per tolių tolius skrodžia įvykių sąvartas, tvaska 
namuose, sodybose, sutiktų žmonių veiduose, žadina ilgesingus prisi-
minimus.

Kai gražioji teta Agotėlė išteka už Vlado Janavičiaus, kuriam 
suteiktas aukštesnis kariškio laipsnis ir paskirtas dvaras, jie iš Alvito 
atsiveža ir mano tėtį. Taip zanavykas Jonas Sidaravičius su šeima ap-
sigyvena Peleliuose. Kariškiui reikėjo tokio žmogaus, kuriam galėtų 
patikėti ne vien vadovavimą ūkio darbams, bet ir dvaro valdymą, net 
kai kuriuos šeimos rūpesčius. Tetėno pulkas stovėjo Babruiske (Balta-
rusijoje). Ten jis su visa šeima leisdavo žiemas. Kartais vasaroti tekda-
vo vienai tetai su vaikais Pelelių dvare. 

1913 metais mano našlys tėtis vedė Rožę Nevulytę iš Pelelių kai-
mo. Kai po Pirmojo pasaulinio karo lenkų valdžia dalijo šiame kaime 
esantį dvarą, tai mano tėtis, jo tarnautojas, gavo 18 hektarų žemės. 
Per septyniolika aštuoniolika metų ant kalvelės, iš trijų pusių apsuptos 
miško, o iš ketvirtos trijų eilių apsodintų eglių, iškilo keturi pastatai, 
telkšojo dvi kastinės kūdros, stiebėsi į viršų trisdešimties vaiskrūmių 
sodas.

***
1941 metų kovo 8 dieną, šeštadienį, važiuojame per Galinių punk-

tą į Lietuvą, paliekame žemės ūkio mašinas, tonas grūdų ir kitokio 
užgyvento turto, kada, pasak mamos, mūsų laimei tetrūko tik avilių su 
ratuotomis bitelėmis. Vykdydami valdžios nurodymą, tėvai pasikinkė 
du arklius į vežimą, įkėlė dvi kiaules, tris avis, keletą vištelių. žaląją 
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per pažliugusias balas vedė broliai Albinas ir Vincas. Paleistas nuo 
grandinės sargusis Margis ilgiausiai saugojo sodybą, prisiartinti galėjo 
tik numetantys kokį kąsnelį kaimynai. Iškorijęs sniegas perkeliamie-
siems, rodos, iš paskutiniųjų stengėsi šviesti kelią į nežinomybę. Su 
mumis kartu keliavo sesers Aneliukės, Albino Tabaro1 ir daugelis kitų 
šeimų.  Laimingesnis už kitus tėtis. Jis važiuoja į savo kraštą. Mama, 
irgi nekentusi lenkų valdžios, atsigaus Lietuvoje. Vaikams nereikės 
žengti per lenkiškos mokyklos slenkstį. (Nė vienos lietuviškos pamo-
kos per visas Pristavonių pradinės mokyklos klases! Kai mokiniai ne-
traukė lenkiškų dainų, pedagogas liniuote atpliekė delnus.) 

Vis dėlto šeimą kaip šaltinio versmė gaivino okupuotoje sostinė-
je leidžiamas savaitraštis „Vilniaus rytojus“, priedai „Mūsų artojas“, 
„Aušrelė“, nors retas kaimietis juos prenumeruodavo. Jų akys nema-
tys pasipūtusių ponėkų, devynias odeles nuo ūkininkų pasišovusių 
nulupti! Viską, ką paliekam ūkyje, kas deklaracijose juodu ant balto 
surašyta, atgausim. Atvykę iš Lietuvos atstovai atmatavo net pasė-
lius. Bus 18 hektarų dar derlingesnės žemės, pastatai, tvartuose dūks 

1 Albinas Tabaras gyveno Navasiolkų kaime.

E U G E N I J A  S I DA R AV I Č I Ū T ė š E š ė L I U O T A  A T M I N I M Ų  š V I E S A                    

Iš kairės sėdi: Bronislava, tėtis Jonas, Janina Pakuckaitė-Paransevičienė, mama Rožė ir 
Anelė Sidaravičiūtė-Pakuckienė. Stovi: Magdalena, Albinas, Eugenija. 1959 m.
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gyvuliai. Sava lietuviška supratinga valdžia – ko daugiau gali trokšti 
širdis?! 

Pasitinka rusų karinis orkestras – net žemė dreba. Moterys žegno-
jasi. Gavėnia, o bedieviai groja! Pailsi ir vėl griaudėja orkestras. Vo-
kiečiai prie stalų tikrina savo sąrašus, raštus, o už kokių penkių metrų 
rusai, popierius išskleidę. Prie kiekvieno vežimo, gyvulio, dėžių prika-
bina numerius. Mūs šeimos – 1086. Išnyko vardai, pavardės, šaukė tik 
numeriais. Lazdijuose, pervažiavus sieną, maitino kruopomis su mėsa, 
o rytojaus dieną davė po pusantro gabalo dešros. Nakčiai nuvežė į na-
mus, kur išsimiegojom ant narų. Iš Kauno atsiųsti vairuotojai susodino 
po 16–18 žmonių į mašinėles, galinčias patraukti 1,5 tonos. Tėtis ryte 
vežimu darda per Krosną, Liudvinavą į Marijampolę. Albino Tabaro 
kumelaitė taip baidosi karinės technikos, kad manta atsiduria baloje. 
Jis taip sutrikęs, kad abejoja, ar verta daiktus gelbėti, ar važiuoti to-
liau, kad neatsiliktų nuo kitų. Tėtis padeda juos išvilkti ir kumelaitę 
pririša vežimo gale. Pagaliau vakarop abu pasiekia Marijampolę. Čia, 
sinagogoje, dabartinėje P. Butlerienės gatvėje, šeimas apnakvindina 
ant šiaudų. Ryte prisistato ūkininko Brazio bernas. Mus vežasi už 4 ki-
lometrų į Trakiškių kaimą. Apgyvendina Brazio svetainėje. šeiminin-
kė duoda ir valgyti. į pavakarę grįžta Brazys, pradeda plyšoti: Radot, 
radot jūs raudoną rojų. Jau atkėlė man komisarą šėtonai ant spran-
do! žmona iš baimės tildo, o jis vis šaukia ir šaukia. Kitą dieną tėtis su 
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Jonas ir Rožė Sidaravičiai 1959 m.
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šeima išsiskubina geranoriškai padėti Braziui kuliamąja pustyti dobilų.  
Pagaliau šeimininkai įsitikina, jog mums iki komisarų – kaip tam 
grumstui iki vyturio... Turtingų ūkininkų Brazių veidai šviesėja. Kelia 
šeimą į Patašinės kaimą, nes 8 hektarų savininkė vokietė Palaitienė2 tik 
dabar „išsiskubina“ per sieną. 

Apsigyvename mums valdžios skirtame ūkyje. O Viešpatėli bran-
giausias... Troba sugriuvusi, tvartai tokie pasibaisėtini, kad net kiaules 
dėžėse laikom. Verkiam susėdę. Tėtį valdžia „paguodžia“: Išparduokit 
viską! Dar jūsų užgriūti neturėtų. 

Vos pasiekėm Lietuvą, atbėgo kaimynė Kičaitė iš Patašinės kai-
mo su drauge ir agitavo, kad Magdelė greičiau stotų į komjaunimo 
organizaciją. Dievas apsaugojo dar nuo šitokios nelaimės. Po keturių 
mėnesių, vos pasirodžius vokiečiams, būtų buvusi nušauta, kaip kiti 
apylinkių komjaunuoliai.

Pagaliau tėtį susiieško žentas Pranas Pakuckas ir pasako, jog už 
8 kilometrų nuo Marijampolės, Vaitiškių kaime, kur jis apsistojęs, yra 
dar viena laisva vieta. Vokiečio Alberto Geršo ūkyje mes – ketvirta 
šeima. Gyveno jau čia ir šimčikai su Kelertais. Pastatai gražūs, erdvūs. 
Troboje ankštoka, bet ką darysi... žemės skirta 8 hektarai. 

1942 metų rudenį sugrįžta ir pats šeimininkas. Išdalija kiekvienam 
šeimos nariui po 8 kilogramus javų, nuveža į Marijampolės geležinkelio 
stotį, susodina į vagonus – keliaukit vėl į nežinią. Neduoda pasiimti 
nei vežimo, nei arklių, nei jokio kito gyvulėlio. Atima iš mamos net 
tris višteles. 1944 metais, bėgdamas iš Lietuvos, A. Geršas į vieną iš 
vežimų pasikinkė ir gerus mūsų arklius.   

Išlaipino švenčionėlių geležinkelio stotyje, ten perone laukė apie 
du šimtus policininkų. Jie pagal sąrašus susodindavo žmones į vien-
kinkius vežimaičius ir vežė į numatytas vietas. Pasiekiam švenčionis, 
ten lydėti keliaujančių į Tėvynę papildomai atsiųsta policininkų. 
Čia šiek tiek pailsėjom. Toliau septyniuose vežimuose susodino dvi 
šeimas – mūsų, Sankauskų iš Skarkiškių – ir dar kiekviename po šios 
pareigybės tarnautoją. Jau naktį pasiekėme Juodmiškio dvarą, įsikūrusį 
vienkiemyje už 12 kilometrų. Jau naktis. Net policininkų vadas Kairys, 
kuris dainuodamas linksmino visus kely, bijojo į namus įkelti koją. Prie 
sienos prisispaudęs, ranka pabarbeno į langą. Ruduo vėlyvas. Niekas 
neįsileidžia. Policininkai, nebūdami tikri, kad jų „nepasveikins“ šūviais 
iš vidaus, iš gretimo Bačkininkų kaimo atsiveda seniūną Morkūną, 

2 Kirčiuojama Pãlaitienė.
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kuris liepia atidaryti duris. Policininkai iškrečia visus dvaro pasta-
tus. Rūmuose pamatom ilgabarzdį senuką, dvylikametį paauglį, apie 
trijų dešimčių metų moterį; ji suimama. Apsivilkusi labai gražiais 
kailinaičiais, graudžiai atsisveikina su saviškiais. Senukui liepiama per 
tris valandas išsikraustyti. Pasimetęs nežino, kur dėti daiktus. Tėtis 
pataria viską sukrauti į kambarius ir užrakinti, patikinęs, kad niekas 
neprisilies prie jo turto. (Dvaro rūmuose buvusi net pradinė mokykla, 
dabar uždaryta.) Senukas apsigyvena Bačkininkuose. Po keleto dienų 
vėl jis pasirodo ir prašo tėtį, kad eitų gelbėti tos moters iš kalėjimo. 
Dvare visko pilna, bet apšlubusiais arkliais nepavažiuosi. Tėtis pėsčias 
traukia į švenčionis. Nesitikėjo, kad policijoje teks kalbėtis ne vokiškai, 
o lietuviškai. Mes dėl to ją ir suėmėme, kad galėtumėte ramiai gyven-
ti, – aiškina pareigūnas. – Ar mane šaudys, ar gaudys, betgi dvaras 
– tai jos. Paleiskite moterį. (Tik vėliau sužinojome, jog tikrasis vien-
kiemio savininkas yra darbštus jaunuolis vokietis, „palikęs pirštus“ 
kuliamojoje, jau Sibire su baltom meškom besigalynėjantis.) Pasirašęs, 
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kad valdžia už mūsų saugumą neatsako, pareina naktį su dvarinin-
kaite į Juodmiškį. Ji dėkoja dėkoja mums, bet net nepernakvojus 
išeina. Pagyvename apie tris savaites šitame nuostabiame 124 hektarų  
vienkiemyje. Apylinkės gražios, gyvenamas namas tiesiog pasakiškas, 
neseniai statytas, žemė derlinga, bet čia siaubo vieta. Netoli Antanų 
miškas, Adutiškio giria, Baltarusijos pasienis, kur knibždėte knibžda 
raudonųjų banditų, pasivadinusių partizanais. Niekas čia nėra matęs 
nė vieno vokiečių kariškio šiuo šiurpiu metu. Sovietiniai miškiniai da-
rosi vis agresyvesni, rezga provokacijas. Vieną dieną ateina du vyrai 
vokiečių uniformomis. Lietuviškai kalbantis pasiaiškina, jog pėsti einą 
į švenčionėlius, nes Adutišky likę nuo traukinio. Tėtis, užjausdamas 
juos, kaip kariškius, pranašauja Hitlerio armijai galą. Jei nors vienu 
žodžiu būtų taip „pašlovinęs“ rusų galybę, šeimą būtų iššaudę. La-
bai greitai vėl naktį sulaukėm „girių karalių“, iš kurių vienas – tas 
pats apsimelavęs „vokietis“. Liepia iš čia kuo greičiausiai dingti, nes 
šaudys. Sankauskas pabėga pas giminaitį Joną Ambražą į Rieškutėnus. 
Dvare liekam vieni. Ir šiandien girdžiu mamos balsą: Ryte dar šeimyna 
valgo, per pietus bliūdus pamaišo, o vakare niekam neįsiūlysi, netgi 
Bronelei ir tau, pačiom mažiausiom. Jau vakarop, kai abi įsikabinat 
į sijoną iš abiejų arba grandinėle iš vienos pusės – neatplėšiamos. O 
nieko baisaus nei matot, nei girdit. Tokia didžioji baimės galybė! Visi 
kiti sprunka iš namų. Aš ant aukšto pečiaus kopėčiomis užlipu. Jas 
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užsitraukiu, užsimetu palom. Įsiveržę randa tik tėvą, judvi lovose. Ir 
prasideda sūdna diena. 

Tėtis vėl švenčionyse prašo, kad perkeltų į kitą vietą. Jie vis tą 
patį gieda: Imkit karabinus – pliekit ruskius. Paskutinį kartą tėtis neį-
sileidžia raudonųjų miškinių. Mūsų laimei, užsuka pas Stasiuką, dvaro 
kumetį. Pas juos Magdelė, kurią buvo numatyta išsivesti į miškus ir 
apmokyti radiste, vos spėjo už durų pasislėpti. Latvis tiesiog maldauja, 
kad mūsų negąsdintų, bijodamas net garsiai ištarti žodžius apie šaudy-
mą. Vis tiek jie varnų spalvos uniformomis veržiasi ir pas mus. Išlekia 
stori dvaro durų geležiniai rankos storumo kabliai. Prasideda šešių 
septynių „varnų“ ataka. Tėtis aiškinasi, kaip sugeba. Paskutinis įspė-
jimas. Jei dar rasim – įvykdysim vado įsakymą! – kaip kirviu nukerta. 
Tėtis jau pas švenčionių apskrities viršininką. Vėl tas pats: nei vietos, 
nei pastočių. Tėtis šaukia: Jei neiškelsit, atvežu žmoną, vaikus. Pats 
sušaudyk visus! Prašau vieno – ant kapo užrašykite: saulės šviesoje 
lietuviai Lietuvoje sušaudė lietuvius. Kam mus turi vidurnaktį koks 
azijatas nugalabyti. Pasiųstas tarnautojas pasiveja tėtį jau gatvėje. 
Liepia grįžti. Paskiria šeimą į 120 hektarų Bukauskio Pašaminės dva-
rą, apie 25 kilometrus į Lietuvos gilumą. Čia radome Motiejų Masionį 
iš Paliūnų ir Antaną Čerešką iš Bubelių. šį dvarą jau prisimenu tarsi 
per miglas. Ir dabar regiu didžiąsias dvaro gonkas, paslaptingus, bau-
gius medžių šešėlius, saulės zuikučius, šokinėjančius stiklais. Kai se-
suo vesdavosi per šaminės upelio abu tiltus, negalėdavau akių atplėšti 
nuo vandens lelijų giminaičių lūgnių. Jų ryškus geltonis priminė ilgus, 
storus saulės spindulius vaikų knygelėse.

Esame be galo dėkingi švenčionių krašto žmonėms, kurie, patys 
išgyvenę lenkų okupaciją, mumis džiaugėsi, gyrė mokykloje brolį ir 
seserį už gražesnę net už jų kalbą, tėtį norėjo išrinkti seniūnu, gelbėjo 
nuo mirties. Vienas iš tokių geraširdžių – Pašaminės dvaro savininkas 
Bukauskis. šis viengungis visai nesididžiavo savo turtais. 1944 metais 
artėjant frontui atjojo perspėti mūsų šeimos, kad grąžintume daiktus 
iš švenčionėlių. Ateis ruskis, ištarabanys į Sibirą. Liks trys mano 
dvarai. Čia gyvenkit ir toliau, žmoneliai, – graudžiu balsu lietuviškai 
įtikinėjo mus. Jei tada siauruku geležinkeliu būtume kapstęsi iki Pane-
vėžio per baisiausią bombardavimą, neabejotinai visi būtume žuvę. 

Vieną dieną į dvarą rusų kareivis atsivarė du belaisvius ir prašė 
duoti tik jam valgyti. Mama, nekreipdama dėmesio į jo šūkavimus, 
įpylė barščių, padėjo duonos ir vokiečiams. Mėsą vienas rusas rijo, nes 
visus pergąsdino jo riksmas. Išeidamas pasakė tėtei: Duok tabako, aš 

E U G E N I J A  S I DA R AV I Č I Ū T ė š E š ė L I U O T A  A T M I N I M Ų  š V I E S A                    



�0�

fašistus vis tiek nuausiu, varysiu basus. Tėvas atsakė: Ir jie žmonės… 
Nežinai, ko ir pats sulauksi… Aš tau tabako ir taip duosiu. Tikriausiai 
pasivedėjęs kur už kalniuko juos nušovė. Batus išmainė į degtinę, ma-
chorką. Išlikdavo gyvi tik grupelėmis, būriais pasidavę vokiečiai.  

Po trijų mėnesių, jau rudenį, sugrįžome į tą pačią Vaitiškių kaimo 
sodybą ant Dovinės kranto, kurią palikome prieš dvejus metus. Deja, iš 
erdvaus skarda dengto namo likęs plytų, nuolaužų ir iš sudegusių sie-
nojų pelenų kalnas. Vokiečio A. Geršo kluone ir tvartuose gulėjo su-
žeistieji, o troboje gyveno įvairios paskirties kareiviai ir medikai. Kad 
nereikėtų atsakyti už medikamentus, tvarsliavą, kurie buvo išmainyti į 
degtinės butelius, rusai į pastatą prinešė šiaudų, apliejo benzinu, atida-
rė langus ir padegė, neprileisdami kaimiečių gesinti. Mūsų ir Antano 
Kerlertos šeimos, persitvėrusios lentine sienele, susigrūdo į nedidelį 
svirną, statytą per vieną plytą. Jame nepaprastai ankšta, o žiemą labai 
šalta. Apie 20 metų išgyventa šitame ,,prašmatniame rūme“, nes vis 
abejota, ar visos šeimos istorijos viesulai dar nenublokš į Rusijos šiau-
rės platybes kaip brolelį Albiną.  

Atsiminimai skrieja per epochas, valstybių sienas, žaibu nutvieks-
dami mūsų šeimos likimo vingius, atverdami šaknis…

                                                                                             
EUGENIJA SIDARAVIČIŪTė (g. 1940 m., nors dokumentuose įrašy-
ti 1941 m., Pelelių k.) – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, muziejininkė. 
1966 m. baigė Vilniaus universitetą. Yra paskelbusi straipsnių apie lietuvių 
rašytojų gyvenimą ir kūrybą, buvusių politinių kalinių ir tremtinių atsimi-
nimų. Viena iš M. Gustaičio muziejaus Lazdijuose (1990 m.), Druskininkų 
rezistencijos ir tremties muziejaus Neginkluoto pasipriešinimo ekspozici-
jos (2005 m.) kūrėjų. 
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GINTARAS LUČINSKAS

NACIŲ NUSIKALTIMAI.
žUDYNėS DZŪKIJOJE 1941 METŲ BIRžELį

Lietuvos civilių gyventojų nuostolius ir aukas lėmė Vokietijos ir 
SSRS karo veiksmai Lietuvos teritorijoje. Lietuva kaip valstybė šia-
me kare nedalyvavo, nes karo išvakarėse, 1940 m., ji buvo SSRS oku-
puota ir aneksuota. Lietuvos gyventojai žuvo dviejų kariavusių im-
perialistinių valstybių ir jų kariuomenių ginkluotoje konfrontacijoje, 
buvo nacių Vokietijos agresijos prieš Sovietų Sąjungą nekaltos aukos. 
Vokietijos reicho kaimynystėje buvusi Lietuva karo arena tapo nuo 
pat pirmųjų Vokietijos agresijos akimirkų 1941 m. birželio 22 d. rytą.  
į Lietuvą įsiveržė didžiulė Vokietijos kariuomenė: visa „šiaurės“ ar-
mijų grupė ir „Centro“ armijų grupės dalis – iš viso daugiau kaip 40 
divizijų, apie 700 000 karių. įsiveržę vokiečių kariai sutiko labai silpną 
Raudonosios armijos pasipriešinimą. Smarkesnės kautynės vyko ties 
Alytumi, Kelme, Raseiniais, Ariogala, Kauno apylinkėse ir kitur. Nuo 
karo veiksmų labiausiai nukentėjo Alytaus, Raseinių ir Tauragės aps-
kritys. įžengus į Lietuvą vokiečių kariuomenei, vyriausiojo vokiečių 
armijos vado atsišaukime į lietuvius paskelbta apie karinės valdžios 
įvedimą. Atsišaukime Vokietijos kariai pristatyti kaip „draugai ir gel-
bėtojai nuo bolševikų jungo“, nešantys laisvę ir grąžinantys „žmogiš-
kas gyvenimo sąlygas“. Tačiau griežtai pareikalauta atiduoti ginklus, 
pranešti apie pasislėpusius sovietų karininkus, kareivius, bolševikų 
komisarus. Grasinta sušaudyti tuos, kas slėps sovietų karius, ginklus, 
amuniciją ir kitokią Raudonosios armijos ir SSRS nuosavybę arba ją 
pasisavins, kas pasipriešins arba bandys susisiekti su priešu. Vis dėlto 
vokiečiai kai kur elgėsi ne kaip laukti „išvaduotojai“, o kaip žiaurūs 
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ir brutalūs okupantai, per ne visą savaitę trukusius karo veiksmus 
prieš nekaltus civilius gyventojus jie įvykdė žiaurių masinių smurto 
akcijų. Okupuodami Lietuvą vokiečiai ją traktavo kaip sudedamąją 
SSRS teritorijos dalį, todėl, nepaisant draugiškų politinių pareiški-
mų, ir elgtis turėjo kaip priešo teritorijoje. Kokie nors priešiški civi-
lių asmenų veiksmai prieš kariuomenę, jos atstovus ir aptarnaujantį 
personalą turėjo būti baudžiami griežčiausiomis priemonėmis vietoje, 
netgi sunaikinant užpuolėją. Vietovėse, kuriose kariuomenė būdavo 
klastingai užpulta, jei aplinkybės neleisdavo greitai išsiaiškinti kon-
krečių kaltininkų, bataliono vadas arba vyresnysis karininkas turėjo 
teisę tučtuojau imtis kolektyvinių prievartos priemonių. Yra žinoma 
keletas okupantų vokiečių Lietuvoje įvykdytų kolektyvinės bausmės 
akcijų. Birželio 23 d. vokiečiai sudegino Ablingos kaimą (Kretingos 
aps.), nužudė 42 šio ir kaimyninio žvaginių kaimo gyventojus. žudy-
nės vyko ir švendūnos kaime (Raseinių aps.), kur birželio 23 d. sušau-
dė 11 vyrų, o kaimą sudegino. 

Autoriui žinoma, kad Dzūkijoje masinės žudynės vykdytos Seinų 
(Lazdijų vls. Verstaminų k. ir šventežerio vls. Kirciliškės k.) ir Alytaus 
apskrityse (Simno vls. Padusio k. ir Miroslavo vls. Cigoniškių k.) bei 
Alytaus mieste.

šios gyventojų žudynės – vokiečių okupantų karinių struktūrų 
įvykdytos represinės „atsiskaitymų“ (keršto) akcijos, jas išprovokavo 
raudonarmiečių ar sovietinių aktyvistų išpuoliai prieš vokiečių karius. 
Jie buvo rengiami iš pasalų, neaiškiomis aplinkybėmis. Literatūroje ir 
archyviniuose šaltiniuose galima rasti duomenų, jog kitose vietovėse 
žmonių žudynes išprovokavo tai, kad kai kurie apsiginklavę sukilėliai 
vokiečių buvo palaikyti ginkluotais priešais. Už patirtus nuostolius mū-
šių lauke vokiečiai nekeršijo. Per trumpą karo veiksmų Lietuvoje laiko-
tarpį, laimei, vokiečių keršto akcijų nebuvo daug, jos buvo pavienio ar 
lokalinio pobūdžio. Besitraukiančios Raudonosios armijos ir sovietinių 
represinių struktūrų įvykdyti nusikaltimai didesni ir skaudesni (nukan-
kinti 76 politiniai kaliniai Rainiuose netoli Telšių, sušaudyta apie 400 
Pravieniškių darbo stovykloje įkalintų žmonių, Panevėžyje nužudyti 19 
cukraus fabriko darbininkų, 3 gydytojai chirurgai ir medicinos sesuo, 
žudyti žmonės Pažaislyje prie Kauno, Juodupėje (Rokiškio aps.), Zara-
suose ir kitur), jie tarsi nustelbė analogiškus vokiečių okupantų veiks-
mus, ir tai turėjo didelę reikšmę būsimų politinių įvykių raidai.

šaltinis: Ch. Dieckmann, V. Toleikis, R. Zizas, Karo belaisvių ir civilių gyventojų 
žudynės Lietuvoje 1941–1944, Vilnius, 2005, p. 87–94.
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Žudynės Seimeniškių, Verstaminų ir Kirciliškės kaimuose

1941 m. birželio 23 d. Seinų apskrities Lazdijų valsčiaus Versta-
minų kaime į žygiuojančius vokiečius šovė ir nukovė vieną kareivį at-
silikęs Raudonosios armijos kareivis. Vokiečiai, kurių kaime tuo metu 
buvo daug, nepuolė ieškoti šovusio raudonarmiečio, bet surinko 13 
Verstaminų kaimo vyrų, nusivarė juos į Seimeniškių kaimą ir ten su-
šaudė. Nuo aklo vokiečių žiaurumo žuvo dar 15 asmenų, juos sušaudė 
Verstaminų kaime. Pagal kitą versiją – ties Dublojos ežerėliu Raudo-
nosios armijos kareivis iš kulkosvaidžio pradėjo šaudyti į važiuojantį 
vokiečių automobilį ir nušovė karininką; o Stasys Asevičius prisime-
na, kad birželio 22 d. apie 15 val. vienas pakrikusio sovietų armijos  
188-ojo pulko kareivis Verstaminų kaimo laukuose iš rugių pradėjo 
šaudyti į žygiuojančią vokiečių vorą. Buvo nukautas karininkas, pus-
karininkis ir automobilio vairuotojas, vežęs tuos kariškius. Hitlerinin-
kai įsiuto ir šaudė visus, kuriuos tik sugavo laukuose. Taip sušaudė 36 
civilius lietuvius – Verstaminų ir Komisaruvkos kaimų vyrus; o tas 
ruselis nušliaužė į pakalnę ir dingo rugių laukuose. Dar pirmą karo 
dieną prie Verstaminų mokyklos susirinkusi grupelė vyrų sudegino 
komunistų plakatus ir portretus, veiklesni vyrai pradėjo rankioti rau-
donarmiečių išmėtytus ginklus, kad apsigintų, jei bėgantieji sovietai 
bandytų griebtis kokio nors smurto. Todėl po karo sovietų valdžia vi-
siškai neminėjo šio nacių įvykdyto genocido.

Ypač žiauriai buvo sunaikintas Seinų apskrities šventežerio vals-
čiaus Kirciliškės kaimas. Karo pradžioje vokiečių armija puolė labai 
sparčiai, todėl fronto dalinių užnugaryje likdavo daug išsklaidytų so-
vietų karių. Tuos pavienius ar pakrikusius būreliais raudonarmiečius 
gaudė ir naikino vokiečių užfrontės saugumo daliniai (GFP – karo lau-
ko žandarmerija). Vienas toks dalinys birželio 24–25 d. juos gaudė 
šventežerio apylinkėse. Vokiečių kareiviai, priartėję prie Kirciliškės 
kaimo, pamatė, kad prie sodybų būriuojasi esą ginkluoti vyrai. Vo-
kiečiai ėmė padeginėti ūkininkų sodybas ir šaudyti namuose rastus 
įtartinus asmenis. įėję į ūkininko Vaitiekaus Gylio namus, kareiviai ten 
rado tris jo sūnus ir du kaimynų vyrus, ir visus tuojau sušaudė. Iš 13 to 
kaimo sodybų nesudegintos liko tik dvi. Degančiose sodybose žuvo ir 
sunkiai sužeisti tų sodybų gyventojai.

šaltiniai:
1.  S. Asevičius, Praeitin atsigręžus, Kaunas, 1993, p. 113.
2. A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940–1944, Vilnius, 1996,  

p. 91–92.
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3.  Lietuvių enciklopedija, t. 36 (papildymai), Boston, 1969, p. 522.
4.  Kraštotyrininko Juozo Kučinsko, gyv. Lazdijų raj. Verstaminų k., 2001 m. rug-

pjūčio mėn. pateiktos žinios.
5.  H. Rimkus, „Baltramiejaus naktys prie Dusios“, Alytaus naujienos, 2002 08 17, 

nr. 179, p. 5.

Žudynės Padusio ir Cigoniškių kaimuose

1941 06 23 Simno valsčiaus Padusio kaime Juozo Tumasonio 
tvarte nuo prasidėjusio karo pavojų slėpėsi apie 20 žmonių. Pro langą 
vokiečių kareiviai įmetė granatą. Kulkos nepramušė molio sienų, bet 
padegė šiaudų stogą. įėję du vokiečių kareiviai šaudė visus iš eilės, tik 
kai kurie pabėgo. žuvo 9 žmonės, sužeidė Juozą Damulevičių, Alek-
sandro (1942 06 30 jis mirė nuo žaizdų), ir Vytautą Dudzinskus bei 
Juliją Jodaugienę. Vokiečiai keršijo, nes rusai paežerėje (prie Dusios 
ežero) nušovė vokiečių kareivį.

šaltinis: H. Rimkus, „Baltramiejaus naktys prie Dusios“, Alytaus naujienos, 
2002 08 17, nr. 179, p. 5.

1941 06 23 Alytaus apskrities Miroslavo valsčiaus Cigoniškių 
kaime prie Mikalauskų sodybos Raudonosios armijos kariai iš kulko-
svaidžio apšaudė vokiečių karius. Buvo nukautas karininkas. Vokiečiai 
apsupo kaimą ir padegamosiomis kulkomis pradėjo šaudyti į namus. 
Nužudyta Mikalauskų 7 asmenų šeima (dviejų dukrų tragedijos dieną 
nebuvo namuose), sudegė 30 pastatų.

šaltiniai:
1. A. Lapinskas, „Cigoniškių kaimo tragedija“, Komunistinis rytojus, Alytus, 

1975 08 05, nr. 92, p. 3.
2. A. Rinkevičius, „Pirmosios karo dienos“, Alytaus naujienos, 1994 02 04,  

nr. 23, p. 3.

Žudynės Alytuje

1941 m. birželio 22 d. anksti ryte prasidėjo Vokietijos–SSRS ka-
ras. Alytus buvo smarkiai bombarduojamas, nes čia buvo dislokuota 
sovietų 3-iojo mechanizuotojo korpuso 5-osios tankų divizijos daug 
tankų ir buvo įrengtas aerodromas. 

1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiofoną LAF-o įgaliotinis Le-
onas Prapuolenis perskaitė Lietuvos valstybės atkūrimo deklaraciją ir 
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paskelbė sudarytos Vyriausybės sąrašą. Laikinoji Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė išleido įsakymą, kad visi buvę laisvos Lietuvos tar-
nautojai grįžtų į savo vietas ir pradėtų eiti ankstesnes pareigas. Tose 
policijos nuovadose, į kurias seni pareigūnai dar negrįžo, policijos or-
ganizavimo darbo turėjo imtis šauliai, partizanai ir susipratę aktyvūs 
vietos lietuviai patriotai.

Tą pačią birželio 23-iąją Alytaus gimnazijos mokytojo Mykolo 
Babiliaus iniciatyva buvo sušauktas vietos lietuvių susirinkimas, rei-
kėjo išrinkti Komitetą viešajai tvarkai palaikyti. Lietuvių komitetas pa-
skyrė laikinai eiti apskrities viršininko pareigas kpt. Stepą Maliauską, 
o laikinu Alytaus miesto komendantu – kpt. Domininką Jėčį. Pirmomis 
karo dienomis Alytuje susiformavo trys šaulių partizanų būriai: kpt. 
D. Jėčio būrys veikė dešiniajame Nemuno krante, ats. ltn. V. šimoliūno 
būrys – prie kelio į Kauną, o ats. ltn. B. Meškelio būrys – artilerijos 
kareivinių rajone.

Nors šauliai partizanai ant rankovių ryšėjo pogrindžio nurody-
tus baltus raiščius, o laikinosios policijos sargybiniai turėjo liudijimus 
vokiečių kalba, vis tiek įvyko didelė tragedija – birželio 23 d. vokie-
čiai nuginklavo ir sušaudė ats. ltn. B. Meškelio vadovaujamą 42 šaulių 
partizanų būrį, o birželio iš 24-osios į 25-ąją naktį sušaudė 8 Alytaus 
laikinosios policijos nuovados sargybinius ir 2 partizanus, padėjusius 
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Ltn. Benjaminas Meškelis, šaulys, Alytaus 
miesto 1941 m. sukilėlių būrio organizatorius 
ir vadas. Lietuvos kariuomenė, 1931 m.

Ats. viršila Pranas Valiulis, šaulys,  
1941 m. sukilėlis. Lietuvos kariuomenė, 
1930 m. 
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policininkams, taip pat buvo nužudyta daug civilių 
miesto gyventojų. Okupantų vokiečių nužudyti lai-
kinosios policijos sargybiniai Jonas Andruškevičius, 
Rapolas Česynas, Petras Jodauga, Stasys Linkevi-
čius, Antanas Matusevičius, Stasys Mugenis, Juozas 
Ramanauskas, Juozas Tumasonis; sukilėliai partiza-
nai Vytautas Buinickas, Algirdas Ražaitis ir kt. 

Pirmadienį, birželio 23-iosios rytą, rusų kariškiai 
pradėjo masiškai bėgti iš miesto Ulonų gatve Kaniū-
kų tilto link. Juos kitoje tilto pusėje prieštankiniais 
pabūklais sutiko jau nuo Gardino pusės atžygiavę vo-
kiečiai ir rusams tiltu prasiveržti nepavyko. Sukilėliai 
suprato – jei nesutrukdys sovietams sugrįžti į miestą, 
prasidės plėšikavimai, jie čia įsitvirtins ir įsivels į gat-
vių kautynes su iš Simno pusės atslenkančio fronto 
daliniais. Nukentės miestas, žus daug čia dar likusių 
alytiškių. Vokiečiai gali panaudoti artileriją, kils dar 
daugiau gaisrų. Nusprendus neleisti rusų į miestą, kad 
neprasidėtų kautynės gatvėse, Alytaus pakraštyje jau buvo išsidės-
tęs ir užsimaskavęs šaulių partizanų būrys, sutelktas ir vadovaujamas 
B. Meškelio. Sukilėliai sovietų dalinį sutiko stipria ugnimi. Vykstant 
mūšiui, besikaunančius apsupo vokiečiai. Rusai mėtė ginklus ir pasi-
davinėjo, keli vadai ir politrukai nusišovė, o sukilėliai džiaugėsi, kad 
atsilaikė ir neleido bolševikams prasiskverbti į miestą. Nors šauliai 
partizanai ant rankovių ryšėjo pogrindžio nurodytus baltus raiščius, 
vokiečiai juos sutiko kaip priešus, visus nuginklavo ir nuvedę uždarė 
Ulonų gatvėje ištuštėjusiose kareivinėse, palikę apsaugą. Būrio vadas 
B. Meškelis, mokėdamas vokiečių kalbą, dar bandė aiškintis su vokie-
čių kariais, bet tie į jokias kalbas nesileido.

Birželio 23 d. areštuotus 42 vyrus ginkluoti vokiečiai Pulko gat-
ve nusivarė per A. Juozapavičiaus tiltą ir Nemuno pakrantėje visus 
sušaudė. Išsigelbėjo tik vienas vyras – Antanas Merkelis, kuris buvo 
geras plaukikas. Jis, pastūmęs į šalį artimiausią konvojininką, staiga 
šoko į Nemuną, pasinėrė ir šiaip taip nusigavo į kitą Nemuno pusę. 
Kadangi jau buvo prieblanda, vokiečiai pašvietė lemputėmis, pašau-
dė ir nuėjo. Kai kurių žuvusiųjų pavardės yra žinomos: būrio vadas 
ats. ltn. Benjaminas Meškelis, ats. vrš. Pranas Valiulis, šauliai Juozas 
Andriuškevičius, Juozas Laukaitis, Andrius Tamulevičius, Leonas  
Miglinas, Juozas Pakrosnis… Sąrašas nebaigtas, kaip neturi pabaigos 
ir mūsų Tėvynės istorija. Sušaudytųjų lavonus vokiečiai ten pat ir pa-
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Ats. vyr. puskarininkis J. Ramanauskas, šaulys, 
1941 m. sukilėlis. Po 1936 m.  
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liko. Gavę leidimą, giminės žuvusiųjų kūnus surinko ir palaidojo Aly-
taus bei Rumbonių (Alytaus vls.) kapinėse. Būrio vadą B. Meškelį arti-
mieji palaidojo Ūdrijos kaimo (Alytaus vls.) kapinėse. Pasakyti viešai, 
kad sukilėliai žuvo nuo vokiečių rankos, nebuvo galima. Tiesa, vėliau 
Vokietijos kariuomenės 3-iosios tankų armijos generolas fon Bokas 
(von Bock) per Alytaus miesto komendantą Kurtą Krečmerį atsiprašė, 
o Vilniaus žandarmerijos vadas, buvęs klaipėdietis, Kanapė pripažino, 
jog Alytaus sukilėliai sušaudyti per klaidą, nes įvyko nesusipratimas. 
Jis aiškino, kad miestą puolusi vokiečių kariuomenė su sukilėliais ne-
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Ats. jaun. puskarininkis Jonas Andriuškevičius (iš kairės), 1941 m. sukilėlis;  
dešinėje dėdė Antanas Stankevičius. Apie 1939 m.  
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turėjo ryšio ir nesuprato jų veiksmų. Tie vadai, kurie įsakė sukilėlius 
suimti, nužygiavo pirmyn nepasirūpinę, kad įsakymas būtų pakeistas. 
Lietuvius sušaudė GFP (karo lauko žandarmerija) kareiviai.

Yra žinoma, kad šauliai partizanai ir kitose vietovėse nukentėjo 
tiek nuo sovietų, tiek nuo vokiečių, kai priekiniai vokiečių daliniai su-
šaudė pagautus su ginklu civilius asmenis, nepaisydami įrodinėjimų, 
kad jie kovoję prieš sovietus. Buvo atsitikimų, kai pavieniai besitrau-
kiantys nuo raudonųjų iš Varėnos poligono lietuvių kariai, persirengę 
civiliais rūbais, buvo pagauti einantys namo ir sušaudyti dėl vienos 
priežasties – trumpai nukirptų plaukų! Trumpai apsikirpusių buvo 
sušaudyta ir moksleivių, įtarus juos esant persirengusiais raudonar-
miečiais. Nors prieš prasidedant karui Rytprūsiuose stovėjusioms Ver-
machto divizijoms duotame įsakyme buvo nurodyta, jog Lietuvoje nu-
matoma vietinių partizanų priešbolševikinė veikla (vok. Taltligkeit), 
todėl užtikti ginkluoti civiliai su baltais rankovės raiščiais ir raidėmis 
TDA, jei įrodytų savo priešsovietinius veiksmus, laikytini talkininkais 
(vok. Helfers). Kažkodėl to įsakymo buvo nepaisoma. Užtat Lietuvoje 
ir kalbėjo, kad vokiečiai yra žiaurūs ir žudo net jiems padedančiuo-
sius1.  

Yra daug svarbių neatskleistų, neišaiškintų Vokietijos-SSRS karo 
pradžios istorinių įvykių Alytuje. Reiktų ištirti, kas (sukilėliai, sovie-
tiniai aktyvistai, komjaunuoliai, žydai), tyčia ar netyčia, ar provokuo-
dami šaudė į vokiečių kareivius. įvairiuose šaltiniuose aukų skaičius 
svyruoja nuo 42 iki 1 000, skiriasi daug kitų faktų, aplinkybių2. 

Lietuvos centriniame valstybės archyve, Alytaus apskrities virši-
ninko fondo 1941 m. bylose yra keletas dokumentų, kuriuose užfiksuo-
tos Alytaus miesto laikinosios policijos sargybinių žuvimo aplinkybės. 
Alytaus miesto laikinosios policijos vado padėjėjo P. Zenkevičiaus 
1941 m. birželio 25 d. raporte Alytaus apskrities viršininkui rašoma: 
Š. m. birželio mėn. 24 d. vokiečių armijos N Korpuso generalinės Ko-
mandos lauko žandarmerijos vado įsakymu Alytaus miesto laikinoji 
policija turėjo perimti savo apsaugon devynis sargybos postus prie 
įvairių turto sandėlių. Tuo pačiu įsakymu sargybos turėjo saugoti 
joms pavestus postus dieną ir naktį. Visi sargybiniai buvo aprūpinti 

1 G. Lučinskas, „1941 m. birželio sukilimo dalyvio S. Mugenio tragiška lemtis“, Voruta,  
2000 10 14, nr. 37–38, p. 5; tas pats, „Birželio 23-iosios sukilėliai Alytuje sušaudyti... per 
klaidą“, Alytaus naujienos, 2001 06 23, nr. 122, p. 9; tas pats, „B. Meškelis – šaulys, kari-
ninkas, mokytojas“, Trimitas, 2001, nr. 9, p. 36–37.

2 G. Lučinskas, 1941 m. birželio įvykiai Alytaus apskrityje. Istoriniai kraštotyriniai tyrimai 
(rankraštis), 1998–2010.
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liudijimais išduotais Alytaus m. Komiteto vokiečių kalba. Naktį tarp 
24 ir 25 d. įvyko susišaudymas vokiečių patrulių su vietos komunis-
tais. To pasėkoje per klaidą žuvo žemiau išvardinti penki Alytaus m. 
laikinos policijos sargybiniai.

1. Jodauga Petras – iš sargybos posto prie Vojentorgo manu-
faktūros sandėlio Kauno ir Nemuno g. kampe.

2. Ražaitis Algirdas – ėjo į sargybos postą Merkinės g. prie mil-
tų sandėlio (buv. Samunickio).

3. Linkevičius Stasys – kartu su Ražaičiu vyko į tą patį postą.
4. Tumasonis Juozas – taip pat ėjo kartu su Ražaičiu ir Linke-

vičiumi į tą patį postą.
5. Matusevičius Antanas – ėjo apie 2-rą val. nakties į sargybos 

postą prie buv. Tamosyno kepyklos į 2-ąją pamainą.
Visų lavonai, išskyrus Matusevičiaus, rasti Lelijų g-vėje. Atrodo, 

kad jie buvo sulaikyti ir nuvedus į Lelijų gatvę, sušaudyti. Matusevi-
čiaus lavonas rastas Pulko gatvėje3. 

Alytaus policijos nuovados vyr. policininkas P. Paulauskas  
1941 m. liepos 5 d. patyrimo protokole užfiksavęs, kad 1941 m. bir-
želio mėn. laikinosios Alytaus nuovados policijos policininkas Če-

3 LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 27, l. 58–58 v.
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Eil. Stasys Mugenis, šaulys, 1941 m. sukilėlis, buvęs pasienio policininkas (pirmas iš deši-
nės). Alytaus apskrities pasienio baras, po 1936 m.
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synas Rapolas buvo paskirtas prie Maršako malūne, Alytaus mieste 
Nemuno g-vėje esančio javų sandėlio sargybiniu ir, tą pačią dieną, 
apie 20 val. 30 min. jis buvo pakeistas kitu sargybiniu ir grįždamas iš 
tarnybos, laike kilusio tarp vokiečių karių su komunistais susišaudy-
mo, žuvo ant Kauno-Nemuno g-vių sankryžos [...]4. Alytaus apskri-
ties viršininko įsakymuose – 1941 m. liepos 4 d. nr. 35, 1941 m. liepos  
5 d. nr. 46, 1941 m. spalio 25 d. nr. 157 – parašyta, kad Alytaus policijos 
nuovados septyni policininkai žuvo eidami tarnybines pareigas, kai 
birželio mėnesį iš 24 į 25 dienos naktį Alytaus mieste Trečiojo reicho 
armijos daliniai susišaudė su komunistais. 1941 m. rugpjūčio–spalio 
mėnesiais Alytaus policijos nuovados viršininko J. Vasiliausko atlik-
toje kvotoje dėl laikinosios policijos sargybinio Jono Andriuškevičiaus 
žuvimo aplinkybių nustatymo ir pripažinimo, kad jis žuvo eidamas 
tarnybos pareigas, be kita ko, nurodyta, kad vokiečių ir bolševikų su-
sišaudymas prasidėjo birželio 24 dieną apie 20 valandą Nemuno–Kau-
no gatvių rajone8.

1941 m. liepos 17 d. Alytaus policijos nuovados viršininko raporte 
(APNVR) apskrities policijos vadui pateikta (neaiškinant, kas nušovė, 
kodėl žuvo) 146 Alytaus mieste ir 10 Alytaus valsčiuje žuvę žmonės9.

Vienas iš žudynių liudytojų Jonas Borevičius (g. 1914), Lietuvos 
kariuomenės atsargos leitenantas, 1941 m. TDA Alytaus kuopos būrio 
vadas, karo metais savo rašytuose parodymuose teigė, kad vokiečiai 
sušaudė apie 150 Alytaus gyventojų, tvirtino pats matęs 19 žmonių 
lavonus: Iš 22 į 23 birželio prie Maršako malūno buvo užmušti du 
vokiečių patruliai. Užmušėjai nebuvo išaiškinti. Už tų dviejų vokiečių 
patrulių užmušimą buvo sušaudyta apie 150 Alytaus miesto gyven-
tojų. Civilių gyventojų šaudymui vadovavo G. F. P. štabsfeldfebelis. 
Grupė vokiečių, vadovaujamų minėto štabsfeldfebelio, darė kratas 
Kauno ir Seirijų gatvių rajone ir suiminėjo visus rastus namuose nuo 
15 iki 50 metų amžiaus vyrus ir naktį iš 23 į 24 birželio juos šaudė. 
Šaudė grupėmis po 20–25 žmones. Šaudoma buvo Kauno gatvėj šlai-
tuose, Vilniaus gatvėj ir už tilto Vilniaus pusėje. Vokiečiai į tautybę 
nekreipė dėmesio. Šaudė įvairių tautų piliečius. Tą naktį, kai buvo 

4 Ten pat, l. 59–59v.
5 Ten pat, b. 5, l. 3v. –4.
6 Ten pat, l. 5–5v.
7 Ten pat, l. 21.
8 Ten pat, b. 27, l. 418–424v.
9 1941 m. birželio sukilimas: dokumentų rinkinys, sud. V. Brandišauskas, Vilnius, 2000,  

p. 203–205 (raporto originalas yra LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 29, l. 71–72).
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nušauti vokiečių patruliai, vokiečių buvo užmušti keli policininkai, 
dežuravę gatvėse ir neturėję vokiškų dokumentų. Jų pavardės:

1. Valiulis, smetoninės komendantūros tarnautojas, alytiškis,
2. Česynas Rapolas, kilęs iš Alytaus apskrities, gimnazijos mo-

kinys, buvęs policininkas,
3. Linkevičius, buvęs Alytaus miesto savivaldybės policininkas 

ir dar trys, kurių pavardžių nežino.
Po to buvo nušautas ir gimnazijos kūno kultūros mokytojas Meš-

kelis. [...] Laike Alytaus miesto bombardavimo žuvo apie 200 civilių 
gyventojų. Miestas sugriautas iš oro. Tiltai liko nesugriauti.10

Liudytojas A. Vilimas 1949 m. sausio 15 d. rašytuose parody-
muose mini 170 Alytuje sušaudytų žmonių: Jau pirmą dieną, kada tik 

10 LYA, f. 1, ap. 1, b. 99, l. 3–4; ten pat, b. 98, l. 28–32.
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Algirdas Ražaitis (pirmas iš kairės) su broliu Jonu ir seserimi Ada, šaulys, 1941 m.  
sukilėlis. Miklusėnai, 1940 01 02 
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vokiečių kariuomenė įėjo į Alytų (birželio 22 dieną), buvo sušaudytas 
Alytaus miesto, Vilnijos pusėje, katalikų bažnyčios klebonas kunigas 
Paulavičius, jo vikaras kunigas, zakristijonas ir, rodos, vargoninin-
kas už tai, kad buk jie paslėpę bažnyčioje Raudonosios Armijos ka-
rius. Tą pat dieną Alytaus mieste, Suvalkijos pusėje, kas tai nušovė 
kelis vokiečius Kauno gatvėje iš Maršako malūno. Už tai vokiečiai 
tuojau ėjo per butus Kauno gatvėje ir suiminėjo visus rastus vyrus; 
žydus, lietuvius ir lenkus. Jų surinko apie 170 žmonių ir sušaudė, kad 
įbaugintų Alytaus miesto gyventojus.11

Sovietmečio laikų propagandinėje literatūroje ir spaudoje žuvu-
siųjų alytiškių skaičius nurodomas taip pat įvairus, pateikiama prieš-
taringa informacija apie žudynes. 

Nuo 1946 m. sausio 26 d. iki vasario 2 d. Rygoje Pabaltijo kari-
nės apygardos karo tribunolas teisė septynis nacių karo nusikaltėlius, 
buvusius vokiečių armijos generolus, veikusius Lietuvoje, Latvijo-
je ir Estijoje. Kaltinamojoje išvadoje teigiama, kad.masinį gyventojų 
naikinimą pirmomis karo savaitėmis Alytuje ir jo apylinkėse įvykdė 
Vokietijos kariuomenės generolui leitenantui Volfgangui fon Ditfurtui  
(g. 1879, 403-iosios apsauginės divizijos vadas,.1946 m. pakartas Ry-
goje – G. L.) pavaldūs kariuomenės būriai. Vien tik liepos [turi būti 
birželio – G..L.] 23 dieną Kauno gatvėje vokiečiai suėmė daugiau kaip 
200 vyrų, kurių tarpe buvo 2 kunigai (vienas jų pavarde Paulavičius), 
išvedė juos į rytinį Nemuno krantą ir netoli bažnyčios viešai sušaudė. 
1941 metų liepos [turi būti birželio – G..L.] 25 dieną vėl buvo suimti 
200 tarybinių piliečių, ir visi buvo miške sušaudyti. Alytuje Ditfurtui 
pavaldi komendantūra ir apsaugos būriai įvedė tokią „tvarką“, kad 
už kiekvieną miesto gatvėse užmuštą vokietį buvo sušaudoma 100 
įkaitų iš vietinių piliečių (14 tomas, l. 152, 153, 154; 15 tomas, l. 33, 
87, 94). 1941 metų liepos [turi būti birželio – G..L.] mėnesį baudėjai iš 
403-iosios divizijos apsaugos būrio, neva ieškodami pasislėpusių ko-
munistų, įsiveržė į Alytaus bažnyčią pamaldų metu ir, suėmę keturis 
lietuvius, tame tarpe du kunigus, viešai prie bažnyčios juos sušaudė 
(15 tomas, l. 94, 95)12. Leidinyje Hitlerinė okupacija Lietuvoje, išleis-

11 LYA, f. 3377, ap. 3377, b. 1237, l. 55–55v.; R. Zizas, „Tarptautinės istorinio teisingumo 
komisijos tyrimai“, Lietuvos aidas, 2002 07 05, nr. 154, p. 7. 

12  Hitlerininkų piktadarybės Pabaltijyje (1946 m. Rygos Karinio tribunolo teismo proceso 
kronika), Vilnius, 1957, p. 33–34. 
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tame 1961 m., pateikiami tie patys duomenys iš 1946 m. Rygos karo 
tribunolo teismo kronikos13. 

1947 m. laikraštyje Tarybinė Dzūkija rašoma: jau pirmąją savo 
viešpatavimo Alytuje dieną vokiškieji budeliai sušaudė apie 1000 Aly-
taus miesto vyrų14, o 1948 m. tame pačiame laikraštyje nurodomas jau 
mažesnis skaičius: vien tik Alytuje pirmąją okupacijos dieną vokiečiai 
nužudė daugiau kaip 800 žmonių15.

1960 m. išleistoje knygoje Kraują sugėrė Dzūkijos smėlis per žu-
dynes išlikęs gyvas Jokūbas Voščikas prisiminimuose teigė, kad birže-
lio 23-iosios naktį vokiečiai netoli terpentino-kanifolijos fabriko, prie 
kelio į lentpjūvę sušaudė 300 vyrų, o kitas išlikęs gyvas žudynių Lelijų 
gatvėje dalyvis Česlovas Bardzilauskas papasakojo plačiau: Birželio 
23 d. vokiečiai traukė Kauno gatve. Iš skubančių mašinų srauto atsi-
skyrė vienas tankas ir sustojo prie šaligatvio. Iš jo iššoko karininkas. 
Mankštindamas nutirpusias kojas, jis ėmė šlitinėti šaligatviu. Netru-
kus iš tanko išlindo antras vokietis. Staiga iš Maršako malūno drioks-
telėjo du šūviai. Abu vokiečiai sudribo. Būrys kareivių puolė į malū-

13 Hitlerinė okupacija Lietuvoje, autorių kolektyvas, Vilnius, 1961, p. 53–54, 63. 
14 „Alytaus apskrityje“, Tarybinė Dzūkija, Alytus, 1947 02 09, nr. 8, p. 3. 
15 A. Akiraitis, „Laimėjome fronte, laimėsime ir darbe“, Tarybinė Dzūkija, Alytus, 1948 06 

26, nr. 72, p. 3. 
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Vytautas Buinickas (pirmas iš kairės) su draugais, organizacijos „Jaunoji Lietuva“ narys, 
1941 m. sukilėlis. Alytus, 1940 m.
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ną, tačiau kaltininkų nesurado. Keli tankai pavažiavo kiek atokiau, 
jų pabūklų vamzdžiai ėmė lėtai suktis į malūną. Gal dešimtį minučių 
patrankų sviediniai daužė malūno mūrą, kol jį sulygino su žeme. Ne-
delsiant grupės ginkluotų kareivių pasklido po miestą. Fašistai ėjo 
per namus, išsivesdami visus vyrus. Taip buvo vykdomas pirmasis 
naujosios valdžios įsakymas: „Už nužudytą vokiečių karininką – du 
šimtai vietinių gyventojų, už eilinį kareivį – šimtas.“ Iki vėlyvos nak-
ties pokšėjo budelių šūviai. Daugiau kaip trys šimtai vyrų nebegrįžo 
į savo šeimas. Daugelis neteko tėvų, brolių, vaikų [...]..

Trečias gyvas išlikęs liudininkas – Jonas Bendoraitis – nurodė, 
kad ir naktį iš birželio 24 į 25 d. buvo šaudomi Alytaus gyventojai16. 

Tais pačiais 1960 m. išleistoje kitoje knygoje V. Milaševičius rašė: 
1941 metų birželio 22 d. rytas atnešė Alytui rudąją mirtį. Dar smilko 
subombarduoto miesto griuvėsiai, kai ėmė lietis kraujas. Pirmosio-
mis aukomis buvo Lelijų gatvės gyventojai. Vokiškieji grobikai pusra-
čiu sustatė tris kulkosvaidžius ir prieš juos išrikiavo 43 vyrus. Švinu 
prapliupusių kulkosvaidžių ugnis nuskynė niekuo neprasikaltusių 42 
vyrų gyvybes. Tik Č. Bardzilauskas išvengė mirties. Jis, sunkiai su-
žeistas, pateko po lavonais ir liko nepastebėtas. Prie tolumoje boluo-
jančios bažnyčios fašistai taip pat praliejo 150 beginklių vyrų kraują. 
Jau 1941 m. birželio 24 d. hitleriniai budeliai sušaudė 350 Alytaus 
miesto gyventojų [...]17. 

1961 m. Anzelmas Matutis literatūrinėje apybraižoje aprašo 42 
vyrų sušaudymą Lelijų gatvėje bei pamini, kad kitą dieną kitoje Ne-
muno pusėje vokiečiai sušaudė dar 350 žmonių18. 

Tačiau 1966 m. Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijo-
je (MLTE) apie žudynes Alytuje pateiktas tik toks faktas: pirmosiomis 
karo dienomis vokiečių kariuomenė išgriovė miesto centrą ir sunai-
kino apie 60 % miesto namų, sušaudė apie 70 žmonių19.  

1973 m. S. Pleskus irgi pateikia gerokai sumažintą aukų skaičių 
– nurodo tik faktą apie 43 nužudytuosius: Jau pirmomis karo su fašis-
tine Vokietija valandomis Alytuje sproginėjo priešo numestos bombos. 
Griuvėsiais pavirto ištisos gatvės. Hitleriniai maitvanagiai sugriovė 

16 A. Vabalas, Kraują sugėrė Dzūkijos smėlis, Vilnius, 1960, p. 3–7.  
17 V. Stanionis, V. Milaševičius, Alytus, Alytus, 1960, p. 7. 
18 A. Matutis, Mirties piūtis; Čia užaugau, autorių kolektyvas, Vilnius, 1961, p. 154–157.
19 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1 (A–J), Vilnius, 1966, p. 46. 
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apie 60 procentų miesto pastatų. Birželio 23 d. buvo sušaudyti 43 
Lelijų gatvės gyventojai [...]20.

1973 m. paskelbtame Lietuvos masinių žudynių vietų sąraše (LM-
žVS) Alytuje yra užfiksuota tik viena žudynių vieta – Lelijų ir Vil-
niaus gatvių kampas, prie sandėlio sienos, kur 1941 m. birželio 23 d. 
nužudyti 42 vyrai21.

Kai kurių žmonių – tų įvykių liudininkų – prisiminimai buvo iš-
spausdinti ir sovietinėje spaudoje.

Č. Bardzilauskas, tik vienas išsigelbėjęs iš tos 43 vyrų grupės, ku-
riuos sušaudė Lelijų gatvėje, 1957 m. rašė, jog paklausus vokiečių ka-
rininko, už ką jie bus šaudomi, buvo atsakyta, kad po bombardavimo 
mieste liko tik komunistai, rusai ir kitokie didžiosios Vokietijos priešai, 
todėl reikia visus sušaudyti22. J. Dzienajevičius 1958 m. apie žudynes 
rašė: Kai kažkurio liaudies keršytojo pirmomis karo dienomis buvo 
nušautas vokiečių kareivis, atidengė savo veidą ir patys hitlerininkai. 

20 S. Pleskus, Alytus, Vilnius, 1973, p. 16. 
21 Masinės žudynės Lietuvoje 1941–1944. Dokumentų rinkinys, d. 2, red. B. Barauskas,  

E. Razauskas, Vilnius, 1973. (Masinių žudynių vietų sąrašas).
22 Č. Bardzilauskas, „Atsitikimas Lelijų gatvėje...“, Komunistinis rytojus, Alytus, 1957 06 15, 

nr. 48, p. 3. 
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Pažymėjimas, 1941 06 24 – tokie pažymėjimai buvo išduoti Alytaus laikinosios policijos 
sargybiniams. Dokumento kopija iš LCVA f. R-1436, ap. 1, b. 27, l. 420
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Alytaus mieste, Jiezno gatvėje, naktį jie surinko 400 vyrų, pradedant 
nuo 16 metų amžiaus, ir sušaudė prie jų pačių išsikastos duobės23.  
J. Stepankevičius 1975 m. rašė, kad Joninių naktį Alytuje vokiečiai su-
šaudė 400 vyrų: Jie liko gulėti kepinant saulei, lyjant lietui. Tik vėliau 
buvo leista pasiimti lavonus. Atskirdavo juos iš drabužių. Mes savo 
tėvelio neradome. Kalbama, kad šaudant keletas bėgo link Nemuno. 
Tą patvirtina rastos netoli upės bėgusiųjų kepurės24.

Lietuvių išeivijos autoriai, rašydami apie nacių okupantų vykdy-
tas represijas Alytaus gyventojų atžvilgiu, aukų skaičių irgi pateikia 
skirtingai.

Broniaus Kviklio enciklopedijoje Mūsų Lietuva (ML) pateikta 
200 nužudytųjų: naktį iš birželio 23 į 24 Alytaus miesto vakarinėje 
pusėje kažkas apšaudė pravažiuojančią vokiečių mašiną ir sužeidė 
vokiečių leitenantą. Tuo metu Alytuje stovėjusio vokiečių dalinio va-
das tuojau įsakė griebtis keršto akcijos: vokiečiai ėmė vaikščioti po 
namus, rinkti niekuo nekaltus vyrus, įtardami juos prokomunistais. 
[...] Iš viso buvo sušaudyta apie 200 asmenų25.

Bostone išleistoje Lietuvių enciklopedijoje (BLE) nurodoma 100 
žuvusiųjų: Alytuje žudynės įvykdytos vokiečių keršto sumetimais 1941 
birželio 24 naktį, kai miesto vakarų pusėje neaiškiomis aplinkybėmis 
buvo sužeistas į galvą pravažiuojantis vokiečių leitenantas. Tuo laiku 
Alytuje stovėjęs vokiečių dalinio vadas tuoj įsakė imtis keršto akcijos. 
Vokiečių kariai vaikščiojo po namus, rinko vyrus ir šaudė. Moterų ir 
vaikų nelietė. Iš viso sušaudė apie 100 asmenų, jų tarpe keletą miesto 
apsaugos vyrų26.

Tadas Navickas, rašydamas apie pirmas karo dienas Alytuje, pa-
teikia net kelis žudynių faktus: Jau tą patį birželio 22 rytą Dzūkijoje 
vyrai griebėsi ginklo prieš sovietų okupantus. Alytaus sukilimo vadai 
buvo kapitonas D. Jėčys, j. ltn. Jonas Borevičius. Naktį iš birželio 23 
į 24-tą Alytuj II kažkas apšaudė pravažiuojančią vokiečių mašiną 
ir sužeidė vokiečių leitenantą. Vokiečiai tuojau griebėsi keršto. Jie 
pradėjo rinkti po namus niekuo nekaltus vyrus ir juos be jokio pa-
sigailėjimo šaudyt. Viso buvo sušaudyta apie 100 vyrų, kurių tarpe 
ir keletas iš miesto apsaugos. Taipgi tą pačią naktį keletas alytiškių 

23  J. Dzienajevičius, „To negalima užmiršti“, Tarybinis balsas, Varėna, 1958 06 21, nr. 49,  
p. 3–4.  

24  J. Stepankevičius, „Mes grįšime...“, Komunistinis rytojus, Alytus, 1975 05 09, nr. 55,  
p. 4. 

25  Mūsų Lietuva, paruošė B. Kviklys, t. 3, Boston, 1966, p. 536–537.  
26  Lietuvių enciklopedija, t. 36 (papildymai), Boston, 1969, p. 24. 
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šaulių, kurie veikė prieš sovietus, buvo vokiečių sulaikyti ir įtarti, 
kad šaudę į juos, nes turėję su savim ginklus. Birželio 24 d. Alytaus 
II senamiestyje, Kauno g-vėj, sovietų agentai išprovokavo nekaltų 
žmonių žudynes, kai jie iš Maršako malūno nušovė vieną vokiečių 
karininką. Vokiečiai atsikeršydami surinko iš Kauno ir Lelijų g-vių 
apie 40 vyrų ir juos visus prie Beiralo javų sandėlio sušaudė. Vokie-
čių daliniams žygiuojant miesto tiltu, kažkas lyg tai šovęs iš varpinės 
bokšto į juos. Įtūžę vokiečiai apsupo bažnyčią. Joje surado kleboną 
kun. Konstantiną Paulavičių, vikarą kun. Vincą Mazurkevičių, var-
gonininką Taujanską, Perminą, Navicką bei dar kelis vyrus ir juos 
visus sušaudė. Negelbėjo jokie prašymai27.

Išeivijos autorius Albinas Gražiūnas kalba apie 300 aukų: Antra-
dienį, birželio 24 d., vokiečiai Alytuje vėl griebėsi smurto. Kai viskas 
jau buvo pradėję rimti, nuo karo veiksmų išsislapstę miesto gyven-
tojai ėmė grįžti į namus. Tada įvyko naujas incidentas, pareikalavęs 
daug aukų. Apie vidurdienį iš žydo Beiralo nusavinto malūno, kuris 
stovėjo netoli žydų sinagogos, į pravažiuojantį karišką automobilį 
kažkas kelis kartus šovęs. Anot vokiečių, šaudęs asmuo buvęs žydas. 
Niekas nebuvo nei užmuštas, nei sužeistas, tačiau vokiečiai žiauriai 
keršijo. Jie padeginėjo namus bei griebėsi gaudyti bei šaudyti miesto 
gyventojus vyrus. Taip buvo sušaudyta apie 300 taikių Alytaus gy-
ventojų. Buvo šaudomi ne kuo nors įtarti ar apkaltinti žmonės, o visi 
pakliuvę į žudikų rankas28. 

žurnalistas A. Gražiūnas mini dar vieną atvejį: iš I Alytaus bažny-
čios šventoriaus pasigirdo šūviai. Krito du vokiečiai. Apsupę švento-
rių vokiečiai ten surado pasislėpusius tris raudonarmiečius. Sušaudė 
ne tik raudonarmiečius, bet ir tos parapijos kleboną kun. V. Paulavi-
čių bei vikarą kun. Mazurkevičių, kurie esą leidę raudonarmiečiams 
šventoriuje slapstytis29.

Nepriklausomos Lietuvos autorių nacių represijų ir žudynių te-
matika rašyta nedaug, nes istorikų dėmesys labiau krypo į stalininio 
režimo sovietų vykdytas represijas, masinius trėmimus ir pan.

1999 m. išleistoje A. Miškinio knygoje Užnemunės miestai ir 
miesteliai, informacijoje apie Alytų nurodyta: 1941 06 22 užėmę va-

27 T. Navickas, Alytus ir jo apylinkės, Lietuvių istorijos draugija, Chicago, 1988, p. 132–133.
28 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940–1944, Vilnius, 1996, p. 93. 
29 Ten pat, p. 93. 
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karinę miesto dalį, vokiečiai 06 23–24 sušaudė apie 100, o rytinėje 
– apie 40 žmonių30.

Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (VLE) paminėta: 1941 06 23–24 
vokiečių karininkų įsakymu sušaudyta apie 140 Alytaus gyventojų31..

Istoriko dr. S. Jegelevičiaus surinktais duomenimis, birželio 23 d. 
Alytuje, Maršako malūne, susibūrė grupelė nespėjusių pasitraukti ap-
siginklavusių komunistų bei komjaunuolių. Kažkas iš to malūno bokš-
telio apšaudė netoliese žygiuojančius vokiečius, gal kažką sužeidė ar 
nukovė. Vokiečių tankai malūną sunaikino. Paskui vokiečiai iš arti-
miausių kvartalų surinko 42 vyrus ir netoli incidento vietos, Lelijų ir 
Bloznelio gatvių kampe, Višinskienės darže prie betoninės sandėlio 
sienos sušaudė juos kaip įkaitus, keršydami už minėtą apšaudymą32.  

S. Jegelevičius rašo, kad būta dar ir kitokių versijų: Birželio 24 d. Leli-
jų gatvėje sušaudyta dar apie 40 žmonių. Tą pačią dieną mieste neva 
įvykę naujos gaudynės. Sugauta per 200 vyrų. Jie suvaryti į I Alytų ir 
prie Šv. Liudviko bažnyčios buvę viešai sušaudyti (tame būryje buvę 
ir 2 kunigai)33. Tačiau pastaraisiais teiginiais stipriai abejoja ir pats  
S. Jegelevičius.

įvairių prisiminimų autorių ir liudytojų pateikiami duomenys taip 
pat nesutampa.

J. Buzas 1992 m. rašė: birželio 24 vokiečiai, keršydami už du iš 
Maršako malūno nušautus fašistus, sušaudė apie 300 Alytaus vyrų34.

Antanas Rinkevičius istorinėje publikacijoje apie Alytų 1994 m. 
rašė: Birželio 23 d. hitlerininkai suėmė 43 vyrus, nusivarė į Lelijų 
gatvę ir paskelbė, kad jie bus sušaudyti, nes po bombardavimo mies-
te esą pasilikę tik komunistai rusai ir kitokie didžiosios Vokietijos 
priešai. Atvažiavo mašina kareivių ir suimtuosius sušaudė. Iš 43 pa-
smerktųjų išsigelbėjo tik vienas Č. Bardzilauskas. Mieste buvo iška-
binti didelėmis raidėmis išspausdinti skelbimai: „Kas plėšikaus, bus 
sušaudytas“. Kitas dar grėsmingesnis: „100 lietuvių už vieną vokietį. 
Už kiekvieną nužudytą vokiečių armijos karį bus tuojau sušaudyta 
ne mažiau kaip šimtas vietinių gyventojų lietuvių“. Birželio 24 d. keli 
mieste likę ginkluoti komunistai ir komjaunuoliai susibūrė Kauno .

30  A. Miškinis, Užnemunės miestai ir miesteliai, Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo verty-
bės, t. 1, Vilnius, 1999, p. 335. 

31  Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 1, Vilnius, 2001, p. 352. 
32   S. Jegelevičius, „Alytus pirmosiomis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo dienomis“, Aly-

taus miesto istorijos fragmentai, sud. A. Jakunskienė, Alytus, 2001, p. 142. 
33   Ten pat, p. 142–143. 
34  J. Buzas, „Jų kraują sugėrė Alytaus žemė“, Alytaus naujienos, 1992 12 08, nr. 202, p. 3.
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gatvėje Maršako malūno rūsyje. Juos pastebėjo vokiečiai ir pasuko 
link malūno. Susirinkusiuosius saugojęs sargybinis nušovė du vokie-
čius. Vyrai bandė pabėgti, tačiau netoliese buvę vokiečių kareiviai 
atidengė ugnį iš tankų į malūną, apsuko kvartalą ir juos suėmė. Kartu 
buvo suimti gatvėje pasitaikę žmonės. Suvarė visus suimtuosius – apie 
40 žmonių – netoli malūno į Tumosyno kiemą ir sušaudė. [...] Mieste 
prasidėjo žmonių gaudymas. Hitlerininkai suėmė daugiau kaip 200 
vyrų (tarp jų du kunigus), nuvedė į rytinį Nemuno krantą ir netoli .
Šv. Liudviko bažnyčios viešai sušaudė. Šį įsakymą ir masines gyven-
tojų žudynes pirmomis karo dienomis Alytuje ir jo apylinkėse įvykdė 
vokiečių armijos generolui leitenantui Volfgangui fon Ditfortui pa-
valdūs kariuomenės būriai ir jam pavaldi komendantūra Alytuje35.

Zofija Janulynienė (g. 1912), kurios likimą skaudžiai palietė tuome-
tiniai įvykiai, 1997 m. papasakojo: Mūsų šeima gyveno anapus Nemu-
no, Panemuninkėlių gatvės 4-ame name. Tėvas Jaroslavas Taujanskas 
buvo vargonininku Alytaus I  Šv. Liudviko bažnyčioje. Birželio 22  d.  
prasidėjus karui išbėgome į kolonijas, apsistojome pas ūkininkus Ba-
zevičius. Aprimus sprogimams, birželio 24 d. parėjom į namus. Naktį 
mieste girdėjom baisų triukšmą, manėm, kad rusai sugrįžo. Birželio 
25-ąją paaiškėjo, kad vokiečiai naktį vyrus iššaudė, nes kažkas Ne-
muno gatvėje vokiečių motociklininką nušovė. Alytaus I vyrus šaudė 
pievoje šalia bažnyčios, ten buvo granatų išmuštos duobės. Vėliau kiti 
pasakojo, kad vokiečiai atėję į bažnyčią, rado kunigus ir kelias davat-
kas. Jie klausę, ar jūs čia vieni. Tie patvirtinę, o paskui vokiečiai radę 
klausykloje vyrą pasislėpusį. Ir jį, ir kunigus sušaudė kartu su visais. 
Sužinoję apie tėvo mirtį su seseria nubėgom į tą pievą. Krūvos lavonų 
gulėjo, net ant viršaus primesta. Šiek tiek žemių užpilta ir kalkių. Įkal-
tas kuolas, lenta, ant vienos parašyta: „50 komunistų“, ant kitos: „47 
komunistai“.  Moterys kurios atpažino, išsitraukė lavonus ir pasiėmė. 
1941-ųjų vasara buvo labai karšta, daugiau vyrų neleido paimt. Tik 
spalio mėnesį, kai atvėso. Nuėjau į ligoninę, gyd. Kudirka davė ilgas 
juodas pirštines, kartu su broliais ėmėm ieškot tėvo. Karstus liepė pa-
sidėt šalia duobės ir, radus artimąjį, iš karto dėti į karstą, nes lavonai 
jau buvo pradėję irti. Kasė, traukė, kasė, traukė, o mūsų tėvo vis nebu-
vo. Radom jį pačiam duobės dugne. Nuvežėm į kapus ir palaidojom36. 

35 A. Rinkevičius, „Pirmosios karo dienos“, Alytaus naujienos, 1994 02 04, nr. 23, p. 3.
36 Z. Janulynienė, „Teko plauti kruvinus pinigus“, Ramovė, Alytus, 1997 06 20, nr. 49, p. 1.
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Z. Janulynienė nežinojo kitos informacijos apie sušaudytus An-
trajame Alytuje, už Nemuno.

Liudytojas Juozas Valiūnas (g. 1905) prisimena, kaip vokiečių 
komendanto įsakymu 1941 m. trečią karo – Joninių – dieną jie nuėjo 
palaidoti sušaudytų žmonių: Viena 24 lavonų krūva buvo prie Jiezno 
gatvės, per stebuklą išsigelbėjo tik vienas Jokūbas Voščikas. Antroji 
krūva – prie Pirmojo Alytaus bažnyčios, apie 40–50 lavonų ir trečioji 
– 40 sušaudytų žmonių prie Antrojo Alytaus bažnyčios (dabar ten 
Alyvų takas). Iš pastarosios išsigelbėjo tik vienas Bendoraitis. Per 
šimtą visai nekaltų vyrų žuvo dėl kažkokio bepročio kaltės, kuris vi-
dury baltos dienos nušovė vokietį, gatvės reguliuotoją. Laidotuvėse 
dalyvavo kunigas ir gydytojas Kylis37...Pagal šį teigimą, nužudyta tik 
per 100 žmonių.

Romualdas Launikonis beletristinio pobūdžio publikacijų cikle 
„Kančių kryžkelėje“, išspausdintame Alytaus naujienose 1999 m. pa-
vasarį, rašė: 1941 06 22 lėktuvai išmėtė lapelius, kuriuose lietuviškai 
ir lenkiškai buvo parašyta: „visi civiliai gyventojai privalo pasitrauk-
ti iš miesto į laukus. Mieste pasilieka tik komunistai. Alytaus miesto 
komendantas Kurtas Krečmeris“. Birželio 23 d. grupė komjaunuo-
lių ant Beiralo kalno pasitiko į Kauno gatvę važiuojančius tankus. 
Jie šautuvais ir revolveriais šaudė į tankų šarvus, kad nepraleisti 
Juozapavičiaus tiltu. Apie tokį pasipriešinimą tankistai radijo ryšio 
priemonėmis pranešė kitiems savo būriams, todėl vokiečiai greitai 
areštavo daug sukilėlių ir vakare sušaudė Nemuno pakrantėje. Bir-
želio 23 d. po vidurdienio Alytaus kolonijose (laukuose) rusų karei-
viai nušovė vokietį, todėl buvo pradėti šaudyti civiliai asmenys pagal 
formulę: už 1 vokietį – 100 lietuvių. Birželio 24 d. iš Maršako malūno 
(prie žydų sinagogos) šovė į motociklu važiavusį vokiečių karo gy-
dytoją ir sužeidė. Šarvuotos tanketės apsupo malūną ir šaudė, kol 
sugriovė. Vakare Kauno gatvėje vokiečiai vėl pradėjo gaudyti ir šau-
dyti žmones. Alytaus I bažnyčioje vokiečių kareiviai rado du vyrus, 
vienas buvo pasislėpęs už vargonų, kitas – klausykloje. Už tai sušau-
dė du kunigus ir grupę vyrų bažnyčios šventoriuje38.  

Tas pats autorius apie 1941 m. kruvinojo birželio įvykius Alytuje 
kitoje publikacijoje 2001 m. rašė: kažkoks sovietiniu fanatizmu ap-

37 J. Valiūnas, „Kruvinos Joninės“, Alytaus naujienos, 1998 06 26, nr. 122, p. 9. 
38 R. Launikonis, „Kančių kryžkelėje“, Alytaus naujienos, 1999 03 23, nr. 53, p. 8; 1999 04 17, 

nr. 72, p. 7; 1999 04 20, nr. 73, p. 7; 1999 04 21, nr. 74, p. 4; 1999 05 04, nr. 83, p. 7; 1999 05 
12, nr. 89, p. 4; 1999 07 02, nr. 126, p. 4; 1999 07 15, nr. 134, p. 7. 
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sikrėtęs komjaunuolis, tupėdamas Ošorės Maršako malūne, sumanė 
sustabdyti karą ir išgelbėti Rusiją, į motociklu pravažiuojančius vo-
kiečius paleisdamas šūvius. Paskui frontą slenkantys gestapininkai 
mieste pradėjo keršto egzekucijas. Sušaudė niekuo dėtus vyrus Kau-
no gatvėje, netoli bažnyčios šventoriaus, šaudė gatvėse, laukuose. 
Savo įniršį permetė į I Alytų. Čia pat, ant šventoriaus, sušaudė abu 
Šv. Liudviko bažnyčios kunigus, didžiulį būrį vyrų pasiuntė anapilin 
netoliese, šaudė lentpjūvės kieme. Iki Joninių nakties karui gyvybes 
jau buvo atidavę 296 alytiškiai, o gestapininkai iš pirkių ginė vyrus 
į aikštę prie ligoninės (dabartinė Alytaus kolegijos teritorija). Čia 
apšviesti prožektorių stovėjo apie šimtas vyrų. Motociklu atskubėjęs 
vokiečių karininkas pranešė, kad reikiamas skaičius įkaitų už nužu-
dytus vokiečius jau sušaudyta. Egzekucija pasibaigė39.

Vilnietis istorikas dr. Rimantas Zizas teigia, kad birželio 23 d. 
grupelė raudonarmiečių, pasislėpusių Kauno gatvėje Maršako ma-
lūne, nušovė 2 vokiečius patrulius, todėl keršydami vokiečiai gaudė 
vyrus ir šaudė juos keliose miesto vietose40..

O štai istorikas Henrikas Rimkus pateikė kitokią versiją: kiti suki-
lėliai, pliekę į sovietų karius iš Maršako malūno už sinagogos, netyčia 
pašovė du vokiečių motociklininkus. Įsiutę anų draugai tanko ugnimi 
malūną ištaškė, trejetą sučiuptų šaulių sumušė, prie ligoninės sušau-
dė ir užkasė, o tada surengė taikių alytiškių žudynes pagal principą: 
šimtas lietuvių už vieną Reicho karį. Tądien Alytus neteko per 300 
žmonių, kurių apie šeštadalį sudarė sukilėliai. Daugelį lavonų suver-
tė duobėn prie Šv. Liudviko bažnyčios41.

Liudytojas Albinas žeimys prisimena: Birželio 22 d. ryte netikė-
tai danguje pasirodė lėktuvai ir į patį miesto centrą pasipylė bombos. 
Miesto centras per pusvalandį virto griuvėsių krūva. Kai į sugriau-
tą ištuštėjusį miestą įžengė vermachto kariuomenė, iš vieno pastato 
– Maršako malūno – pasigirdo šūviai. Nukautas vienas ar keli auto-
mobiliu važiuojantys kariškiai. Naciai buvo nustatę, kad už nušautą 
vokiečių kareivį turi būti sušaudomas tam tikras skaičius žmonių. Po 
miestą pasklido baudėjai. Buvo ieškomi vyrai ir vedami į vieną vietą 
– šaudomuosius reikėjo skaičiuoti. Vėliau bažnyčioje buvo iškabinti 

39  R. Launikonis, „Apie Emilijaną Cimermaną, prieš 60 metų išgelbėjusį trylika alytiškių“, 
Alytaus naujienos, 2001 06 26, nr. 123, p. 5. 

40  R. Zizas, „Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos tyrimai“, Lietuvos aidas, 2002 07 05, 
nr. 154, p. 7. 

41  H. Rimkus, „Dzūkijos patriotai“, Alytaus naujienos, 2004 07 10, nr. 130, p. 9. 
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sąrašai žuvusių žmonių, už kuriuos buvo prašoma pasimelsti. Žuvu-
siųjų užkasimui buvo prigaudyta vyrų iš apylinkių. Kad nereikėtų 
lavonų nešioti, laidotojams buvo išdalinti specialūs kabliai. Lavoną 
buvo galima tempti žeme, užkabinus kabliu už drabužių42.

Liudytojas Antanas Aleksiūnas (g. 1919) rašo (1999 09 29): Pir-
mą karo dieną per bombardavimus dauguma I Alytaus žmonių su 
šeimomis slėpėsi dideliame raiste (griovyje). Rytojaus dieną buvo 
šaukiami buvę policininkai ir šauliai kovoti su komunistais ir palai-
kyti mieste tvarką, nes buvo daug gaisrų. Tačiau vokiečiai sušaudė 
visus: ir kas su šautuvais buvo, ir dar daug suėmė žmonių iš gatvių ir 
namų. Sušaudė Lelijų gatvėje už kelis nušautus vokiečius. Perlaidoti 
kūnus valdžia leido tik rudenį.

. Liudytoja Elena Beniukevičienė (g. 1922) rašo (1999 10 07): 
birželio 23 dieną buvusius policininkus ir kitus Lietuvos pareigūnus 
pakvietė kovoti su komunistais, išdavė jiems ginklus. Kažkas (buvo 
kalbama, kad šaudė komunistai) iš Maršako malūno nušovė du vokie-
čius. Tada vokiečiai suėmė daug žmonių ir sargybą ėjusius policinin-
kus, nesiaiškino, kas šovė, o visus sušaudė birželio 24 rytą.

Liudytoja Birutė Stanaitienė (g. 1922) rašo (2003): Pirmomis 
karo dienomis įvyko tragiškas įvykis, kai vokiečių kariuomenės da-
liniai sušaudė daug žmonių: sukilėlių ir kitų piliečių. Iš Beiralo ma-
lūno įsitvirtinę Alytaus sukilėliai šaudė į plėšikaujančius raudonar-
miečius, kurie besitraukdami buvo labai pavojingi. Per neatsargumą 
mūsų sukilėliai nušovė du vokiečių karius, kurie vijosi bėgančius ru-
sus. Tada vokiečių kariškiai paskelbė, kad už vieną nukautą vokietį 
turi būti sušaudyta 100 žmonių. Todėl rengėsi sušaudyti 200 vyrų. Iš 
karto prasidėjo vyrų gaudymas gatvėse, net varė iš butų ar panašių 
patalpų. Visus pasitaikiusius varė sušaudyti. Dauguma vyrų buvo 
sukilėliai, kurie saugojo miestą nuo apiplėšimų. Tie, kurie iš malū-
no šaudė, nebuvo išduoti ir liko nežinomi. [...] Visiems sušaudytiems 
netoli bažnyčios iškasė bendrą griovį. Kūnai užpilti chlorkalkėmis 
bei žemėmis. Praėjus kiek laiko, pagal žmonių prašymus, griovį leido 
atkasti, ir atpažinus savuosius, perlaidoti. Tačiau lavonai buvo la-
bai apirę, sunkiai atpažįstami. [...] Apie nekaltų žmonių sušaudymą 
Alytuje ir jo apylinkėse, apie vokiečių kerštą dėl iš Beiralo malūno 
nušautų dviejų vokiečių, žinojo dauguma alytiškių. 

42 A. žeimys, „Alytaus tragedija“, Lietuvos aidas, 2004 06 08, nr. 131, p. 14. 
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Liudytoja Stefanija šivokienė (g. 1921) rašo (2004 05 14): Prasi-
dėjus karui buvę šauliai įsijungė į sukilėlių gretas. Iš sukilėlių vadų 
gavo ginklus, o ant rankos buvo užsirišę baltą raištį. Jie patruliavo 
Alytaus gatvėse, prižiūrėjo tvarką, kad neplėšikautų, nes buvo daug 
gaisrų. Birželio 24 d. Kauno gatvėje, prie Maršako malūno kažkas 
(žmonės kalbėjo, kad šovė žydas) nušovė vokiečių kareivį. Tada vo-
kiečiai pradėjo šaudyti ginkluotus sargybinius-sukilėlius, ten kur jie 
patruliavo. Vokiečiai per visą naktį šaudė ir kitus miesto gyventojus 
kaip įkaitus už nužudytą vokietį.

Liudytojas Viktoras Biekša (g. 1933) iš savo tėvo šaulio Anupro 
Biekšos (g. 1911) žino ir papasakojo (2006 03 01): Birželio 23 d. iš 
Maršako malūno 2 aukšto į žygiuojančius vokiečius Kauno gatve iš 
kulkosvaidžio pradėjo šaudyti Maršako du sūnūs ir nušovė du vo-
kiečių kareivius. Tada vokiečiai iš patrankos sudaužė malūną, o tie 
žydai žuvo viduje.

Liudytojas Bronius Čepulis (g. 1928) papasakojo (2006 03 01): 
Prie Maršako malūno žydai nušovė 2 vokiečių kareivius, kurie žygia-
vo pro šalį, už tai vokiečiai šaudė įkaitus lietuvius. O I Alytuje nuo 
vokiečių bėgo žmogus. Jis pasislėpė bažnyčioje už altoriaus, tačiau jį 
ten rado. Už tai vokiečiai sušaudė 2 kunigus.

Liudytojas Dionizas Gudebskas (g. 1933) tvirtina, kad Maršako 
malūne buvo nušautas (sukilėlių ar sovietinių aktyvistų) vokietis me-
chanikas darbininkas. Apie tai sužinoję vokiečių kariai Lelijų gatvėje 
sušaudė 42 įkaitus lietuvius..

Liudytoja Onutė Jankauskienė-Dusevičiūtė (g. 1940) prisimi-
nimuose apie karą rašo: Karo nusiaubtą bei sudegintą Alytų menu 
vaikystėje, o tą siaubą, kurį teko išgyventi senbuviams alytiškiams, 
noriu atpasakoti pagal tėvų daugkartinį pasakojimą. Tėvai apie 1938 
metus apsigyveno Maršakų name Nemuno gt. Nr. 3. Maršakams 
priklausė ir namas Nemuno gt. Nr. 1 (2004 m. antrame pusmety-
je nugriautas kaip susidėvėjęs-avarinis). Prie šio namo tada buvo 
pristatyta ledainė, priešais namą malkinė, sanitariniai įrenginiai. 
Priešais Nemuno gt. Nr. 3 – tvartas gyvuliams laikyti. Svarbu tai, 
kad prie Maršakų namo Nemuno gt. Nr. 1 iš Kauno gatvės pusės 
buvo pastatytas malūnas. Nuo 1940-ųjų metų tėtė dirbo Ulonų gt. 
kareivinėse prie įvairių darbų. Dėl neatidėliotinų darbų teko dirb-
ti ir birželio 21 d. (šeštadienį). Darbui užsitęsus iki vėlumos, buvo 
nutarta atvykusias automašinas iškrauti sekmadienio rytą, nes buvo 
sutarę dirbti ir sekmadienį – birželio 22 dieną. Prieš atsisveikinant, 
karininkas paprašė darbininkus iškrauti automašiną, nepaliekant 
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darbų sekmadieniui, prasitardamas: „Gali reikti naktį vežti snaria-
dus (sviedinius).“ Tačiau ten esantiems tada neatėjo mintis, kad gali 
prasidėti karas. Tik vėliau šie rusų karininko žodžiai įgavo prasmę. 
Sekmadienį, birželio 22-osios rytą virš Alytaus ėmė gausti lėktuvų 
motorai. Žmonės kėlėsi iš patalų ir ėjo į gatvę žiūrėti, kas atsitiko. 
Atpažinę vokiškus lėktuvų ženklus pajuto nerimą. Nejaugi karas? 
Tėtė bandė eiti į miesto centrą. Šiek tiek paėjus, pirmoji bomba buvo 
numesta ties kariniu komisariatu Vilniaus gatvėje. Tačiau nieko nei 
sugriovė, nei nukovė, tik ilgam ant šaligatvio liko išrausta duobė. Po 
šio signalo alytiškiai ėmė trauktis iš miesto. Ėjo per tiltą į I-ąjį Aly-
tų pas tolimus giminaičius ir mūsų šeima. Tiltą minavo rusų kariai, 
tačiau nesuspėjo, nes vokiečiai pradėjo bombarduoti I-jame Alytuje 
buvusias medines kareivines. Po pietų lyg viskas aprimo. Dauguma 
alytiškių grįžo namo. Tą naktį tėtė išėjo iš Alytaus į Bagušiškių kaimą 
pas brolį. Ėjo su nuotykiais, nes netoli Alytaus visur jau buvo vo-
kiečių kariuomenė. Jo pasitraukimas iš Alytaus miesto jam išsaugojo 
gyvybę. Kitą rytą Kauno gatve nuo Ūdrijos atvyko kolona vokiečių. 
Privažiavę Maršakų namą, prie malūno, ties sankryža sustojo. Mato-
mai nežinojo kur toliau važiuoti, ar sukti į kalną, t. y. Vilniaus gatvę, 
ar tiesiai į Lelijų gatvę, ar į Nemuno pusę. Išlipo karininkas ir eilinis, 
išsiskleidė žemėlapį ir ėmė jį studijuoti. Tuo metu iš Maršakų malūno 
kažkas į juos metė granatą. Buvo spėjama, kad tai padarė senasis 
Maršakas. Abu vokiečiai žuvo vietoje. Po šio įvykio sukaukė sirenos 
ir kolona nuvažiavo Vilniaus gatvės link. Po poros valandų atskrido 
vokiečių eskadrilė ir pradėjo bombarduoti Alytų. Atsitiktinumo dėka 
liko Nemuno gatvės neporinė pusė. Maršakų namai nei vienas, nei 
antras nenukentėjo. Subombardavo jų malūną, namus nuo žydų si-
nagogos iki komisariato, Vilniaus gatvės kairiąją pusę ir namus prie 
kapinių Bloznelio, Bakšio, Savanorių, Bažnyčios, Ugniagesių gatvėse, 
Dariaus ir Girėno gatvę nušlavė iki žemės. Tai buvo siaubo valandos. 
Diena maišėsi su naktim. Nukentėjo ir I-asis Alytus. Juozapavičiaus 
gatvės kairėje pusėje buvo likę tik du maži mediniai nameliai. Po šios 
akcijos sekė kita, nei kiek ne geresnė. Gatvėse pasirodė vokiečiai su 
motociklais. Per garsiakalbius pranešė, kad už nužudytus vokiečius 
bus sušaudyta 300 vyrų. Pirmiausia nukentėjo Lelijų gatvės vyrai. 
Vėliau ginkluoti vokiečiai ėjo po namus ir rinko vyrus. Tetos vyras, 
tuo metu gyvenęs Merkinės gatvėje, Petras Juozapavičius pasakojo: 
„Du ginkluoti vokiečių kariai, radę namuose vyrus, liepė eiti į gatvės 
vidurį. Ėjome, nieko negalvodami. Vieni manė, kad varys prie darbų, 
kiti – kad sušaudys. Tačiau tuo nelabai tikėjome. Nebėgome, ėjome 
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miesto link. Kai atvedė prie duobės, išrikiavo. Statė po kelis prie duo-
bės ir šaudė. Laimei, motociklu atvyko vyresnysis ir įsakė šaudymą 
nutraukti. Taip, atsitiktinumo dėka, likau gyvas. Grįžus namo, šeima 
manęs nepažino. Per kelias akimirkas susenau, plaukai pabalo. Tada 
supratau, kas yra kas, slapsčiausi.“ Mano šeima, tėtei pasitraukus, 
liko Maršakų name – Nemuno gt. Nr. 3. Mama pasakojo, kad dar visą 
naktį ginkluoti vokiečiai naršė likusius namus. Man jau buvo vieni 
metukai ir trys mėn. Mama jau žymiai laukėsi antrosios sesers. Su 
mumis buvo močiutė. Su įėjusiu vokiečiu močiutė šiaip ne taip susi-
kalbėjo. Nežinia kodėl, dabar kartais galvoju, kad Vokietijoje buvo 
savo panašią šeimą palikęs, jis mamai su močiute patarė prieangio 
duris palikti iki galo atidarytas, o pačiom kniūpščia atsigulti vidury 
kambario ant grindų. Po jo į mūsų namus daugiau niekas neužėjo. 
Praeidami pro langus tik pašviesdavo prožektoriais. Grįžus tėtei, jį 
gelbėjo Maršako name Nr. 1 įsikūrusiuose vaikų namuose dirbusios 
vienuolės. Užrakindavo tai malkinėje, tai ledainėje. Vėliau pasiligojo, 
gavo pažymą, kad karinei tarnybai netinkamas. Tačiau šiuos „netin-
kamus“ tris vyrus vokiečiai paėmė ir nuvarė į I-ąjį Alytų už mies-
to, pasibaigus Juozapavičiaus gatvei, dabar ten šalia yra ežerėlis, 
o priešais jį miškelis. Čia, ant tų kalnelių buvo pašauti rusų tankai, 
o juose mirę, tiksliau, žuvę kariai. Buvo duota užduotis iš tankų iš-
traukti žuvusiuosius ir užkasti. Reikia prisiminti, kad buvo vasara. 
Nuo lavonų sklido baisus tvaikas. Tad darbas nebuvo malonus. Iš jų 
trejeto atsirado vienas, kuris galėjo įlįsti į tanko vidų, užrišti virve 
mirusiajam per juosmenį, o kiti du ištraukdavo. Vietoje, šalia tankų, 
buvo iškasama duobė, į kurią įstumdavo žuvusįjį ir užkasdavo. Aišku, 
tie rusų kariai taip ir liko nežinomais, dingusiais be žinios. Žydus, 
kurie nesislėpė, sušaudė […]...

Liudytoja Birutė Krutulienė-Petukauskaitė (g. 1925) papasakojo 
(2006 09 20): Tėvo visai neprisimenu, nes aš dar buvau visai maža, 
kai jis apie 1928 m. nuskendo Nemune, dirbdamas prie plukdomų sie-
lių. Gyvenome I Alytuj, Pakalnės gatvėje. Patėvis Jurgis Vyšniauskas 
buvo darbininkas – mūrininkas, o mama namų šeimininkė. Šeimoje 
dar gyveno brolis Jonas (g. 1918) ir sesuo Izabelė (g. 1921). Aš mo-
kiausi Alytaus gimnazijoje. 1941 m. prasidėjus vokiečių-sovietų ka-
rui, birželio 22 d. turėjo būti mano brolio Jono vestuvės su Albina 
Grabliauskaite, kuri gyveno Nemuno g. Tą sekmadienį jie turėjo imti 
santuokos sakramentą pas kunigą Paulavičių I Alytaus bažnyčioje. 
Vos prašvitus pradėjo skraidyti lėktuvai. Žmonės kalbėjo, kad vyksta 
karinės pratybos. Tačiau greitai pradėjo bombarduoti miesto centrą, 
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nes ten buvo daugiausiai žydų prekybos namai, liko tik Zimavičienės 
mūras. Sprogusi bomba sunkiai sužeidė A. Grabliauskaitę. Mieste va-
žinėjo su vežimais gelbėtojai ir rinko sužeistus ir lavonus, vežė juos 
į ligoninę, kur daktaras Kudirka sužeistiesiems suteikdavo pagalbą. 
Tie gelbėtojai buvo daugiausiai civiliškai apsirengę vyrai, bet užsiri-
šę ant rankovės baltus raiščius; gal tai buvo šauliai ar policininkai, 
tiksliai nežinau. A. Grabliauskaitė liko gyva, bet tapo invalide. Mūsų 
šeima pasitraukė už miesto, kur I Alytuje buvo Moteries upelio didelis 
tunelis. Jo šonuose buvo labai daug žmonių sulindę, nes per vidurį 
tekėjo upelis. Atbėgo koks tai išsigandęs ruselis su atkištu pistoletu 
rankose, bet vyrai pradėjo garsiai rėkti ir jis perbėgęs per visą tu-
nelį pasitraukė. Tame tunelyje prabuvome pirmą karo naktį. Birželio .
23 d. ryte išėjome iš tunelio ir nuėjome prie Dailidkės ežerėlio (da-
bar ten Druskininkų gatvės pradžia), kur buvo kažkokie grioviai. Ten 
jau buvo keliolika didžiulių rusų tankų, bet greitai atlėkė mažiukai 
vokiečių tankai. Kilo didelis mūšis, buvo labai baisu. Visus tuos rusų 
tankus sunaikino, sudaužė, daug rusų karių matėsi negyvų. Vokiečių 
kariai mums liepė eiti į namus. Vaikams davė arbatos pakelių ir sal-
dainių. Ir mes parėjome į savo namus. Naktį iš 23 į 24 d. po vidur-
nakčio vokiečiai, po 10–15 karių būryje, pasišviesdami prožektoriais 
pradėjo vaikščioti po namus ir rinkti žmones. Kai beldėsi vokiečiai, 
mes išsigandę neatsiliepėme, tylėjome. Vokiečius lydėjo toks žydas (jo 
pavardės dabar neprisimenu, bet jis gyveno Pakalnės gatvės kampe 
su mama ir turėjo baltą arklį). Jis prieidavo prie namo ir lietuviškai 
klausdavo: „ar čia kas yra?“, jei kas atsiliepdavo – tada vokiečiams 
vokiškai pasakydavo, nes tie žmonės, kurie jau buvo vokiečių atvaryti 
ir stovėjo gatvėje, visi tylėjo. Kai atsiliepėme, mūsų šeimai liepė išeiti į 
gatvę. Jau buvo paimta ir daugiau mūsų gatvės gyventojų – Malinaus-
kai, Pečiuliai. Kitų nerado, nes dar ne visi buvo sugrįžę į namus. Dar 
atvedė senuką Danilevičių. Iš Pakalnės gatvės, pro tilto sankasą, pro 
Kreivąją gatvę varė visus link bažnyčios, į klebono pievą. Tačiau atva-
žiavo su motociklu vokiečių koks tai vyresnysis ir pasakė, kad moterys 
ir vaikai eitų atgal į namus. Vienas vokietis lenkiškai pasakė, kad vyrai 
eis į miestą gesinti gaisrų. Vokietis parvedė į namus mamą ir mane su 
seserim, o brolis ir patėvis liko kartu su kitais vyrais. Nors ir girdėjosi 
visokie šaudymai, bet mes nežinojome, kad vyrus sušaudė. Dvi dienas 
ieškojome, nes buvo kalbos, kad juos kur tai išvežė gaisrų gesinti, nes 
rusai bėgdami viską degina. Vėliau sužinojome, kad juos sušaudė ties 
bažnyčia, žemyn link Nemuno, klebono pievoje. Buvo 4 duobės, o kie-
kvienoje daugiau kaip po 10 vyrų. Mama rado tas duobes, bet neleido 
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iškasti, nes saugojo sargybiniai vokiečiai. Buvo užpilta žemėmis, bet 
tik paviršiuje ir matėsi lavonai. Moterys su vaikais ėjo į II Alytų pas 
komendantą prašyti, kad leistų palaidoti. Jis liepė išsikasti iki vakaro 
ir išsivežti, nes užpils kalkėmis. Traukėme tuos lavonus iš duobių ir at-
pažindinėjome. Prisimenu, kad iš Merkinės gatvės broliai Kryžiauskai 
irgi buvo sušaudyti. Radome brolio ir patėvio lavonus. Brolio doku-
mentai buvo peršauti, o auksinis laikrodis nepaimtas. Nors brolis iš 
namų išėjo basas ir nešėsi batus rankoje, bet radome batais apsiavusį. 
Karstų nebuvo, tai moterys vyniojo savo artimuosius į paklodes. Ten 
pat sušaudyto Juozo Malinausko žmona Bronė turėjo arklį, tai mo-
terys krovė lavonus į vežimą ir vežė į I Alytaus kapines laidoti. Buvo 
nemažai duobių, kurias išmušė bombos, kai bombardavo aerodromą, 
kuris rusų buvo įrengtas klebono pievose. Laidojome be kunigo, bet 
kapus padarėme. Po 3 mėnesių leido iškasti ir įdėti į karstus. Gavome 
lentų, giminaitis padarė karstus ir jau su kunigu saviškius perlaido-
jome. Vokiečiai žmones nekaltai sušaudė, nes iš Maršako malūno koks 
tai žydas komjaunuolis nušovė vokiečių karininką. Už tai vokiečiai 
įsakė sušaudyti 400 Alytaus vyrų. Sušaudė ir daug šaulių. Jie rodė 
kryželius, kad yra katalikai, ir žegnojosi, bet vis tiek juos sušaudė, nes 
rado pas juos ginklus ir vokiečiai sakė, kad jie komunistai. Žinau, kad 
žmones šaudė I Alytuje Merkinės gatvės gale, Alytaus kolonijose – ten, 
kur dabar „Žuvinto“ prekybos centras, Kauno gatvėje prie žydų si-
nagogos, Lelijų gatvėje prie Tamosyno kepyklos ūkinio pastato sienos. 
Šaudė ne tik lietuvius, bet ką tik pagavo. Prisimenu, kad sušaudė žydės 
Malkės sūnų Rufkę, apie 18 metų amžiaus. I Alytaus parapijos klebo-
no Paulavičiaus paklausė, kiek bažnyčioje yra žmonių. Atsakė, kad 
dviese su kunigu Mazurkevičiumi. Tačiau rado bažnyčioje pasislėpusį 
kokį tai komunistėlį, už tai abu kunigus sušaudė šventoriuje. Karo me-
tais ir dar kelis metus po karo, birželio 24 d., už sušaudytus asmenis 
I Alytaus bažnyčioje vykdavo sudėtinės šv. Mišios (aukas duodavo ne 
viena kuri šeima, o daugelio nužudytųjų giminės), o kunigai sakydavo, 
kad už nekaltai sušaudytus 400 vyrų meldžiasi ir aukoja šv. Mišias. 

Liudytojas Bronius Baranauskas (g. 1930) žino, kad Pirmojo Aly-
taus bažnyčioje bandė pasislėpti komunistuojantis Petras Baliukonis, 
sūnus Andriaus, gimęs Alovės valsčiuje Mieliūnų kaime, gyvenęs Aly-
tuje. Tačiau jį ir du kunigus bei kitus asmenis vokiečiai sušaudė43. 

43 G. Lučinskas, 1941 m. birželio įvykiai Alytuje. Istoriniai kraštotyriniai tyrimai (rankraš-
tis), 1998–2010. 
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Kad Alytuje vokiečiai sušaudė du kunigus dar 1944 m. vasarą, 
rašė ir sovietinė spauda: 1941 metais, vokiečiams barbarams įsiver-
žus į Alytų, nuo jų rankos žuvo Alytaus klebonas ir klebonijos vikaras 
kunigas Mazurkevičius. Jie buvo nušauti esesininkų Alytaus bažny-
čioje [...]44.

Čia pateikta keletas nevisiškai išaiškintų skirtingų versijų. Poka-
ryje sovietinėje spaudoje minėti labai dideli pirmomis karo dienomis 
sušaudytų alytiškių skaičiai – 1 000 ir 800 – kelia daug abejonių. Aišku, 
šie skaičiai buvo politizuoti ir ideologiškai išpūsti, siekiant demaskuoti 
vokiškųjų fašistų žiaurumus, tačiau jie neturi realaus pagrindo. MLTE 
pateikia 70, o BLE ir J. Valiūnas 100–110. APNVR, J. Borevičiaus,  
T. Navicko, A. Miškinio, VLE duomenys beveik sutampa – apie  
140–150 nužudytųjų. A. Vilimas mini 170. ML ir B. Stanaitienė nurodo 
200. Č. Bardzilauskas, J. Voščikas, J. Buzas, A. Rinkevičius, A. Gražiū-
nas, R. Launikonis, H. Rimkus ir O. Jankauskienė kalba apie 300 aukų, o  
A. Matutis, J. Dzienajevičius, J. Stepankevičius, V. Milaševičius,  
B. Krutulienė – apie 400 ir daugiau. Bet LMžVS, S. Pleskaus ir  
dr. S. Jegelevičiaus duomenys (skaičiai) gerokai mažesni – tik 42. Vie-
nu atveju vokiečiai nužudė 42, kitais – daugiau kaip 150, iki 300–400, 
arba vėl – tik apie 100–110 įkaitų. Taigi Alytaus gyventojų žudynių 
mastus apibendrinantys duomenys istoriografijoje labai skirtingi, 
prieštaringi. Sovietinės istoriografijos duomenis tenka atmesti kaip 
politizuotus, nepagrįstus ir išpūstus. 

Autoriaus nuomone, realu ir tikėtina, kad nacių egzekucijų au-
komis tapo apie 200 alytiškių (nors visų pavardžių nežinome), ir dar 
keliasdešimt gyventojų žuvo per bombardavimus. 

Neaišku, kur ir kiek buvo nukauta vokiečių karių ar karininkų. 
ML, BLE minimas vienas sužeistas leitenantas vakarinėje miesto daly-
je. A. Vilimas parodymuose rašė apie kelis nušautus vokiečius Kauno 
gatvėje prie Maršako malūno. A. Gražiūnas rašo, kad per pirmą inci-
dentą prie Beiralo malūno užmuštų ir žuvusių vokiečių nebuvo, o per 
antrą incidentą prie Pirmojo Alytaus bažnyčios nušauti du vokiečiai. 
Č. Bardzilauskas, likęs gyvas po žudynių, tvirtino, kad prie Maršako 
malūno nušovė vokiečių karininką ir kareivį. T. Navickas kalba apie 
vieną sužeistą leitenantą, o kitame įvykyje – apie iš Maršako malūno 
nušautą vokiečių karininką. Dr. R. Zizas rašė, ir J. Borevičius, daly-

44 „Vokiečiai nužudė du kunigu“, Tarybų Lietuva, 1944 07 17.  
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vavęs tų dienų įvykiuose, teigė, kad prie Maršako malūno buvo už-
mušti du vokiečių patruliai, o H. Rimkus – kad prie Maršako malūno 
pašauti du vokiečių motociklininkai. J. Valiūnas nurodo, kad nušautas 
vokietis gatvės reguliuotojas, o Z. Janulynienė – kad Nemuno gatvėje 
(prie Maršako malūno) nušautas vokiečių motociklininkas. R. Lau-
nikonis rašo, kad prie Alytaus rusų kareiviai nušovė vokietį, o prie 
Maršako malūno sužeidė motociklu važiavusį vokiečių karo gydytoją. 
A. žeimys prisimena, kad šaudė iš Maršako malūno ir nukovė vieną 
ar kelis automobiliu važiavusius kariškius. A. Aleksiūnas teigia apie 
kelis nušautus vokiečius. J. Buzas, E. Beniukevičienė, V. Biekša, B. Če-
pulis prisimena apie du nušautus vokiečius prie Maršako malūno, o  
B. Stanaitienė – apie du vokiečių karius, nušautus prie Beiralo malū-
no. A. Rinkevičius irgi nurodo du nušautus vokiečius prie Maršako 
malūno. S. šivokienė žino atvejį apie vieną nušautą vokiečių kareivį, 
o B. Krutulienė – apie vieną nušautą karininką prie Maršako malūno. 
J. Dzienajevičius irgi minėjo vieną nušautą kareivį. Dr. S. Jegelevičius 
taip pat aprašo incidentą prie Maršako malūno, kai gal kažką sužei-
dė ar nukovė. O. Jankauskienė prisiminimuose rašo, kad prie Maršako 
malūno nuo mestos granatos sprogimo žuvo vokiečių karininkas ir 
kareivis.

Gandai apie žudynes Alytuje karo metais buvo pasiekę net sovie-
tinius baltarusių partizanus: esą karo pradžioje Alytuje buvo nušautas 
žymus vokiečių kariškis. Keršydami vokiečiai esą „iššaudė visą kvar-
talą“45.

Kas šaudė, provokavo? 1941 m. Alytaus miesto laikinosios po-
licijos raportuose, kuriuose užfiksuotos lietuvių policijos sargybinių 
žuvimo aplinkybės, nurodyta, kad vokiečių kareivių ir vietos komu-
nistų susišaudymas prasidėjo birželio 24 d. apie 20 val. Nemuno-Kau-
no gatvių rajone.

A. Vilimas ir A. Gražiūnas rašo, taip pažymėta ML ir BLE bei 
prisimena J. Valiūnas, A. žeimys, Z. Janulynienė, E. Beniukevičienė ir 
S. šivokienė, kad šovė „kažkas“, t. y. šovusieji nebuvo žinomi ar nu-
statyti. Č. Bardzilauskas prisiminimuose, o J. Borevičius parodymuose 
rašė, kad užmušėjai nebuvo išaiškinti. J. Dzienajevičius tvirtino, kad 
vokiečių kareivį nušovė „kažkuris liaudies keršytojas“. T. Navickas, 
A. Rinkevičius, R. Launikonis ir dr. S. Jegelevičius teigia, kad provo-
kavo likę sovietų agentai – ginkluoti komunistai ir komjaunuoliai, o 

45 LYA, f. 1, ap. 1, b. 29, l. 58. 
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dr. R. Zizas – kad šaudė grupelė raudonarmiečių. B. Stanaitienė pri-
siminė, o H. Rimkus, nenurodydamas informacijos šaltinių, rašė, kad 
vokiečius neatsargiai nušovė mūsų sukilėliai. B. Čepulis ir V. Biekša 
pasakojo, kad vokiečių karius nušovė žydai; V. Biekšos teigimu – du 
Maršako sūnūs, o B. Krutulienė žino, kad vokiečių karininką nušovė 
kažkoks žydas komjaunuolis. O. Jankauskienė prisiminimuose rašo, 
kad granatą metė „kažkas“, tačiau buvo spėjama, jog tai padarė sena-
sis Maršakas. žymus kraštotyrininkas Vladas Ulčinskas savo prisimi-
nimuose „Makniūnai“ (rankraštis), skyriuje „Didysis Tėvynės karas“ 
rašo: Pirmomis karo dienomis taip pat buvo sušaudyti makniūniškiai 
Julius ir Juozas Kilmanai, gyvenę Alytuje. Ėjo kalbos, kad abu Kilma-
nai iš Maršako malūno kulkosvaidžio ugnimi pasitiko nuo Seirijų pu-
sės žygiavusią vokiečių koloną. Keršydami vokiečiai Alytuje sušaudė 
daug vyrų, tarp jų ir abu Kilmanus.

J. Abraitis rašė apie Alytuje vokiečių sušaudytą „slapuką rau-
donarmietį“, apšaudžiusį vokiečių pėstininkų kuopą ir keletą nekaltų 
žmonių, tarp jų ir vieną uniformuotą, ėjusį tarnybos pareigas lietuvių 
policininką46.

Taigi įvairių autorių ir liudininkų pateikiami duomenys skiriasi. 
Vis dėlto galima manyti, kad iš Maršako malūno šaudė ne sukilėliai, o 
komunistuojantys asmenys, tikėtina – žydų tautybės. 

Sovietmečiu Alytaus žudynių faktas propagandos tikslais nebuvo 
minimas (kaip Ablingos ar Pirčiupių kaimų sunaikinimai), nes okupan-
tų vokiečių nusikaltimų aukos buvo 1941 m. birželio sukilėliai, karinės 
patriotinės šaulių organizacijos nariai, lietuvių policininkai, kunigai,  
t. y. „buržuaziniai nacionalistai“, o ne paprasti „darbo žmonės“. 

Taigi iškyla daug Alytaus istorijos mįslių, jas, geriau ištyrinėję, 
įmintų nebent kvalifikuoti istorikai, kraštotyrininkai. Platesnio atgar-
sio nesulaukusi Alytaus tragedija pradeda skęsti užmarštyje. Kol dar 
yra gyvų liudininkų, istorikai turėtų viską surašyti ir suskaičiuoti. 

Negalima daryti vienareikšmių išvadų, nes yra dar daug neaiš-
kumų. Karo pradžioje vokiečiai tik keliose vietose taikė kolektyvines 
prievartos priemones, šaudė įkaitus, bet taip masiškai – tik Alytuje, 
ir netgi sukilėlius..Galbūt šie prisiminimai, istorikų ir kraštotyrininkų 
pastabos, išvados padės geriau išsiaiškinti 1941 m. birželio mėnesio, 
karo pradžios, įvykius Alytuje, sukilėlių kovą ir aukas, nes sukilėliai, 
jų būriai veikė ir visoje Alytaus apskrityje – Alovėje, Birštone, Bu-

46 J. Abraitis, Gedimino pulko likimas: atsiminimai, Vilnius, 1994, p. 87. 
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trimonyse, Dauguose, Druskininkuose, Marcinkonyse, Merkinėje, Mi-
roslave, Nedzingėje, Nemunaityje, Punioje, Rudnioje, Seirijuose, Sim-
ne, Stakliškėse, Varėnoje, Ūdrijoje. Nors oficialių kautynių nebuvo, 
jie gaudė besislapstančius Raudonosios armijos karius, rinko ginklus, 
palaikė tvarką ir užtikrino rimtį visuomenėje, nes policija dar ne visur 
buvo atsikūrusi; steigė komitetus valsčiuose, kad perimtų valdžią, nes 
buvę sovietinės valdžios pareigūnai pabėgo ar pasislėpė. Tačiau isto-
rinė medžiaga ne visa surinkta, nesutvarkyta, dar neparengta spaudai. 
1941 m. karo pradžios įvykiai Alytuje – tik trumpa tyrinėtina istorijos 
ištrauka.

į praeitį nuėjo šiurpūs karo įvykiai, tačiau jų niekada neužmirš 
juos išgyvenusieji. Laikas gydo žaizdas ir užmaršties skraiste užden-
gia net sunkiausius išgyvenimus. Tačiau karo įvykiai yra tokie, kurių 
negalima pamiršti. Istorijos akivaizdoje vertindami tragiškus tų dienų 
įvykius, turėtume galvoti, kad geriausias paminklas totalitarinių re-
žimų aukoms – jų vardų ir likimų rašytinis įamžinimas dabarties ir 
ateities kartoms nors spaudos puslapiuose.

  
Išvados 

1. šiuo tyrimu siekta pateikti faktologinę medžiagą, paminėti jau ži-
nomus įvykius ir faktus, priartėti prie istorinės tiesos, siekiant pa-
rodyti Vokietijos okupacinės kariuomenės vykdytų žudynių mastus 
Dzūkijoje pirmomis karo dienomis.

2. Nužudytų alytiškių jau per kelias pirmas karo dienas tikrai dau-
giau nei 200 (žinomos 120-ies pavardės, tačiau žuvusiųjų skaičius 
turėtų būti daug didesnis, nes ne visi įrašyti į laidojimo knygas). 
įkaitai, tarp jų ir sukilėliai, buvo šaudomi keliose, gal 5–7, vietose. 
Ne visų žūtis užfiksuota mirimo aktų knygose, bet yra žinoma ir iš 
kitų šaltinių. Pagal turimus duomenis galima daryti prielaidą, kad 
Kauno gatvėje iš Abraomo Maršako malūno šaudė ne sukilėliai, o 
komunistuojantys asmenys.

3. Pats Alytuje vykusių masinių žudynių faktas nekelia abejonių, ta-
čiau labiausiai žinomas įvykis, kai Lelijų gatvėje vokiečiai sušaudė 
42 įkaitus vyrus, nes išliko gyvas vienas tų žudynių liudininkas. Jis 
buvo sunkiai sužeistas, bet pasveiko ir savo prisiminimus pateikė 
sovietmečiu Alytaus laikraštyje Komunistinis rytojus bei kituose 
leidiniuose. Tačiau yra žinoma, kad buvo šaudoma ir kitose vieto-
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se: Pirmajame Alytuje prie bažnyčios, Jiezno ir Merkinės gatvėse, 
laukuose prie Nemuno, Antrajame Alytuje prie bažnyčios, Antrojo 
Alytaus kolonijose (kur dabar „žuvinto“ prekybos centras) ir kt. 

4. Alytuje per pirmos karo dienos bombardavimus žuvo daugiau kaip 
70 asmenų (nustatytos 39 pavardės, kiti nežinomi). Yra žinoma, 
kad Alytuje bombarduojant Saratovo kareivines žuvo daugiau kaip 
30 ten dirbusių civilių asmenų, kurie buvo atvežti darbams iš Kau-
no. Jie dokumentų neturėjo (sovietai dokumentus buvo atėmę, kad 
jie nepabėgtų), todėl tų asmenų tapatybės nebuvo nustatytos. As-
menų, kurie neturėjo dokumentų ar lavonai liko duobėse artimųjų 
neatpažinti, pavardžių nebuvo galima nustatyti. Jie ir liko bendrose 
duobėse. Tas pats nutiko žuvusiems pabėgėliams, kuriuos giminės 
atpažino, bet išsivežė palaidoti kitose parapijose. žuvusių ir sušau-
dytų žydų pavardžių bažnytinėse metrikų knygose nėra. žydai pa-
tys palaidojo nežinia kur. 

5. Duomenų apie vokiečių karių nužudytus civilius asmenis Alytaus 
apskrityje dar gali pasipildyti, kadangi šie klausimai mažai moks-
liškai tyrinėti ir objektyviai vertinti, taip pat nebuvo galimybių per-
žiūrėti visų Alytaus apskrities bažnyčių parapijų mirimo metrikų 
knygų, o pasikeitus įstatymams dėl archyvų saugojimo Lietuvoje 
rajonų CMS neteikia informacijos.

G I N T A R A S  L U Č I N S K A S N A C I Ų  N U S I K A L T I M A I .  ž U DY N ė S  D Z Ū K I J O J E  1 9 4 1  M E T Ų  B I R ž E L į



���

STASYS STACEVIČIUS

VOKIEČIŲ KALNAS
Kraštotyrinė apybraiža 

Pirmi smūgiai

Gausmas vis didyn, gūdyn, ir piemenė, mergina jau beveik, Antosė 
Gudelionytė, pamačiusi daug orlaivių, pagalvojo, kad vėl manevrai, ir 
net išsižiojusi spoksojo, ir nustebo: ant sparnų ne raudonos žvaigždės, 
o kryžiai, kryžiai, kryžiai... Juodi taškai iš lėktuvų pasipylė – krenta, 
krenta ten, kur Merkinė už 4 km, ir – kad sugriaudės, sudundės, su-
drebės... Ir juodi dūmų kamuoliai siūbtelėjo į giedrą dangų, ir pasaulio 
permaina perėjo piemenės siela ir kūnu, ir karvės lyg persimainė, ir 
paukščiai, ir žolės, medžiai, skruzdėlės.

– Karas, vaikeli, – kalbėjo mama Marija, – reikia kasti duobę, dėti 
skrynion rūbų, antklodžių, paklodžių, dar šio to... Užkasim... Neduok 
Dzievuli, sudegs namai. 

Taip apie tą 1941 metų birželio 22-osios rytą po daug metų pasa-
kos mano mama.

Rusų įgulos, buvusios Masališkių ir gretimose vietovėse, suskubo 
trauktis, o pirmieji vokiečių tankai, kaip pasakos mano tėvas, keldami 
dulkes žvyrkelyje nuo Merkinės link Nedzingės ir Varėnos pasirodė 
jau po kelių dienų, tebedegant subombarduotai Merkinei. Paskui juos 
– šarvuočiai, artilerija, sunkvežimiai, dieną naktį ūžė ir dulkėjo ne-
platus mūsų žvyrkelis per Gudakiemio kaimą, bent tris paras geležies 
ir karių srautu judėjo vokiečiai. Už sunkiosios technikos šimtais mo-
tociklų birbė pirmyn užkariautojai, o mano dėdė Petras Stacevičius, 
tuomet aštuonmetis vaikas, nepabijojo iš arti spoksoti ir savo akim 
pamatė juokingiausią iš jo regėtų avarijų. Akmeningame ir išmaltame 
žvyrkelyje nuo motociklo atitrūko jo vienratis lopšys, ir kad ims suk-
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tis, anot dėdės, „kap vilkucis“, ir vokietis su visu lopšiu ir kulkosvai-
džiu kad sukas, kad sukas vidur kelio... Paskui kepurnėjasi apsvaigęs, 
rėkia kažką... Po motociklininkų pasirodė dviratininkai su šautuvais, 
užnugaryje tarškėjo arkliais kinkyti vežimai.

Vienas vermachto kareivis su vežimu užsuko į pakelės sodybą 
Gudakiemyje, nelabai susikalbėjo su šeimininku, bet tas suprato, kad 
užkariautojas jam paliks savo pervargusį arklį, o paims jo, ir jokių dau-
giau kalbų, tik: gut gut... Pasikinkė tas kareivis ūkišką arklį, nepratu-
sį prie karo veiksmų, atsistojo visu vidutinišku ūgiu narsus vokietis 
savo vežimo priekyje, supliekė botagu pasimetusį ir neskubų valstie-
čio arklį, o tas kad šoks persigandęs, kad trūktels, šuoliais, šuoliais...  
Triokšt, ir liko didesnė dalis vežimo kelyje, o pirmoji nulėkė priekin, ir 
vermachto karys, nepaleidęs vadžių iš rankų, skuodė ant dviejų ratų 
stovėdamas, gal panašiai kaip Trojos karo laikų kovos vežime... Ūki-
ninkas tik persižegnojo, bet anas taip ir negrįžo, gal todėl, kad likusioj 
vežimo daly nieko svarbaus nebuvo.

Tik po keleto parų pritilo žvyrkelis ir gretimi keliai.
į tebedegančią Merkinę sulakstę kaimo bernai kalbėjo: išbombar-

duoti beveik visi žydų mūriukai, nėra karčemų, griuvėsiuose tebestyro 
negyvi žmonės, kiti susvilę, suplėšyti... Likę gyvi gal rūsiuose slepiasi, 
bijo. Bažnyčia ir cerkvė sveikos paliktos, ir malūnas sveikas, ir...

Nuo Nedzingės, nuo Perlojos atėjo žinios: rusai skubiai traukiasi, 
gal šimtas jų lėktuvų aerodrome netoli Tonkūnų subombarduoti že-
mėj, ir stovyklos, ir sandėliai... Iš tų sandėlių aplinkiniai žmonės neša 
silkes didelėse skardinėse ir kt. gėrybes, tiks jeigu ne stalui, tai kiau-
lėms šerti.

Nauja tvarka

Praėjus pagrindinei vermachto bangai, nedideli vokiečių būriai 
pasirodydavo  tai šen, tai ten. O pas Joną Bilinską, tuomet jauną berną, 
į jų sodybą Laparaisčio kaimelyje tarp miškų atėjo pažįstamas žydelis 
iš Merkinės, išgyvenęs bombardavimą, bet prie sovietų valdžios pasi-
skubinęs įstoti į komunistų partiją. 

Ir lydėjo jį Jonas, kad tas kur nors pasislėptų, bet pamatė juos bū-
relis vokiečių pamiškėj, ir karininkas įsakmiai rankos mostu pakvietė 
artyn, ir pareikalavo dokumentų. Jonas tąsyk neturėjo jų su savim, 
o iš žydelio švarko kišenės karininkas ištraukė jo komunisto bilietą, 
kaip bolševikų romantinėj literatūroj, prie širdies nešiotą... Komiunist! 
– negarsiai šūktelėjo vokiečių karininkas, ir be jokių ceremonijų davė 
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ženklą dviem kareiviams, ir pastatė jie tą žmogelį prie medžių, čia pat, 
ir...

– Savo akim pamačiau, kaip jo krūtinėje atsidarė dvi žaizdos... 
– po daug metų man, tuomet devyniolikmečiam, pasakos jau senas 
Jonas Bilinskas, eigulys, išėjęs į pensiją. 

Ir jam vos nesibaigė taip pat. Bet gretimos sodybos šeimininkas 
kažkaip sugebėjo vokiečius įtikint – ne žydas, ne...                    

O ano kaulai ten kažkur pamiškėj nežinomoj kapavietėj liko.
į mano, tuomet dar nevedusio, tėvo sodybą irgi užsuko vokiečiai, 

pasidairė, nusipirko kiaušinių, svogūnų, dar kažko, sumokėjo markėm 
ir... Pamatė mūsų kaimynus du brolius Zarauskus, o vienas iš jų buvo 
užsiauginęs didelę barzdą. Ir čiupo karininkas už barzdos, rauna ir 
šaukia:

– Juda!? Juda!? 
Ir pistoletą kita ranka iš dėklo jau traukia.
Laimei, kitas brolis mokėjo vokiškai, išaiškino, kad ne „juda“.
Paskui mano linksmuolis dėdė daug metų pasakos: esą, tąsyk per 

šimtą metrų buvo girdėti, kaip anasai skubiai skuta savo barzdą...
Gal dvi savaitės buvo prabėgusios nuo karo pradžios, kai iš 

kažkokios pakampės, beviltiškai atsilikęs nuo savųjų, tame pačiame 
žvyrkelyje tarp būsimų mano mamos ir tėvo sodybų suburzgeno 
vienišas rusų tankiukas, sustojo, gal degalai baigėsi ar sugedo. Trys 
tankistai jį padegė, ir ekipažas nuskuodė miškų link, beviltiškai vytis 
savųjų, o tankiukas degė ir sproginėjo.

Dar du atsilikę rusų kareivukai pateko į vokiečių rankas netoli 
Gudakiemio, buvo nuvaryti pamiškėn ir... Mano dėdė pasakojo, kad tie 
kareivukai sau duobes išsikasė patys. Bet gal negilios buvo, nes kiti 
vietiniai jau po karo ganydami karves ten radę dvi kaukoles. Tačiau 
liko neaišku, ar tų pačių rusų kareivių.

O Merkinėj, prie Nemuno, pasroviui už tilto, aptverti spygliuo-
tom vielom ir saugomi su šunimis, žibino akis belaisviai, rusų ka-
reiviai, išbadėję, sudriskę, bent keli šimtai. Mano būsima mama su 
broliene ir kitos moterys bent keletą kartų nešė jiems duonos. Sakė, 
įmeti riekę, kitą, griebia, kurie spėja pirmi, kaip išbadėję gyvuliai, kiti 
žiūri prašančiom klaikiom akim... Paskui vokiečių sargybinis praveja 
moteriškes. Gal po mėnesio tų belaisvių Merkinėj jau nebuvo.  

1941-ųjų rudenį ant kalniuko, kur žvyrkelio dešinėj, per du km 
nuo Merkinės, per vieną km nuo Gudakiemio vokiečiai ėmė statyti 
bokštelį ir mūryti barakus, į tuos darbus buvo įkinkyti ir vietiniai. 
Gan gretai ten atsirado gal keliasdešimt metrų aukščio geležinis 
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bokštelis, jo viršūnėje kažkas dūzgė, ūžė ir sukosi, styrojo antenos. 
Berods, tai buvo ne tik radijo stotis, gal ir retransliatorius, dar kažkas. 
šalia bokštelio buvo sumūrytos žemos kareivinės ar barakai, devynis 
barakus suskaičiavo tuomet mano dėdė, ir toj įguloj buvo apie šimtą 
karių. Ir praminė vietiniai žmonės tą kalnelį Vokiečių kalnu, ir mano 
karta šitose apylinkėse jį taip lig šiol vadina, nors Merkinės krašto 
žemėlapiuose tokio kalnovardžio nėra.

                  
Susipažinimas su vokiečiais    

Vermachto kareiviai ir puskarininkiai iš tos įgulos – po du ar keletą 
– vis ateidavo į Gudakiemio, Masališkių, Kurmiškių, Laparaisčio ir kt. 
aplinkinių kaimų sodybas – pirkti kiaušinių, svogūnų, pieno ir panašių 
produktų. To pieno – vokiečių akivaizdoj – pirmiausia turėdavo 
paragauti pats šeimininkas. Nors nė pradžioj ūkininkai neturėjo minčių 
apie nuodus, o vėliau – juolab, tačiau vokiečiai yra vokiečiai, ir tos in-
strukcijos laikėsi, kol buvo čia.

Kartą ankstų rytą gal keturi jauni vermachto kareivukai atėjo Ma-
rijos ir Jono Gudelionių sodybon, kur gyveno mano būsimoji mama ir 
vyresnis už ją brolis su žmona Vladislava. Kareivukai, išsirengę iki 
pusės, žvaliai prausėsi prie šulinio, taškėsi vandeniu, išdykavo, susi-
stumdė, ir vieno alkūnė kliudė bidonėlį su pienu, stovėjusį ant rentinio, 
ir tas pienas, kurį vokiečiai ketino nusipirkti, išsiliejo šulinin. 

Ir tuomet vokietukai nutilo.
Lyg didžiausia tragedija būtų įvykusi.
Ir jų vyresnysis įsakė kuo greičiau išsemti visą šulinį, iki dugno, ir 

plušėjo jie paskubom, išsijuosę, kol išsėmė. žinia apie tai pasklido po 
aplinkinius kaimus... Juk sovietų kareiviai vargu ar būtų taip... Sovietų 
kareiviai, jeigu ir gerietiškai nusiteikę, vis tiek pridergdavo ir nueidavo. 
O vermachto kareiviai, nors ir nesislepia atlikdami gamtinius reikalus, 
bet – kaip kokie dvikojai katinai – pirmiausia pėstininko kastuvėliu iška-
sa duobelę, paskui užkasa... Ir vis odekolonais išsikvėpinę, ir karininkai, 
ir eiliniai, su vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais prie šulinio. Kar-
tais išsitraukia mažus buteliukus savo vokiško alaus, gurkšteli, pavaiši-
na ir kaimiečius, ištuštintus buteliukus saugo, nes reiks priduoti. Prarasi 
tuščią tarą, negausi pilnos, bent kurį laiką... Na, kiek jau kainuoja tas 
tuščias buteliukas, palyginti su prarastais lėktuvais ir tankais, su nesu-
skaičiuojamais karo nuostoliais, tačiau tvarka yra tvarka...

Pasak mano dėdės Petro, įguloj ant Vokiečių kalno nuo pradžios 
iki pabaigos buvo du tie patys radiotechnikai, gal dar koks karininkas, 
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o kareiviai nuolat keitė vieni kitus. Po sužeidimų fronte, jau išsigydę 
ligoninėse, kareiviai čia buvo atvežami mėnesiui kitam – savotiškai re-
abilitacijai, kartu vokiškai tvarkai okupuotam krašte palaikyti. Jų bū-
davo tai pusšimtis, tai pusantro šimto. Ir tiems kariams buvo griežtai 
draudžiama išeiti už bazės ribų, nes jų laukė frontas ir kulkos, paskui 
jų vieton iš ligoninių atveždavo kitus, jau gavusius kulką ar skeveldrą, 
bet dar ne mirtiną, dar...    

O mano būsimo tėvo vienkiemyje nuolat ėmė lankytis tie du ra-
diotechnikai iš Vokiečių kalno, berods, puskarininkiai ar jaunesnieji 
karininkai, jie turėjo palyginti daug laisvės ir greit suuodė, kad šeimi-
ninkas kartais verda samanę. Tačiau jo neišdavė, nors vokiečių valdžia 
labai griežtai draudė ir bausdavo už naminės gamybą. Tie du radio-
technikai tyliai susitardavo su mano tėvu ir, dviese pasiėmę mažą bu-
teliuką,  „piemenuką“, anot senų kaimiečių, t. y. tik 0,25 litro buteliuką 
samanės, dar dešimt kiaušinių nusipirkę, sode prasėdėdavo iki aušros. 
Mokėjo jie gerti po nedaug, lėtai, ir kalbėtis, matyt, turėjo apie ką.

Kai sutratėjo Merkinėj kulkosvaidžiai ir į duobes griuvo kruvini 
žydų kūnai, tai mano tėvas ir jo mama, vėl išsigandę, klausė tų vokie-
čių radiotechnikų:

– Kas bus toliau, kas laukia mūsų? 
O tie aiškino maždaug taip: jums nėra ko bijot, jūs mus išlaikot.
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Bent kartą per mėnesį kuris nors iš tų radiotechnikų važiuodavo 
ar skrisdavo į Vokietiją parsivežti radijo detalių, kartu savo okupuo-
tiems kaimiečiams atveždavo dovanų – šokolado, kvapnaus muilo, dar 
kažkokių gėrybių. Mano tuomet mažam dėdei labai tiko jų atvežti są-
siuviniai ir pieštukai, nes viso to čia negalėjai nei rasti, nei nusipirkti.

Prieštaringos žinios ir gandai ėjo iš tolimo fronto rytuos, kukliai 
atšventė vestuves mano būsimieji tėvai, vokiečiai, berods, nedalyvavo, 
tik paskui sakė: gut, gut...

Kartą, kaip vėliau pasakos mama, kiti vokiečių kariai užėjo į so-
dybą – irgi kiaušinių ir pieno pirkti, vienas kareivis staiga nusimetė 
karabiną nuo peties, prisitaikė kažkur dangopi, pylė, ir... Nukrito su-
draskytas žvirblis, tupėjęs kriaušės viršūnėj, kaput žvirbliui.

Pasitreniravo kareivis, parodė taiklumą draugams ir tiems kai-
miečiams. 

O mūsų kaimynas iš Laparaisčio kaimo, tuomet jaunas ir galingas 
Stanislovas Večkys, nuėjo į Vokiečių kalną – ieškoti jų felčerio. Mat jo 
pirmagimis Juozukas susirgęs, o lietuvių daktarų aplink nėra, o žydų... 
Tas vokiečių felčeris daugeliui kaimiečių padėjo, ir ligas gydė, ir trau-
mas ar žaizdas tvarkė, ir užmokesčio nereikalavo. O kai žmonės, norė-
dami atsilyginti, įbrukdavo kiaušinių, sviesto, sūrio ar lašinių, felčeris 
už tai sumokėdavo tom pačiom okupacinėm markėm, nes tokia, kaip 
pats sakydavo kaimiečiams, tvarka.

Lyg ir gydė tą mažametį Juozuką vokiečių felčeris.
Paskui tam vaikui du vokiečių kariai, berods, eiliniai, atnešė kaž-

kokių vaistų į Večkių sodybą Laparaistyje.
Stanislovas, kaip su visais įpratęs, kareiviams atsargiai pasiūlė 

savo varytos stiprios samanės, ir patiko ta galinga naminė vokiečiams, 
tačiau šitie nemokėjo gerti taip, kaip anie inteligentiški radiotechni-
kai... Nukaušo kaip reikiant, vienas kažko susiginčijo su Stanislovu, 
gal dėl nesusikalbėjimo, ir juodai supyko tas kareivis, užtaisė savo 
šautuvą ir nukreipė į Večkį. Stanislovas tačiau nepasimetė, stipriom 
artojo rankom išsuko iš girto kareivio rankų ginklą, susistumdė jie, 
pasigirdo šūvis, bet kulka įsmigo į grindis. Kitas kareivis gal kiek blai-
vesnis buvo, nuramino ir išsivedė draugą atgalios, bet pakeliui miške 
jie pametė šovinius, pilotes, dar kažką... Kai jie siūbuodami parėjo, nuo 
to Vokiečių kalno toli toli žmonės girdėjo įtūžusio jų karininko balsą:

– Švaine!.. Švaine!..
Laimei, vado išvadinti kiaulėmis kareiviai prasiblaivę surado ir 

šovinius, ir pilotes. O karininkas Stanislovą tik draugiškai perspėjo: 
eiliniams samanės – ne... Ir – kuo tyliau su tuo reikalu.
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Beje, ne visų įgulų vokiečiai buvo tokie draugiški su okupuoto 
krašto kaimiečiais. Kitam Dzūkijos kampelyje, Kriokšlio kaime, žmo-
nės pasakojo, kaip vieną iš jų vokietis aptiko prie bravorėlio miške, 
burbuliuojant brogai... Pliekęs bizūnu degtindarį vokietis, paskui dar 
atėmęs iš jo kiaulę ir visaip varginęs, piktas tas vokietis buvęs ir gal 
godus, ir savo patogias pareigas branginęs, nenorėjęs į frontą patekti.  

Vokišką tvarką visam ilgam gyvenimui įsiminė ir merkiniškis, 
dabar devintą dešimtį metų bebaigiąs Vytautas Raugala, kuris tuo-
met buvo jaunas aukštas bernas iš Neciesų kaimo. Jis buvo įpareigotas 
privežti malkų į tą Vokiečių kalną. žiemą jie pasikinkę arklius vežė 
malkas trise, spaudė šaltis, ir, kai rąstigaliai buvo iškrauti, vokiečių 
karininkas lietuvaičiams pasiūlė po taurelę vokiškos degtinės. Ir jie 
visi išgėrė. Ir jiems patiko, ir jie dar norėjo, bet vienas tylėjo, nedrįso 
paprašyti ir Vytas, o trečiasis – gut gut – ėmė labai girti vokišką degti-
nę. Tai jam vokietis dar vieną taurelę įpylė, o aniem dviem jau neįpylė, 
ir tie taip susikrimto, taip... 

žinojo Vytautas, kad vokiečiai labai mėgsta tvarką ir punktu-
alumą, bet kartą pavėlavo, kai turėjo vežti vandenį remontuojamam 
keliui kažkur tarp Merkinės ir Perlojos. Vėluojantįjį vokietis pasitiko 
prie Mergelių akelių ežero, pasitiko stipriai šaukdamas ir galinga lazda 
mosuodamas, ir Vytas jautė, kad vokietis dės jam lazda, tvos vokiškai, 
ir... Meistriškai vadeliodamas arklį, Vytas su visu vežimu bėgo nuo 
vokiečio, o tas mosuodamas lazda apvijo jį aplink kalnelį, kur dabar 
stovi koplytstulpiai M. K. Čiurlioniui. Besivydamas išsikvėpė vokietis, 
apsiramino... O Vytautas Raugala, šiaip ramus ir gerybiškas žmogus, 
nors jau garbaus amžiaus sulaukė, iki šiol negali atleisti vokiečiams. 
Ne dėl grasinimo lazda, o kad... antros taurelės andai neįpylė.

Meilė ir kraujas 
                         
Anie du vokiečių karo radiotechnikai, gal dar kai kurie puskarinin-

kiai, vis labiau atsipalaiduodavo. Lankėsi jie Gudakiemio ir kt. kaimų 
jaunimo šokiuose, po taurelę su vietiniais išlenkdavę... Kaip pasakojo 
Gediminas Kudarauskas, kurio sodyba stovėjo į šiaurės rytus nuo Gu-
dakiemio, bent kartą ar du tie vokiečiai kaimo bernams net leido pašau-
dyti iš savo pistoletų. Pirštais rodydavę, kiek šūvių į taikinį paleisti... 

Būsimieji partizanai, broliai Ivanauskai iš Gudakiemio, berods, 
pritariant vokiečiams, anot Dionizo Vaškelevičiaus, „kantapino“ kaž-
kokį lenką iš Mantvilų kaimo, ūkininką ar plikbajorį, gal andai nedrau-
gišką lietuviams. Tempė jo gerą į savo sodybą.  
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Maniškių ir dar gal kelioms šeimoms, gyvenantiems arčiau Vokie-
čių kalno, lyg ir nebuvo itin sunku – gal todėl už tas okupacines mar-
kes maistu aprūpindavo įgulą, nors už tuos pinigus nelabai begalėjai 
ką nusipirkti. Kitiems ūkininkams buvo nustatytos duoklės, ir bjau-
riausia buvo, kad reikėdavo pristatyti vieną ar daugiau kiaulės odų, 
švariai nugramdytų. O tai nelengvas darbas. 

Berods, 1943 metų vasarą kaimą supurtė žinia: vokiečių karys, 
regis, puskarininkis, lyg ir lengvai pakaušęs, motociklo lopšyje po 
šokių kažkur vežėsi vietinę lietuvaitę, trenkėsi jie į beržą pakelėj vi-
dur Gudakiemio, mergina žuvo vietoj, vokietis stipriai susižeidęs. Po 
to įvykio vadovybė apkarpė sparnus Vokiečių kalno įgulai. Anie du 
radiotechnikai patyliukais pasėdėdavo naktimis sode prie mano tėvo 
samanės, tačiau jų kalbos vis liūdnesnės darėsi, užsitęsęs karas jiems 
jau kėlė baugių minčių. Ir nuo Vokiečių kalno, kaip pasakojo žmonės, 
link slėnio į Kurmiukų pusę buvo kasamas požeminis tunelis ar tik 
slėptuvė.

O jau 1944-ais, regis, metų pradžioj miške pasigirdo šūviai, į Vo-
kiečių kalno pusę nuzvimbė gal tik keletas ar keliolika kulkų iš pamiš-
kės, bent per keturis šimtus metrų nuo įgulos. Vokiečiai atsakė stipria 
kulkosvaidžių ugnimi. Bet pastiprinimo jiems neprisireikė, užpuolikai 
greit nėrė į krūmus. Matyt, sovietiniams partizanams reikėjo tik „pasi-
žymėti“ ir žmonėms taip pareikšti apie save. 

Jau kitądien visai ne iš Vokiečių kalno atvažiavę vokiečiai pada-
rė kratą visame Gudakiemyje ir aplinkiniuose kaimuose, bet ginklų ir 
šovinių niekur nerado. Ir, laimei, per tą partizanų pašaudymą nežuvo 
nė vienas vokiečių karys. Antraip – ir Gudakiemį būtų ištikęs Pirčiu-
pių likimas, ir nebūtų nė tie draugiški radiotechnikai išgelbėję mano 
būsimų tėvų.

Po to susišaudymo vokiečiai savo bazę apjuosė spygliuota viela ir 
supylė pylimą. Vis dažniau pasirodydavo rusų lėktuvėliai, o Liuftva-
fės naikintuvų vis rečiau besimatė – jų jau reikėjo virš pačios Vokieti-
jos ir antrame fronte.

Pagaliau rusai bombardavo ir Vokiečių kalną, gal dešimt nedide-
lių bombonešių užlėkė, bet labai netaikliai bombardavo rusų lakūnai, 
visos bombos sproginėjo šalia kalno, ir tik viena nukrito į patį taikinio 
vidurį, kažkur ant jų kareivinių ar tarp jų nukrito ir... nesprogo.

Mano būsimasis tėvas iškasė šeimai slėptuvę po beržu, pasodintu 
jo tėvo.

į kitą duobę – didžiulėj skrynioj – šeimyna užkasė šiek tiek dra-
bužių, būtiniausių įrankių, įnagių ir kt. rakandų. Neilgai laukus rusų 
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bombonešių užūžė kaip reikiant, buvo naktis, išmestos su parašiutais 
pakibo lempos, ir žemė švytėjo, o lėktuvų nesimatė... Bombos krito 
visose pusėse, sproginėjo laukuose, miškuose, iš toli atlėkusios ske-
veldros kirto beržo šakeles, ir jos byrėjo slėptuvėn, kur tūnojo mano 
būsima mama ir tėvas, jo mama, brolis, sesuo.

Merkinės pusėj užsidegė pašautas ir krito rusų lėktuvas, kaip 
vėliau paaiškės, įsmigo į Mergelės akelių ežerą, prie kurio tąsyk nuo 
bombų žuvo nemažai ten apsistojusių vokiečių. Dabar žuvusiuosius 
dažniausiai vežė laidoti į Tėvynę, išskyrus tuos, kurių kūnai jau likda-
vo priešui už nugarų.

Kitą dieną atburzgė keletas vokiečių lėktuvų ir suko ratus aplink 
mūsų sodybas, mėtė ne bombas, o degalų bakus su parašiutais – vadi-
nasi, vokiečiai čia buvo beveik apsupti.                    

Driokstelėjo sprogimai ant Vokiečių kalno – patys vokiečiai iš-
sprogdino savo kareivines, susprogdino geležinį bokštą, ir griūdamas 
jisai pasiekė žvyrkelį už keliasdešimties metrų… 

Kai kur plieskėsi gaisrai, vokiečiai atsitraukdami padeginėjo kai 
kurių ūkininkų kluonus, nes buvo toks įsakymas, bet vermachtas jį vyk-
dė tik iš dalies, karininkai ir kareiviai lyg ir gailėjosi nekaltų valstiečių. 
Vokiečių šarvuotis ir sunkvežimis sustojo ir už mūsų kluono. Tik tiek 
galybės belikę iš lavinos, mūsų žvyrkeliu ėjusios į rytus? šeimai tapo 
baisu: gal atsitraukdami vokiečiai padegs ir kluoną, ir trobą... Bet pasi-
rodė vienas iš tų pažįstamų radiotechnikų, Kurtas, atėjo atsisveikinti.

– Mes jūsų daug neskriaudėm, – kalbėjo, – bet štai ateina anie... 
Laikykitės.

Tasai Kurtas turėjo žiūronus, ir mano dėdei Petriukui, kuriam 
jau ėjo dvylikti metai, davė per binoklį pasižiūrėt rusų pusėn. Kažkur 
Dvaralaukio ir Margų kaimelio laukuose už septynių kilometrų rusai 
rikiavo gaubicas. Vokietis Kurtas, paspaudęs rankas maniškiams, nu-
važiavo su atsitraukiančiais saviškiais.

Netrukus sugriaudėjo rusų gaubicos, aukštokai virš mūsų sody-
bos skriejo sviediniai, į Merkinės pusę, plento į Alytų link griaudėjo 
gerą valandą.  

Paskui pasirodė rusų pėstininkai, suvargę, kai kurie, anot mano 
mamos, dar beveik paaugliai, tik akys iš po didelių šalmų matyti.

– Matuška, možet luk imeješ, – rusiškai kreipėsi vienas į mano 
tėvo mamą.

šitiems užteko svogūnų. O kitiems?..
Netrukus į rusų kariuomenę buvo paimtas mūsų giminaitis Duls-

kas, pateko į frontą, jam savotiškai pasisekė, kad tarnavo kažkokiame 
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sanitariniame dalinyje, kuris rankiojo sužeistuosius ir laidojo negy-
vėlius, nušautus ar bombų sudraskytus, savus ir ne savus. Daug daug 
kruvinų kūnų, sudraskytos žmogienos... Kartą taip darbuojantis ant jų 
dalinio užlėkė vokiečių bombonešiai ir viena bomba kareivį užkasė, 
jam suspengė ir sušvytėjo kažkas neapsakoma tarp dviejų pasaulių, 
tačiau netrukus kita bomba jį atkasė... Grįžęs namo ir beveik atsigavęs 
turėjo pasislėpti nuo vaikystės draugų, tapusių partizanais... Tačiau tai 
jau kitos istorijos. 

O po daug metų mano kaimynas Gediminas Kudarauskas pasa-
kos, kad jų sodyboj tą 1944-ųjų vasarą rusai apsistoję pernakvoti, ir 
tą patį vakarą atėjo du atsilikę vokiečių kareiviai, suvargę, alkani, gal 
jau ir be šovinių, abu neatsargiai pateko rusams į nagus. Vienas iš rusų 
kareivių norėjo tuos vokiečius perduoti į belaisvių stovyklą, tačiau ki-
tas, berods, seržantas nusprendė rūsčiau... Esą, vokiečiai Baltarusijoj 
išžudę jo šeimą, tai jis dabar atkeršysiąs. Jauni vokiečių kareivukai 
klaupėsi ant kelių ir maldavo pasigailėti, bet rusų seržantas nusivarė 
juos kažkur į lauką, privertė išsikasti duobę ir dėjo seriją... Ten kažkur 
jų, nežinomų, kaulai tebedūli.

Majoko kalnas       
 
Nuo pat ankstyvos vaikystės dažnai būdavau ant to Vokiečių kal-

no, jis iš tolo išsiskyrė kraštovaizdyje, nes rusai ten vietoj geležinio 
vokiečių bokšto pastatė neaukštą medinį, negrabų bokštelį – buvom 
įpratę jį vadinti majoku. Beveik rusiškai, pagal žodį majak – švytu-
rys, švyturio bokštas, orientyras, gairė. Matyt, tas bokštelis su nedi-
dele apžvalgos aikštele ir pavojingom kopėčiom buvo pastatytas ne 
tik apžvalgai, bet ir kaip orientyras kariuomenei. Gan greitai vietiniai 
tą kalną ėmė vadint dvejopai: vieni Vokiečių kalnu, kiti Majoko. Tai 
liudija, kad tautos atmintis nėra labai ilgalaikė, vienus vietovardžius 
greitai užkloja kiti, arba tie kalnovardžiai, laukų vardai, gojelių, kai-
melių pavadinimai nunyksta. Gal neoficialus Majoko pavadinimas per 
dešimtmečius įsigalėjo ir todėl, kad tai rodė lojalumą tarybų valdžiai. 

Vaikystėje su bendraamžiais kasinėdavome kalne griuvėsius, bu-
vom atkapstę motociklo griaučius, daugybę gelžgalių, geležėlių, bet 
vokiškų šovinių, granatų ir pan. dalykų surasti nepavyko, vokiečiai 
nemėtė visur savo daiktų, kaip kad rusai. Ir to tunelio slėnio link neap-
tikom, tikriausiai buvo susprogdintas ar pats nunyko.

Retkarčiais ant to Vokiečių, ar Majoko, kalno kelioms dienoms ar 
savaitei apsistodavo sovietų kariuomenės ryšininkai, keletas sunkve-
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žimių, radijo stotis ant ratų, mobilios antenos, elektros generatorius, 
būdavo išskleidžiamos palapinės, vaikštinėdavo sargybinis su auto-
matu.

Sykį su draugu, gal dvylikos metų būdami, nuėjom pas tuos ka-
reivius, ir vienas draugiškai nusiteikęs ruselis davė mums rankose 
palaikyti Kalašnikovo automatą, ir patiko mums tas daiktas, bet tik 
trumpai leido juo pažaisti kareivis, kol karininkas nematė.

Nuo to medinio bokštelio, nuo Majoko, kai įsikabarodavome vis 
retėjančiom ir pūvančiom kopėčiom, buvo matyti Merkinė vienoj pu-
sėj, Gudakiemis, Masališkės ir Pilvingis – kitoj, aplink pievos ir miš-
kai.   

Bet mes augom, o bokštelis vis mažėjo, lūžinėjo, puvo, kol vieną-
syk pamačiau, kad nėra mano vaikystė majoko. Jau Atgimimo laikais, 
1988 vasarą, savaitgalį parvažiavęs tėviškėn pamačiau, kaip kareiviai 
vietoj sugriuvusio bokštelio stato naują, bent triskart aukštesnį, tik 
akivaizdžiai kreivą šleivą... Pagalvojau, kad jie tikriausiai labai skuba 
ir jiems tikriausiai nėra svarbu kokybė. Taip ir buvo, tai ne būtinosios 
tarnybos kareiviai, o mėnesiui ar neapibrėžtam laikui pašaukti iš re-
zervo jau brandūs vyrai darbavosi, gal pusė jų – lietuviai. Skubėjo kuo 
greičiau įvykdyti užduotį ir grįžti namo, o kad bokštas kreivas, kad 
grius, tai ir tegu griūva su visa Sovietų Sąjunga.

Kitą dieną, giedrą sekmadienį buvom troboj, iš sodo atskubėjęs 
mano svainis, sunerimęs ir liūdnas, pasakė, kad atvažiavo tie kareiviai 
nuo kalno, pjaus senąjį mūsų beržą, gal trukdo apžvalgai nuo to naujo 
majoko. Kaip dvasių nutvilkytas išskubėjau tenai, viskam pasiryžęs, 
tačiau tuoj nusiraminau. Rezervistai be žodžių, labai skubėdami kas-
tuvais rausė žemę netoli beržo, įkasė didoką geležies strypą su kažko-
kiais ženklais, gal įmagnetintą, gal... Ir supylė nedidelį kapčių aplink 
tą mįslingą geležį, ir, mano pavaišinti alyviniais obuoliais, bet vis tiek 
neišdavę, ką tai reiškia, sėdo į Gaz-66 ir nuūžė tiesiog per laukus.

O tas bokštas styrojo – kreivas, šleivas – kaip idiotizmo viršūnė.
Jo viršuj matėsi apžvalgos aikšteliukė, ir kopėčios buvo, bet to-

kios jau retos, tokios...
Tą vasarą aptikau, kad panašių bokštelių Varėnos, šalčininkų ra-

jonuose, o gal ir visoj Lietuvoj pristatyta nemažai. Vieni tiesesni, kiti 
šleivesni, bet nė vienas kreivumu neprilygo pastatytojo ant Majoko 
kalno kreivumui. 

Artėjant nepriklausomybės paskelbimui ir prasidedant sovietų 
kariuomenės judėjimui tapo aišku, dėl ko tie bokšteliai – gal naujiems 
miškiniams medžioti. Tačiau pastatytasis ant Vokiečių kalno sviro, 
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sviro, ir... Jau nepriklausomos Lietuvos valdžia pasirūpino, kad jo ir 
panašių neliktų, laipiodami vaikai neužsimuštų.

Nežinomos kapavietės

2002 metais Vokiečių kapinių draugija naršė po visą Lietuva, ran-
kiojo Trečiojo reicho kareivių kaulus, atsilikusiųjų nuo fronto ar šimtu 
proc. išmuštų apkasuose, sušaudytų pamiškėse, soduose, užkastų bet 
kur. Teko ir man pabendrauti su solidžiu jau pagyvenusiu vokiečiu, 
jam talkino darbininkai, kasinėtojai – pasamdyti jauni lietuvaičiai. Jų 
autofurgonas sustojo atokiame Pelekiškės kaimelyje už Merkinės. Lie-
tuvaičiai praskleidė maišus, pajudino, pamačiau keliolika barškančių 
kaukolių ir kt. kaulų, surankiotų įvairiose Dzūkijos vietovėse. Kai ku-
rie kaulai buvo su žetonais, pagal kurio numerį vokiečiai identifikuos 
ir dalinį, ir žuvusiojo vardą, pavardę, bet ne visų žetonai buvo išlikę. 
Vokietis paaiškino, kad į Vokietiją jų neveš, laidos kapinėse prie Kau-
no, lygiom eilėm, su vienodais kareiviškais paminkliukais – tvarkin-
gai, vokiškai.

Ieškojom kapavietės jauno vokiečių kareivuko, kuris, atsilikęs nuo 
fronto, slapstėsi Pelekiškės miškuose ir Krimskų sodyboje, bet kartą 
neatsargiai – su grybų pintine ir be ginklo – išlindo iš miško ne laiku. 
Jį pamatė būrys enkėvėdistų, atėjusių į sodybą. Kažkas iš to ūkininko 
šeimos jam rankų ženklais rodė dingti, bet jis vėlokai suprato... Bėgo 
mėtydamasis į šonus, tačiau šaudyti suskubo visas enkėvėdistų būrys, 
ir vokietukas susmuko pamiškėje. Ten vietiniai jį ir užkasė. Mažametės 
ūkininko dukros jo kapą vis papuošdavo miško gėlėm, apdėliodavo 
kankorėžiais ir akmenukais, ir jau paaugusios nuolat prižiūrėjo. Bet 
joms ištekėjus, išvažiavus, kapas apėjo žolėm ir pasislėpė augmenijoj. 

Ir štai nerandam to kapo, anos buvusios mažametės, dabar jau 
garbaus amžiaus moteriškės, negali tiksliai pasakyti, ar prie ano beržo, 
ar prie kito, ar prie to, kur tik kelmas likęs, nes miškas labai pasikeitęs. 
Talkininkai iškasa duobę – nerasta. Antra duobė – irgi tik smėlis. Ir 
trečiąsyk – nė kaukolės, nė kaulelio. Dar vienoj vietoj reikėtų kasti, 
tačiau ten auga jau storokas beržas, jį tektų nupjauti, o tam vokietis, 
sumokėjęs nedidelius pinigus, turėtų gauti mūsų valdžios leidimą. Ir 
tai įmanoma, tačiau biurokratiniai formalumai pareikalautų daug lai-
ko, o jo trūksta. štai anoj vietoj galima pabandyti, bet...

Kasėjai lietuvaičiai perspėja vokietį, kad čia auga pakalnutės, o 
jos įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą... O vokiečiai įstatymų lai-
kosi griežtai. Ir paieškos nutraukiamos, ir vokietis dėl to neatrodo itin 
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susikrimtęs, ir šis nerezultatyvus kasinėjimas buvo fotografuojamas, 
dokumentuojamas, bus įtrauktas į ataskaitą. O lietuvaičiai kasinėtojai 
tik šypsosi, saikingai, aš net suabejoju, ar ten iš tikro buvo pakalnutės. 
Jiems labai patinka rodyti vokiečiui pakalnutes ar kt. griežtai saugo-
mus augalus, jiems, pasirodo, vokietis moka ne už duobių skaičių, ne 
už perkastos žemės kubus, o už valandas. O gal ir geriau, kad to vo-
kietuko, kareivuko kaulai nebus išvežti į nuobodžiai supertvarkingas 
kapines, o liks čia, kur skleidėsi paskutinės jo viltys ir mintys, kur jo 
kapą puošė mergaičiukės, o dabar tik miškai ūžauja, nėra kapo, bet 
jeigu sielai retkarčiais leidžiama aplankyti jos buvusio kūno kapą, tai 
tikriausiai ir vokietukui čia mieliau.

Kol su tuo vokiečiu drauge važiuojame Varėnos link, ketinu jam 
papasakoti apie Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kariškas kapinaites 
Gudakiemyje, ant kurių sovietmečiu išdygo kolchozo kontora, ir tų 
kapinaičių neliko, nors kaulai ten pat, dabar po žmonių sodyba. Dar 
noriu jam trumpai pasakot apie tą Vokiečių kalną ir savo tėvus, tačiau 
kažkodėl pirmiausia paklausiu, ar daug jo artimųjų žuvo per aną karą. 
Vokietis po to klausimo kažkaip nedraugiškai susiraukia, prityla, lyg 
būčiau paklausęs netaktiškai ar per skaudžiai, ir pokalbis nutrūksta.    

                            
Vėl bevardis

Jau beveik nieks iš vietinių to kalno nepavadina Vokiečių kalnu, 
ar Majoko, o kai neliks mano kartos, tai... Nepavyko man iš senolių 
sužinoti, ar iki 1941 m. kalnas turėjo kokį kitokį vardą. Regis, buvo 
bevardis. Tačiau tai nereiškia, kad anais amžiais jis negalėjo vadintis 
kokiu nors Totorkalniu ar Rusakalniu. Juk šalia dabartinio Gudakie-
mio XV–XVI amžiuose buvo Ruskojė Selo. O gal prieš tūkstantį metų 
čia būta alkakalnio? Gal čia deginti mirusiųjų palaikai ir garbinti pa-
gonių dievai? Gal prieš du tūkst. metų čia stovėjo pilaitė su bokšteliu? 
Neįmanoma praverti visų laiko klodų. 

Retkarčiais, užsukęs į Vokiečių kalną, bandau įsivaizduoti tos 
įgulos gyvenimą pirmaisiais karo metais ir jau prieš pasitraukimą... 
Lakštingalų giedojimas, paskui – didelės erdvės pūgoms, šiaip ar taip 
– pusiau kurortas kareiviams. Kokius sapnus čia sapnavo vokiečiai? 
Aišku, vokiškus. Sapnavo savo motinas, tėvus, žmonas, jau ragavę 
kraujo ir kulkų frontininkai sapnavo košmarus, kiek pranašingų sap-
nų ant šio Vokiečių kalno susapnavo šimtai tų, kurie čia po ligoninių 
reabilitavosi ir vėl buvo išsiųsti į rytus – kulkoms, patrankoms... Sap-
nai gal ir palieka pėdsaką kalno auroj, kaip ir būdraujančių jausmai, 
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darbai, kalbos ar keiksmai... Yra magų, mediumų, ekstrasensų, kurie, 
pasinėrę į kalno aurą, jaučia džiaugsmo ar šiurpo bangas, kilusias čia 
prieš septyniasdešimt ar septynis šimtus ir daugiau metų.

Kartais ant Vokiečių kalno pabandau save įsivaizduoti kitokiame 
pasaulyje, kuris galėjo susiklostyti kitokioje istorijoj. Tarkim, vokie-
čiai per metus būtų laimėję žaibišką karą su Sovietų Sąjunga, o atomi-
nė bomba iki šiol nebūtų sukurta. Gal dabar gyvenčiau kur nors prie 
Uralo, vokiečių ten ištremtas, pripažintas netinkamu vokiškai tvarkai 
buvusioje Lietuvoje, o ten – gal dar kažkam tinkamas... O gal tvarkin-
gai ir pinigingai gyvenčiau buvusioje Merkinėje, kuri vadintųsi Mer-
kinen, būtų vokiškai puošnus, tvarkingas ir klestintis miestas, bet man 
čia būtų nyku ir liūdna, kad beveik jau neturiu su kuo pakalbėti lie-
tuviškai. Ir supertvarka, monotonija, suplanuotas, sureguliuotas nuo  
A iki Z gyvenimas – toks nusibodęs, be nuotykio, be poezijos.

Tarkim, vokiečiai būtų laimėję karą su Sovietų Sąjunga, tačiau 
prabėgus dvejiems trejiems metams amerikiečiai būtų pasigaminę ato-
minių bombų ir... Gal nykesnis, daug skurdesnis gyvenimas būtų dabar 
Europoj, kurios vidurys radioaktyvus, negyvenama Vokietijos dykra, 
pilna milžiniškų ir nykštukinių mutavusių medžių, keisčiausių žvėrių, 
gyvačių, išsigimusių paukščių ir kraujasiurbių mašalų, radioaktyviais 
grybais ir krūmokšniais apaugę Berlyno ir kt. miestų griuvėsiai, nepa-
laidoti vokiečių kaulai, nugairinti radioaktyvių vėjų, užpustyti smė-
lynų... Dykra pilna radioaktyvių paslapčių, nepalyginamai didesnė ir 
amžinesnė už dabartinius Černobylio plotus. Dar viena kita dykrelė 
Rusijoj, kur stovėta vermachto divizijų, būta Liuftvafės aerodromų. 

Tarkim, Lietuvai radiacijos nebūtų daug kliuvę, sakykim, vo-
kiečiai, Hitleriui su atomine ugnimi išlėkus anapusybėn, būtų kapi-
tuliavę... Tarkim, lietuviai būtų suorganizavę kariuomenę, tarkim... 
Gal gyventume dabar didesnėj Lietuvoj ir ne ką blogiau už suomius.  
O gal vėl būtų kilęs karas su lenkais. Ar rusai pirmiau lenkų, anksčiau 
amerikiečių būtų suspėję?

Bet... Ne blogiausiu laiku mano karta gimė. Ir kartais noris, kad 
šalia to Vokiečių kalno, nesančio žemėlapiuose ir vietovardžių sąra-
šuose, stūksotų riedulys ir akmens patašytame šone būtų iškalta bent 
trys dešimtys žodžių apie vietovės mažąją istoriją.
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ELVYRA BILIŪTė-ALEKNAVIČIENė

šVENTOJI  PASLAPTIS

Apie Adolfo Ramanausko-Vanago rankraščių sergėtojus

Praeityje mūsų dvasia dažniausiai ieško naujų dalykų pradžios.
                                                                                                              J. Huizinga

Ne vienas nūdienos žmogus, kuris augo su lietuvių literatūros 
klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūryba, savo atmintyje išsaugojo 
XIX a. pabaigos – XX amžiaus pradžios spalvingą Dzūkijos kaimo pa-
veikslą. Ypač įsimintinas apsakymo „Skerdžius“ gamtos kūdikis La-
pinas su jo savitu pasaulėvaizdžiu bei gyvenimo supratimu, artumu ir 
meile gamtai, tikėjimu, kad nupjauti medį tas pats, kaip užmušti žmo-
gų. Lapinas ir Grainio liepa – mitologinio gamtos reiškinių suvokimo 
simbolis. Greitėjantys gyvenimo tempai nejučiomis atitolina mus nuo 
švento liepos motyvo, nuo gilių ir esminių vertybių, glūdinčių nesuga-
dintose natūrose. 

Medis ir žmogus. Laimingas tas, kuris gali pasidžiaugti, kad turė-
jo savo vaikystės medį, paukštį ar akmenį... Gamta tapo neatskiriama 
jo dalimi, o kartais mįsle...

* * *

Buvo gūdus sovietmetis. Du baltaplaukiai berniukai Arvydėlis ir 
Laimutis nerūpestingai dūkdavo gimtosiose palaukėse Punios kaime 
Alytaus rajone. Juos ugdė tėvelių, senelių ir tetos, senelio sesers, ši-
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luma ir meilė bei nuostabi gamta, ypač didelis sodas ir kuplios liepos, 
kurių paunksnėje būdavo taip gera. Tačiau vaikus labiausiai viliojo 
netoli namų esantis aukštų medžių guotas, apaugęs krūmokšniais, 
skambantis įvairiausiais paukščių balsais. Vaikai žinojo, ant kurios 
šakos paukštis susikrovė lizdelį, kada išsirito jaunikliai ir kada pakilo 
į mėlynąją erdvę. Vasarą čia jie užtikdavo aviečių, rudeniop – ger-
vuogių, o žiemą raudonos šaltekšnių ir putinų uogos pritraukdavo 
paukštelius. 
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Keitėsi vasaros, rudenys, žiemos, vaikai augo. Kūdikystėje sufor-
muotos nuostatos – neliesti lizdo, nelaužyti medžių šakų – išliko. Vie-
na, kas nedavė vaikams ramybės – tai aukštame medyje įkeltas keistas 
iš pušies išskaptuotas inkilas: jis visada buvo aklinai uždarytas, jame 
niekada nekrykštavo varnėnas. Kodėl?! Kol vaikai buvo maži, sene-
liams ir tėvams buvo lengviau paaiškinti, tiksliau – sukurti pasaką. 

– Seneli, varnėnas į uždarytą inkilą beldžiasi! 
– Nieko, anūkėli, aš dar vieną padariau ir į beržą įkėliau, – lyg 

niekur nieko paaiškino Petras Džervus. 
– Seneli, varnėnas labiau nori šitame įsikurti, aš mačiau, kaip jis 

įnirtingai stukseno, tarsi norėdamas pats angą iškirsti.
– šitą, Arvydėli, iš senosios, dar savo prosenelio sodintos pušies, 

išskaptavau... noriu, kad mano vaikystę primintų. 
Berniukas pakraipydavo galvą ir mąstydavo – čia kažkas ne taip. 

Ne kartą broliai kalbėjosi apie paslaptingą inkilą, tačiau abejones už-
goždavo kiti įvykiai ir ištrindavo vaikiškos išdaigos.

Bet štai vieną vasaros naktį netoliese kilo audra: be perstojo tran-
kėsi perkūnas, tamsą perskrosdavo žaibas, nušviesdamas prie žemės 
lenkiamus medžius. Paryčiui viskas liovėsi. Vėl danguje skaisčiai švie-
tė saulė, ir Arvydėlis su Laimučiu patraukė į savo mėgstamą vietelę. 
Tai, ką prisiartinę išvydo, privertė aiktelėti iš nuostabos: ant žemės ty-
sojo perskilęs paslaptingasis inkilas, o netoliese mėtėsi vokiška šovini-
nė. Pirmiausia broliai stvėrė šovininę, tačiau radinys šiek tiek nuvylė. 
Tai buvo į ritinėlį susukti kažkokie, matyt, nuo ilgesnio laiko pageltę 
popieriai. Smalsuoliai atidžiau apžiūrinėjo: spausdinta rašomąja ma-
šinėle ant labai plono popieriaus ir surišta į du sąsiuvinius, o ant jų 
užrašyta pirma dalis ir antra dalis. Arvydas atsivertė vieną sąsiuvi-
nį ir pradėjo skaityti: Šią dalį trumpai užrašytą savo prisiminimų iš 
laisvės kovos laikotarpio skiriu savo mažytei dukrelei Auksutei, kuri 
šiandien alksta, vargsta, okupanto stropiai ieškoma ir žiaurios bude-
lio rankos atplėšta nuo tėvelio ir mamytės širdžių. 

– žinai, nelabai aš suprantu, bet būtų įdomu viską perskaityti, gal 
tada daugiau kas nors paaiškėtų, – išmintingai porino vyresnėlis.

– Mes taip ir padarysim, – tvirtai pritarė brolis. 
Abiejų paauglių galvose kirbėjo vienintelė mintis: kodėl tai buvo 

slepiama? Jie dar buvo nepatyrę nei melo, nei apgaulės, todėl skaisčiai 
šviečiančią saulę tarsi pridengė debesys.

– Tu man sakyk, už ką mus visi mulkino? – nusiminęs ištarė Ar-
vydas.

– šito tai ir aš nesuprantu, – pritarė Laimis.
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– Ale gudriai buvo paslėpta... tik pamanyk – pirmiausia į šovini-
nę, tada į inkilą...

Ir abu broliai, nors ir jautėsi vyresniųjų apgauti, susitarė pirmiau-
sia perskaityti, o tik tada prisipažinti namiškiams, vildamiesi, kad nors 
taip savotiškai visus nubaus. Paslapčiomis skaitė, daug ko nesuprato, 
diskutavo, o pagaliau nutarė savo radinį parodyti, tikėdamiesi kaip pa-
prastai gauti nuoširdų paaiškinimą. Nutaikę progą pasakė tetai Onutei, 
senelio seseriai, geriausiai savo užtarėjai. 

– štai ką radom po audros, – vienu balsu sušuko broliai, ištiesda-
mi minėtus sąsiuvinius. 

Pirmą kartą moteris tarsi žado neteko, matyt, nežinojo, ką pasa-
kyt. Pirmiausia atsitokėjo senelis ir kone rūstokai ištarė:

– Vaikai, ką jūs padarėt?!
– Mes nieko nepadarėm, tik truputį paskaitėm ir viską parnešėm, 

– teisinosi vaikai.
– Kaip jūs išdrįsot, nenaudėliai, – purkštavo Ona, – jau net inkilui 

vietos neliko dėl šitų neklaužadų.
– Audra kalta, o ne mes, – jau išsigandę aiškino paaugliai.
Norėdami įsitikinti, ar jie nemeluoja, visi patraukė prie „nusikalti-

mo“ vietos. žinoma, perskilęs inkilas buvo netoli krūmų, o berniukai, 
vienas kitą pralenkdami, pasakojo, kad kalčiausias buvo vėjas...

–  Laikas galingesnis už medį, sutrešo inkilas, todėl nukrito, – pa-
lingavęs galva ramiai ištarė senelis. Tada priėjęs apkabino Arvydėlį ir 
Laimutį:

– Atleiskit, anūkėliai, vienintelį kartą gyvenime jums sumela-
vom... Kai užaugsit, viską suprasit ir atleisit. O dabar žinokit, kad tai 
yra paslaptis, šventa paslaptis, dar neatėjo laikas ją atskleisti. Bet aš 
tikiu, kad laikas ateis, nors gal ir negreit. Gal aš nesulauksiu, bet jūs 
sulauksit. Niekam apie tai nepasakokit, kantriai laukit... 

– Kur šovininė? – vis dar virpančiu balsu ištarė Ona.
Atgavusi šovininę moteris kažkur trumpam dingo, žinoma, jos 

niekas nesekė, o kai grįžo, buvo vėl kaip paprastai rami. Broliai kurį 
laiką dar pasikalbėdavo apie paslaptingą šovininę, tačiau jos neieško-
jo. Po kažkiek laiko netikėtai pamatė malkinėje, senų malkų rietuvėje. 
Nelietė. Niekas nejudino ir senų malkų, sukraudavo šviežias, dvelkian-
čias mišku, tarsi gaubiančias kažkur gilumoje saugomus paslaptingus 
raštus. 

Slinko metai, dešimtmečiai, atnešdami naujus įvykius, nusinešda-
mi žmones, tikruosius liudytojus...
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* * *
 
įsibėgėjęs XXI amžius negailestingai skaičiuoja metus ir tarsi pa-

tvirtina garsaus romėnų poeto Ovidijaus žodžius: Viskas keičiasi ir 
nieko pastovaus pasaulyje nėra.

Besikeičiantis laikas nūdienos žmogui siūlo kitokias vertybes. Jau 
kažkur toli, XX amžiaus viduryje, liko rezistencinės kovos už Laisvę... 
šioje žemėje jau nebeliko laisvės kovotojų, jau visi Anapus, galima 
sutikti tik vieną kitą „miško brolių“ rėmėją. O čia, žemėje, tik kryžiai 
ar kuklūs paminklai žymi žuvimo ar palaidojimo vietas, kitų lig šios 
dienos net palaikai nesurasti.

Neatsitiktinai Pietų Lietuvos partizanų laikraštyje „Mylėk Tėvy-
nę“, kurį leido Merkio rinktinės partizanų štabas, buvo išspausdinta 
malda:

Šventoji Dievo motina Marija! Kodėl neišgirsti mūsų prašymo ir 
kodėl nematai ir nepaguodi tų moterų, kurios suklupę 
prie sūnų, žuvusių dėl Lietuvos Laisvės ir krikščio-
niško tikėjimo, verkė ir maldauja Tavo užtarimo.

Skaudžiausiu laikotarpiu, vykstant rezistencinei 
kovai, susiformavo ir naujos kultūros klodas, kurį su-
daro gausi pogrindžio spauda ir širdį deginančios par-
tizanų dainos. Visa tai išsiveržė netikėtai, skausmingai 
kaip žolė pro kietus akmenis. 

Partizanų vadai suprato, kad tik per pogrindžio 
spaudą galima auklėti ir šviesti laisvės kovotojus, o 
šiandien ji mums atveria skausmingiausius istorijos ir 
kultūros puslapius. Labai aiškiai pogrindžio leidinių 
tikslas yra pasakytas 1952 m. partizanų laikraštyje 
„Prie rymančio Rūpintojėlio“:

Ateities istoriką, kuris atskleis dabarties mūsų 
tautos gyvenimo puslapius, labiausiai stebins du da-
lykai. Pirmiausiai jis turės stebėtis neregėtu dabar-
ties vergijos baisumu, pavyzdžio neturinčiu žiauru-
mu ir ta taip nepaprastai ištobulinta komunistinės 
vergijos sistema, kuri, rodos, turėtų užslopinti pas-
kutinįjį laisvo žmogaus alsavimą, paversti visišku 
vergu ne tik fiziniu, bet ir dvasiniu atžvilgiu. Tačiau 
dar labiau ateities istoriką stebins tai, kad tauta po 
šios vergijos jungu nesuklupo, bet sugebėjo vesti to-
kią nepaprastai sunkią ir didžią kovą. Ir klaus anas 
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istorikas, iš kur sėmėsi sau ištvermės ir jėgos 
dešimtys tūkstančių partizanų, kurie geriau pa-
sirinko mirtį negu baisiąją priešo vergiją, iš kur 
sėmėsi sau jėgų pavergtieji. Ir ieškodamas atsa-
kymo į tuos klausimus jis su tylia pagarba turės 
nulenkti savo galvą prieš mūsų tautos nepaprastą 
dvasinę didybę.

Būtent tokia spauda kėlė miško brolių dva-
sią, skatino žengti pirmyn, nugalėti visas ne-
gandas, kurios tykojo sunkiame kelyje į Laisvę. 
šiandien ne vieną tikriausiai stebina pogrindžio 
spaudos gausa. Juk tik Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas įvairiu metu organizavo leidybą, redagavo 
ir rašė į šiuos Pietų Lietuvos partizanų laikraščius:  
1945 m. rudenį – į Merkio bataliono laikraštė-
lį „Trečias skambutis“, 1946–1947 m. – į Merkio 
rinktinės laikraštėlį „Mylėk Tėvynę“, 1947–1949 m. 
– į Dainavos apygardos laikraštį „Laisvės varpas“,  
1947–1949 m. – į laikraštį „Svobodnoje slovo“ (skir-
tą okupacinės kariuomenės kariams), 1949–1950 m. 
– į PLP srities laikraštį „Partizanas“, 1951–1952 m. 
– į laikraštėlį „Miško brolis“. Be šių minėtų leidinių, 
1948–1952 m. leido informacinius užsienio politinių 
žinių biuletenius. 

Pogrindyje leidžiamuose laikraščiuose buvo spausdinama ir lais-
vės kovotojų kūryba bei kita įvairi medžiaga, atspindinti įvykius apy-
gardoje.

Tačiau visą kūrybinę Adolfo Ramanausko-Vanago veiklą, mano 
supratimu, vainikavo jo atsiminimų knyga Daugel krito sūnų... Pietų 
Lietuvos partizanų vadas savo atsiminimus pradėjo rašyti 1950 m. Jie 
apima 1945 m. pavasario – 1947 m. pabaigos laikotarpį ir suskirstyti į 
tris dalis, pagal metus. Pirmąją ir antrąją dalis jis baigė rašyti 1952 m., 
o trečiąją – 1956-aisiais. 1957 m. tragiškai nutrūko laisvės kovotojo 
gyvenimas, todėl daug planų liko neįgyvendintų, nebaigta aprašyti ir 
visą kovų kelią. Tačiau šių atsiminimų rašymo tikslą labai aiškiai nu-
rodė pats autorius: Rašau ne savo malonumui, bet kad ateityje lietuvis 
galėtų susidaryti bent apytikrį vaizdą, kaip pilkasermėgis jo brolis my-
lėjo savo tėvynę ir jos laisvę, sunkiai kovojo ir garbingai mirė. Ir tegul 
lietuvis ateityje iš tokių karžygių kovos ir mirties pavyzdžio semiasi 
stiprybės. 
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ir Lionginas Baliukevičius-Dzūkas 1947 m. 
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Tarsi nenorėdamas ir, be abejo, apie tai negalvodamas savo knyga 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas pasistatė sau ir savo bendražygiams 
iškilų paminklą. šiandien belieka stebėtis, kaip tomis baisiomis sąly-
gomis jis pajėgė tvarkyti dokumentus ir fiksuoti partizanų kovos kro-
niką.

* * *

Išsvajotas, išlauktas laikas atėjo. Suskambo Atgimimo var-
pai. Dukrelės Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės rūpesčiu  
1991 m. dienos šviesą išvydo Adolfo Ramanausko-Vanago auto-
biografinė knyga Daugel krito sūnų... (21 000 egz.), antroji laida –  
1992 m. (23 000 egz.). 1999 ir 2007 metais išleistos knygos taip pat 
neužsigulėjo knygynuose. 
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Daugel krito sūnų... – tai vienas autentiškiausių ginkluotos re-
zistencijos liudijimų. Džiugu, kad knyga pateko į skaitytojo rankas, 
išsipildė testamentiniai Adolfo Ramanausko-Vanago žodžiai: Ne visa 
numirs su žmogumi.

Knyga prikėlė naujam gyvenimui ir jos autorių, ir Adolfo Rama-
nausko-Vanago kovos bendražygius. žodis – paminklas, išsūpuotas 
kruvino pokario, kankintas, saugotas, išlauktas... Knyga, nugalėjusi 
kliūtis ir prakalbusi į skaitytoją po daugiau kaip keturių slogių soviet-
mečio dešimtmečių, kai jos autorius buvo žiauriai nukankintas ir ne-
žinia kur užkastas. žodžio, tapusio knyga, kelias toks pat sudėtingas, 
kaip ir autoriaus. Kas atskleis žodžio kelią, jeigu tikrieji liudininkai 
jau seniai ilsisi kryžių kalnelyje?! O gal šiandien jau nebėra aktualios 
smulkios detalės, kurios anais žiauriais pokario metais buvo gyvenimo 
realybė?! Visa tai išlikę tik tuo metu gimusiose graudžiose dainose:

Partizanų būrys paklebeno duris,
Pasibeldė į sodžiaus pirkelę. 
Atidarė duris jiems liūdna mergina, – 
Čia broliukai nuvargę, sušalę.

Be abejo, buvo paklebenta ir į Petro bei Marcelės Džervų du-
ris. Juk gyveno aukštų medžių apsuptoje sodyboje, netoli vieškelio, 
vedančio į Punios bažnytkaimį. Čia pat garsusis Margio piliakalnis, 
lietuvių kovų su kryžiuočiais liudytojas, o už mėlynos Nemuno juos-

Petro ir Marcelės Džervų sodyba ne kartą buvo tapusi prieglobsčiu „miško broliams“
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tos paslaptingai ošė Punios šilas, tapęs prieglobsčiu miško broliams. 
Čia buvo Dominyko Jėčio-Ąžuolio vadavietė, o 1947 m. balandžio  
23–26 d. įvyko Dainavos apygardos vadų sąskrydis. Tikriausiai ma-
žai buvo likę kitapus Nemuno pirkelių, į kurių duris nebuvo pasibeldę 
partizanai. 

Ona Džervutė-Sučylienė liudija: Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas kurį laiką su šeima gyveno Punios kaime, mano tėviškėje, ant 
gyvenamojo namo aukšto: buvo padaręs grybams džiovyklą, kažką 
rašė, be abejo, knygą. Mūsų namuose visada gyveno tėvo sesuo Ona. 
Vaikystėje ji buvo sirgusi kaulų tuberkulioze, todėl visam gyvenimui 
likusi šluba. Tikriausiai Adolfu ir jo šeima daugiausia rūpinosi teta 
ir mano tėvo žmona Marcelė. Adolfas, persikeldamas gyventi kitur, 
tą rankraštį paslėpti ir saugoti padavė tetai. Kai jis buvo suimtas, 
KGB atvežė į mūsų sodybą. Matyt, Adolfas buvo labai iškankintas, 
nes pats liepė tą knygą atiduoti. Teta išsigynė sakydama: „Aš tavęs 
nepažįstu.“ Tetą pasodino į tą pačią mašiną šalia Adolfo. Ji spau-
dė Adolfui ranką ir rėkė: „Ko iš manęs nori!“ Tetą nuvežė į Alytų, 
bet greit paleido. (Iš autorės pokalbio su Ona Džervute-Sučyliene  
2011 m. vasario 10 d.) 

Kokį košmarą patyrė Džervų šeimyna, priglaudusi savo namuose 
Adolfą, šiandien mes galime tik nujausti. Kad skaitytojui taptų viskas 
aiškiau, pateikiu kratos protokolą:

Kratos protokolas

1957 m. sausio mėn. 9 d.    Punios kaimas

Mes, Valstybės Saugumo Komiteto prie Lietuvos TSR Minis-
trų Tarybos tardymo skyriaus vyr. tardytojas vyr. leitenantas Ba-
šinskas, operatyvinis įgaliotinis 4 valdybos 2 skyriaus, jaunesnysis 
leitenantas Šimkus ir Lietuvos TSR Prokuroro padėjėjas tardymo 
priežiūrai valstybės saugumo organuose, jaunesnysis teisių tarėjas 
Mickevičius, dalyvaujant kviestiniams Paukščiui Petrui, Antano s. ir 
Tamošiūniui Boliui, Vinco s., gyvenantiems Jezno rajono, Punios kai-
me, remdamiesi VSK prie LTSR MT tardymo skyriaus 1957 m. sausio 
mėn. 9 d. nutarimu padarėme kratą pas pil. Džervaitę Oną, Petro d., 
gyvenančią Jezno rajono, Punios kaime.

Krata buvo daroma Džervaitei dalyvaujant. Sutinkamai su RTF-
SR BPK.179 str. prieš pradedant kratą pil. Džervaitei buvo paskelb-
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tas kratos pas ją daryti nutarimas ir pasiūlyta atiduoti visus pas ją 
esančius Ramanausko Adolfo, Liudviko s. bei liečiančius. pastarojo 
nusikalstamą veiklą daiktus ir dokumentus.

Pil. Džervaitė pareiškė, kad jos namuose nesiranda jokių Rama-
nausko Adolfo, Liudviko.sūnaus daiktų bei dokumentų ir ji neturi ką 
atiduoti.

Po to buvo pradėta krata, kurios metu apžiūrėta du tvartai, 
kluonas, rūsys, gyvenamojo namo kambarys ir virtuvė bei aukštas 
ir prieangis.

Kratos.metu nieko (trijų žodžių neįmanoma perskaityti) nebuvo 
paimta.

Krata buvo daroma nuo 15 val. 10 min. iki 17 val. 30 min.
Kokių nors skundų kratą dariusiųjų atžvilgiu arba dėl dingimo 

daiktų pareikšta nebuvo. 

Kratą darė
VSK prie LTSR MT tardymo skyriaus vyr. tardytojas, vyr. ltn. 

(parašas)

VSK prie LTSR MT 4 valdybos 2 skyriaus oper. įgaliotinis jaun. 
ltn. (parašas)

Lietuvos TSR Prokuroro padėjėjas tardymo priežiūrai valstybės 
saugumo organuose jaun. teisių tarėjas (parašas)

Kviestiniai: 1. (parašas)
               2. (parašas)
Asmens, pas kurį buvo daroma krata, parašas: (parašas)
Šio protokolo nuorašą gavau: (parašas)
1957 m. sausio mėn. 9 d. 

(Pateikta autentiškai)

Galbūt jau būtų galima šioje istorijoje padėti tašką, nes tai, kas 
svarbiausia, jau žinome. Už Adolfo Ramanausko-Vanago rankraščius 
daug kentėta, tačiau jie saugoti ir išsaugoti. 

Tačiau Džervų namuose, spintoje po drabužiais daugelį metų gu-
lėjo Petro Cvirkos raštų vienas tomas. Kodėl? Be abejo, tuo daugiausia 
susidomėjo šių namų slenkstį peržengusi marti Stanislava, kiek vėliau 
jau augdami jos sūnūs. Taip jau įprasta – jeigu kas nors keisčiau, visa-
da traukia akį, smalsaujama. 
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Iš tiesų kietuose šios knygos viršeliuose labai gražiai įdėtas kele-
tą dešimtmečių buvęs įslaptintas svarbus dokumentas. Tiesa, užmetus 
žvilgsnį tai tik paprastas sąsiuvinio lapas, tačiau jo turinys suintriguo-
tų ne vieną, nes įrodo, kad virš šios šeimos ilgai kabojo Damoklo kar-
das. Todėl jį pateikiu skaitytojams:

Pažymėjimas 

Pažymima, kad Dainavos Apygardos Dzūkų Rinktinės PK Mar-
gio Tėvūnijos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio dalyvė Lietuvė, gi-
musi 1899 m., kovoje dėl demokratinės Lietuvos.Nepriklausomybės 
atstatymo nuo pat pirmųjų partizaninio judėjimo dienų pasižymėjo 
kaip labai uoli partizanų rėmėja. Greta dažnų ir gausių aukų Lietuvė 
daugelį kartų atliko partizanų ryšininkės pareigas. 

Pažymėtina ir tai, kad Lietuvė man atsidūrus sunkioje padėtyje 
po to kai priešo buvau staigiai iškeltas iš vadavietės, pati ieškojo ir 
rado būdų pagelbėti aukoms. Lietuvė ir jos vyras ir tuo metu, kaip 
juos tiesiogiai persekiojo okupantas, įrodė esą tauriais lietuviais, pa-
sišventusiais Lietuvos laisvinimo reikalui. 

Už nurodytus nuopelnus LLKS Gynybos Pajėgų vadas įsakymu 
GP Nr. 15 1953.06.01 Lietuvę atžymėjo Laisvės Kovos Kryžiumi III 
laipsnio.

1953.06.01.
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��9

Pažymėjimo  Nr. 99                                                                          
        (Parašas)

(Pateikiama autentiškai)

Suprantama, kad konspiraciniais sumetimais nebuvo rašoma nei 
vardas, nei pavardė, tačiau nurodyti gimimo metai. Belieka užsukti į 
Punios mirusiųjų karalystę ir kalbinti nebylius juodus akmenis. Čia jau 
kelių Džervų kartų amžinieji namai. Petras Džervus (1900–1967), do-
ras Dzūkijos laukų artojas, jaunystėje sūriu prakaitu Amerikoje pelnęs 
pinigų, kad vėliau čia, savo žemėje, įsikurtų, dirbtų ir augintų vaikus. 
Viena, ko nenujautė žmogaus širdis, kad jo namai taps prieglobsčiu 
miško broliams. Matyt, patirti sunkumai užgrūdino, nesuklupo, kai 
vieną po kitos turėjo laidoti džiovos pakirstas jaunas žmonas, nesu-
dvejojo, kai reikėjo tiesti pagalbos ranką partizanams. 

Marcelė Džervienė (1898–1982). Sustok, žmogau, – tyliai sukuž-
da juodas akmuo. Gimimo metai sutampa su pažymėjime nurodytais 
Lietuvės metais. Tiesa, yra mažytis vienerių metų skirtumas: įdomu, 
kas klydo – ar 1953 m. pažymėjimą išdavęs Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas (gal sąmoningai), ar šis paskutinis įrašas. Vis dėlto susipažinus 
su išsaugotais dokumentais abejonių nekyla: čia ilsisi Lietuvė (tikroji 
ką tik pateikto dokumento savininkė). Belieka nulenkti galvą šviesiam 
jos atminimui, pagerbti moterį, kuriai brangi buvo Lietuva ir Laisvė. 
Apie tikruosius jos žygdarbius daugiau nelemta sužinoti. Tačiau aiš-
ku – ši moteris mokėjo tylėti kaip žemė. Nesusilaukusi su vyru Petru 
savo vaikų, mylėjo jo kaip savus: sūnų mokytoją kraštotyrininką Pe-
trą, dukterį mokytoją Onutę ir sūnų Joną, kuriam buvo patikėtas ūkis. 
Vėliau glaudė visų vaikus kaip savo tikruosius anūkus. 

Tęsiame kelionę: Ona Džerviūtė (1911–1988). Ta pati, kuri  
1957 m. sausio 9 d. išlaikė žmogiškumo egzaminą, nesudrebėjo prieš 
budelius ir neatskleidė šventosios namų paslapties: Rankraščių nema-
čiau, tavęs nepažįstu, – pasakė žvelgdama į žmogų, kuris buvo gyve-
nęs jos namų pastogėje, kurį maitino, su kuriuo bendravo. 

Kodėl Adolfas Ramanauskas-Vanagas patikėjo savo brangenybę 
– rankraščius – Marcelei ir Onai? Kuria geriau pasitikėjo? žinojo tik 
jis vienas. Ir tebūnie taip. Moteris – motina, šeimos židinio sergėtoja, 
švelni ir gailestinga, mylinti ir pasiaukojanti. Viskas buvo jose. Neat-
sitiktinai brangiausi žodžiai – Lietuva, Laisvė – taip pat yra moteriško-
sios giminės. Juos pateisina ir šios nežinomos didvyrės. 
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Jonas Džervus (1926–1962) žuvo nelaimingo atsitikimo metu miš-
ke. Stanislava Džervienė (1929–2000), būsimoji Džervų marti, Stanis-
lava Valentaitė, buvo baigusi Alytaus mergaičių gimnaziją ir visą savo 
darbingą amžių atidavė netoliese esančiai Pievų pradinei mokyklai. 
Atėjo laikas, kai marti sužinojo šių namų šventąją paslaptį. Galbūt tin-
kamiausias metas buvo tada, kai jos sūnūs Arvydėlis ir Laimutis sura-
do keistąjį inkilą, o gal pamatė malkinėje tarp niekada neliečiamų senų 
malkų paslaptingą vokišką šovininę? Kas žino? Visoje paslaptingoje 
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įvykių grandinėje aiški tik pabaiga. Savo rankomis ji įteikė rankraščius 
Auksutei Ramanauskaitei-Skokauskienei. 

Paliekame Punios mirusiųjų karalystę. Lūpos savaime sušnabž-
da: Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie. širdyje gera ir ramu. 
Nedažnai taip būna – tik tada, kai prisiliečiame prie amžinųjų verty-
bių. 

* * *

Ir šiandien netoli to paties vieškelio, kuris jau seniai asfaltuotas ir 
vadinamas plentu, stūkso ta pati, tik atnaujinta, darbščių rankų išpuo-
selėta Džervų sodyba. Bėgantis laikas daug ką pakeitė – ne tik aplinką, 
bet ir žmones. Plačiašakės liepos, šių namų šventosios paslapties liudy-
tojos, gerokai pasistiebė į dangų, ir kaip kadaise kiekvieną vasarą sklei-
džia svaiginantį aromatą jų žiedai, juose dūzgia darbštuolės bitelės.

Arvydėlis, vaikystėje narpliojęs keisto inkilo paslaptį, dabar in-
žinierius Arvydas Džervus. Tačiau nepajėgė atsiplėšti nuo kūdikystės 
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Stanislava Džervienė Adolfo Ramanausko-Vanago rankraščius atidavė dukrai Auksutei 
Ramanauskaitei-Skokauskienei
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žemės, jis tarsi skerdžius Lapinas negalėjo gyventi be savo liepų, be 
tėvų ir senelių žemės, kuri saugo vaikystės paslaptis, be šios seno-
sios jotvingių žemės, menančios karžygių drąsą, ryžtą ir pasiaukoji-
mą, nuožmius karus ir pokario išbandymus. Čia viskas sava, atrodo, 
paprasta, o kartu paslaptinga. Laimingas tas, kuris turi savo vaikystės 
žemę ir savo medį. Toks yra Arvydas Džervus.

Kam gi rinkais, sese, sunkią marčios dalią
Ir šelmiui berneliui kam tarei myliu.

Iš amžių glūdumos ataidi lietuvių liaudies dainos apie marčios li-
kimą, užguitą gyvenimą ir patirtas nuoskaudas gyvenant vyro šeimo-
je. Džervų šeimos marčios tarsi paneigia šias per daugelį metų sufor-
muotas nuostatas. Jos ne tik savo šeimos židinio sergėtojos: vyriausioji 
Marcelė, tarsi geroji pasakų fėja, globojusi miško brolius, pasiaukoja-
mai tarnavusi Lietuvai, taip ir liko nežinoma. 

Stanislava, anksti tapusi našle, išaugino du sūnus, sovietmečiu 
būdama mokytoja sugebėjo saugoti šios šeimos didžiąją paslaptį, o  
atėjus laikui ilgai slėptus rankraščius atiduoti, tikėdamasi jų prasmin-
go likimo.

Arvydo Džervaus žmona, trečiosios Džervų kartos marti, žemai-
tė, matematikos mokytoja (Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui) Vida Džervienė puoselėja sodybą, 
svetingai sutinka giminaičius, atvykstančius iš įvairiausių kampelių, 
net iš tolimosios Amerikos. Tikriausiai labiausiai laukia savo vaikų In-
gridos ir Jono, su šeimomis atvykstančių iš Vilniaus. Tada namai būna 
pilni jaunatviško juoko ir anūkėlės Lauros krykštavimo. Ji suprato, kad 
visagalis laikas užgoš šventą ilgai saugotą Džervų šeimos paslaptį, to-
dėl ją patikėjo man, kad iš atsiminimų nuotrupų ir išlikusių dokumentų 
atskleisčiau šios šeimos patirtą tragizmą bei pasiaukojimą žmogaus ir 
Laisvės vardan.

Dėkodama Vidai Džervienei už pateiktus dokumentus ir pasako-
jimus, viliuosi, kad už šioje publikacijoje pateiktas įžvalgas bus dė-
kingi ir skaitytojai, neabejingi pasipriešinimo kovų liudijimams. Tai 
pirmasis bandymas viešai prabilti apie Adolfo Ramanausko-Vanago 
rankraščių sergėtojus. žinodama, kad Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
kūrė nereguliariai, memuarus rašė keliais egzemplioriais, slėpė įvairio-
se vietose pas įvairius asmenis, drįstu teigti, kad jo rankraščių likimas 
iki Lietuvos atgimimo pradžios dar laukia tyrinėtojų dėmesio. Kas tie 
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ELVYRA BILIŪTė-ALEKNAVIČIENė – Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus vyriausioji inspektorė. Išleido pedago-
ginės publicistikos ir švietimo istorijos knygas: Gerumo šviesa (1996), 
Amžinybės sparnai (1997), Kunigo Antano Skelčio muziejus (1997), Mei-
lės giesmė (1999), Gyvybės lopšys (2000), Tolstantis aidas (2001), Vilties 
angelas (2002), Pradinės mokyklos mokytojų rengimo bei švietimo raida 
Lietuvoje 1940–1957 m. (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis 
(2007), Alytaus švietimo arimuose (2010).

Alytuje organizuoja įvairius renginius, susitikimus su žymiais žmonėmis, 
dalyvavo konferencijose Vilniuje, Panevėžyje, Palangoje, Seinuose, Puns-
ke ir kt., kuriose skaitė pranešimus „Pedagogo asmenybė metų tėkmėje“, 
„Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmenybė“, „Spaudos draudimo  
sunkmetis ir jo švyturiai“ ir kt.

Pedagogikos, kultūros, švietimo tematikos straipsnius publikuoja mokslo 
darbų žurnale „Pedagogika“, vietinėje ir šalies spaudoje, Punske (Lenkija) 
leidžiamame Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštyje, „Aušros“ žur-
nale, Lenkijos lietuvių interneto svetainėje ir kt.

pasišventėliai, kuriais pasitikėjo autorius? Jų ieškoti reikia nedelsiant, 
kol dar visiškai neužklojo užmaršties dulkės.   

Pastaba. Cituojami dokumentai ir publikuojamos nuotraukos yra 
iš Arvydo ir Vidos Džervų asmeninio archyvo, tik Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago – iš Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos muziejaus 
fondų.

Elvyra Biliūtė-
Aleknavičienė

E LV Y R A  B I L I Ū T ė - A L E K N AV I Č I E N ė š V E N T O J I  PA S L A P T I S



���

AUKSUTė RAMANAUSKAITė-SKOKAUSKIENė

IšKILUSIS DZŪKIJOS KUNIGėLIS

Šiemet sukanka 35-eri metai, kai Amžinybėn iškeliavo šviesaus 
atminimo kunigas, Lietuvos partizanų ryšininkas ir rėmėjas, papras-
tų žmonių užtarėjas, guodėjas ir pagalbininkas Zigmas Neciunskas.

šiais metais minime daug skaudžių mūsų tautai sukakčių: Bir-
želio sukilimo, pirmųjų trėmimų, nekaltų žmonių žudynių Rainiuose, 
Pravieniškėse, Juodupėje, Panevėžyje, Červenėje 70 metų sukaktis, 
kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių, šalčininkų užkardos Krakūnų poste 
nušauto pasienio tarnybos darbuotojo Gintaro žagunio žūties, Me-
dininkų tragedijos, Parlamento gynėjo savanorio Artūro Sakalausko 
žūties 20-ąsias metines ir kita. 2011-ieji paskelbti Laisvės gynimo ir 
didžiųjų netekčių metais. įvairaus amžiaus, įvairių profesijų žmonės 
ėjo erškėčiuotu kovos už Laisvę keliu. 

šis kelias visada sunkus, bet tampa dar sudėtingesnis, kai visuo-
menėje įsigali totalitarinė smurto, melo, prisitaikėliškumo sistema. 
Antrosios sovietinės okupacijos metu Lietuva tapo būtent tokios siste-
mos dalimi. Tai skaudžiai palietė visus gyventojų sluoksnius, taip pat  
mūsų dvasininkiją. Didelį autoritetą tarp žmonių turėję kunigai buvo 
nuolat sekami MGB, verbuojami pasirinkti Judo – išdavystės – kelią. 
Pažvelgę į šį mūsų istorijos laikotarpį, rasime ne vieną stiprią asmeny-
bę, kuri tai patyrė, bet nepasidavė okupantui, neišdavė savo tikėjimo, 
savo Tėvynės. Nemažai kunigų visokeriopai rėmė Laisvės kovas, Lie-
tuvos partizanus ar net patys stojo į partizanų gretas.

Skaičiuojame 35-uosius metus, kai Amžinybėn iškeliavo šviesaus 
atminimo kunigas Zigmas Neciunskas, besąlygiškai tarnavęs žmo-
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nėms, gynęs Tėvynės laisvę, visu savo gyvenimu liudijęs Dievo Gai-
lestingumą. 

Bažnyčia Nedzingėje, mažame Dzūkijos miestelyje, kuriame jis 
klebonavo antrosios sovietinės okupacijos metais, tapo šio krašto par-
tizanų ryšių, informacijos, paramos centru. Čia rasdavo užuovėją ir 
patarimą paprastas kaimo žmogus, čia galėjo pasislėpti partizanai, į 
slaptus pasitarimus susirinkdavo Dzūkijos partizanų vadai, čia, esant 
mirtinam pavojui, virė nepaprastai aktyvus gyvenimas, kurio esmė 
– laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai siekis.  

Partizanai kunigui Z. Neciunskui buvo davę savotišką slapyvardį 
– „Elytė“. Moteriškas vardas, okupantui bandant jį iššifruoti, turėjo 
nukreipti priešo dėmesį ieškoti moters. Tai ne kartą pasiteisino.

Kunigo Z. Neciunsko asmenybė mano gyvenime išskirtinė. Parti-
zaninio karo pradžioje jis sutuokė būsimą Pietų srities Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininką, LLKS gyny-
bos pajėgų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą ir partizanę Birutę Ma-
žeikaitę. Po keleto metų jie tapo mano tėvais.

Daug gerų žodžių apie kunigą Z. Neciunską dar partizaninio karo 
metais yra parašęs mano tėvelis A. Ramanauskas-Vanagas savo atsi-
minimuose, juos, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, išleidau knyga 
Daugel krito sūnų... Minint kunigo 35-ąsias mirties metines, norėčiau 
pasidalinti jais su Jumis.

Pirmasis mano susitikimas su Elyte buvo labai trumpas. Jis įvy-
ko dar prieš pirmąjį rusų puolimą Varčios miške. Tai buvo tuo metu, 
kai aš su Klevu ir Roku išvažiavome Nedzingėn, o ten buvo pilna 
rusų. Tuomet aš su Elyte pasikeitėme tik keliais sakiniais, nes buvome 
priversti kuo greičiausiai išsinešdinti iš bažnytkaimio.

Vėliau su ja susitikdavau dažnai, nes per ją buvo palaikomi ry-
šiai.

Elytė nepaprastai daug padėjo ir mano besislapstančiai žmonai. 
Jinai su Elyte susipažino kiek vėliau už mane. Mano žmona buvo at-
sidūrusi ypač sunkioje padėtyje, bet Elytė nepaprasto sutapimo dėka 
laiku ją pas save priglaudė nuo rusų persekiojimo, be to, ir ateityje 
įvairiausiais būdais padėjo jai išsisukti nuo rusų.

Pati Elytė gyventojų buvo labai plačiai žinoma, mylima ir 
gerbiama. Ji savo geraširdiškumu ir pasiaukojimu kitiems buvo 
įsigijusi nepaprastą autoritetą tarp gyventojų. Žmonės, ištikti ne-
laimės, pirmiausia kreipdavosi į Elytę. Ji visiems padėdavo ma-
terialiai ir guosdavo moraliai. Elytė padėdavo visiems be jokios 
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išimties ir dėl to niekuomet pati nebuvo turtinga. Visą savo tur-
tą ji išdalydavo neturtingiesiems ir varge atsidūrusiems, – rašė  
A. Ramanauskas-Vanagas. 

Tad nenuostabu, jog kunigas, turintis tokį autoritetą, gebantis pa-
traukti daugybę žmonių, MGB buvo ypač stebimas. Nedzingės klebo-
nas ne kartą sulaukė okupantų valdžios vizitų. Jų metu buvo bandoma 
įvairiais būdais prikalbinti kunigą bendradarbiauti su MGB. Siekiant 
išvengti tokių situacijų, partizanai ėmėsi įvairių gudrybių. Minėtuose 
atsiminimuose vieną tokį kunigo Z. Neciunsko-Elytės bandymą išsi-
vaduoti nuo okupanto atkaklaus raginimo papildyti išdavikų gretas 
yra aprašęs mano tėvelis: 

Apie tai, kad Elytė turi tokį autoritetą tarp gyventojų, greit su-
uodė ir MGB organai. Tai jiems labai nepatiko. Jie Elytę, kaip ir visus 
kitus tokios profesijos žmones, apstatė šnipais, be to, ir patys ėmė 
dažniau pas ją lankytis neva į svečius. Nors kai kurie šnipai patys 
Elytei prisipažino, kad MGB yra užverbuoti ją sekti, ir nieko bloga 
Elytei nelinkėjo, vis dėlto susidariusia padėtimi ji labai susirūpino ir 
galvojo, kaip iš tos nelemtos padėties išsisukti. 

Apie tai, ką sužinojau apie Elytę, painformavau Kazimieraitį. 
Nutarėm, kad mums patiems reikia tiesiogiai susižinoti su Elyte ir 
reikalą išsiaiškinti vietoje.

Nuvykus pas Elytę [...] viskas buvo smulkiai išsiaiškinta ir nu-
tarta rašomąja mašinėle parašyti tariamąjį partizanišką perspėjimą 
Elytei, kurį aš pats pasirašyčiau. Perspėjimas turėjo būti Elytei įteik-
tas tokiu būdu, kad apie tai sužinotų net šnipai, o perspėjimą ji turėjo 
perduoti Alytaus saugumui. 

Kaip buvo sutarta, taip ir padarėme. Perspėjimo tekstą buvome 
gerai apgalvoję, ir dėl to rusai net nemanė, kad tuo norima jiems akis 
apdumti.

Su Elyte jie pradėjo visiškai kitaip skaitytis ir pamanė, kad ji yra 
jų žmogus. Kaip vėliau paaiškėjo, jie net tikėjosi, kad Elytę pavyks 
užverbuoti ir išgauti iš jos daug naudingų žinių apie politinį nusista-
tymą ir veiklą tų žmonių, kurie Elyte visiškai pasitikėjo.

Dabar svarbiausia buvo tai, kad Elytė įsigijo visišką vieno aukš-
to MGB pareigūno pačiame Alytaus mieste pasitikėjimą. Tas net pa-
siūlė Elytės apsaugai nuo Vanago „bandos“ vieną enkavedistų dalinį, 
kuris būtų stovėjęs pačioje Nedzingėje. Elytei teko labai gudriai ir 
labai atsargiai kalbėti, kad tokios nemalonios apsaugos išvengtų. 
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Tokiomis sąlygomis kunigui reikėjo didelių diplomatijos suge-
bėjimų. Kaip rašoma atsiminimuose, kunigas Z. Neciunskas tuomet 
gudriai paklausė MGB darbuotojo, ar tokios apsaugos atsiuntimas ne-
pablogintų padėties, nes partizanai suprastų, jog jų laiškas nuneštas 
saugumui. MGB pareigūnas, apsvarstęs padėtį, nutarė, kad geriausias 
veikimo būdas tokiomis aplinkybėmis – apsimesti, jog apie laišką nie-
ko nežino, tikėdamasis ateityje iš kunigo sulaukti naudos. Taip pavo-
jus kuriam laikui nutolo, bet stribai nuolat darydavo kratas Nedzingės 
apylinkėse.

Būdavo atsitikimų, kad pas Elytę nuvykdavau su Daktaru ir Jū-
rininku, – rašė A. Ramanauskas-Vanagas. – Paskutinėmis 1945 metų 
dienomis vėl vykau pas Elytę. Mane lydėjo Gegutis. Apsistojome Pil-
vingių kaime pas vieną gyventoją. [...]

Dienojome kluono [šalinėje...] įrengtoje slėptuvėje. Įlindimas į 
slėptuvę buvo iš klojimo, ištraukus vieną pėdą avižų.

Sekmadienio rytą šeimininkė atnešė mums pusryčius į kluoną. 
Išlindome iš slėptuvės ir pavalgėme, o po to vėl sulindome slėptuvė-
lėn, nes kluone buvo šaltoka. Avižų pėdo dar nebuvome užtraukę, o 
šeimininkė su puodais ir indais nuėjo trobon ir žadėjo tuoj pat atnešti 
mums vandens atsigerti. 

Girdėjome, kad atsidarė kluono durys, apsiavusi klumpėmis šei-
mininkė įėjo vidun ir garsiai su kažkuo kalbėjosi. Iš pradžių manėme, 
kad ji kalbasi su kažkuriuo savo šeimos nariu, bet išgirdome sakant: 
„Ko jūs čia ieškot, juk čia nieko nėra!“ Tik dabar supratome, kad 
kluone rusai. Jie pradėjo daryti kratą. Turėjome mažai vilties, kad 
išliksime, nes mus turėjo išduoti paliktasis avižų pėdas. Išsiėmėme 
pistoletus ir telaukėme, kada rusai užtiks įlindimo angą. Atrodė, kad 
yra likusi tik viena išeitis – nusišauti.

Mano žmona prašė, kad ją pirmiausia nušautume, nes ji taip pat 
nenorėjo gyva priešui patekti į rankas. Mūsų nervai buvo įtempti iki 
kraštutinumo.

Jautėme, kaip rusai laipiojo ant avižų, po kuriomis mes gulėjome. 
Jie trankėsi po visą kluoną, kuris buvo didelis ir turėjo du klojimus. 
Krata truko neilgai. Išgirdome uždaromas duris ir po to daugiau nie-
ko nesigirdėjo, – toliau rašė A. Ramanauskas-Vanagas. Laimei, stribai 
neatkreipė dėmesio į numestą avižų pėdą, turėjusį dengti slėptuvės 
angą, ir besislepiančių partizanų nerado.
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Iš Pilvingių kaimo [...] nuėjome pas Elytę. Pas ją nunešiau ir 
siuntą Ąžuoliui, bet siuntos nuo Ąžuolio neradau. Pas Elytę nebuvo 
kada svečiuotis ir 1945 metų paskutinį vakarą vėl išvykau į Pilvingių 
kaimą, kur manęs laukė Gegutis.

Su juo nukeliavome per Pilvingių ežerą pas vieną gyventoją, 
kuris buvo pažadėjęs mums paaukoti gerą radijo aparatą. Aš jį bu-
vau numatęs perduoti Kazimieraičiui, nes jo turimas aparatas buvo 
prastos kokybės.

Radijo aparatą gavome ir juo nešini jau žygiavome šilų link. 
Buvo nemažai sniego, o apledėjęs kelias slidus.

Staiga tai vienur, tai kitur pasigirdo šaudymas ir pavieniai šū-
viai, o horizonte švietė raketos. Buvo vidurnaktis – Naujieji metai.

Laikui bėgant, pavojai tik didėjo. Partizanams dažnai tekdavo 
užsukti pas kunigą Z. Neciunską įvairiais partizaninio karo reikalais, 
susidarė būtinybė jo namuose įrengti slėptuvę: 
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Priartėjo laikas patikrinti ryšio punktą pas Elytę, nes per ją 
buvo palaikomas ryšys su Dainavos apygardos vadu. [...] Su Jūrinin-
ku dienojome pas Elytę palėpės kambarėlyje. [...]

Vieną popietę staiga pamačiau ateinančius rusus. Jie jau buvo 
netoli gyvenamojo namo laiptų. Su Jūrininku šokome į negyvenamą 
palėpę ir kuo skubiausiai lipome ant savo kambarėlio lubų. Jūrinin-
kas užsikabarojo laimingai, o aš tuo momentu, kai jau kėliau koją ant 
lubų, netikėtai iš kišenės išmečiau pistoletą. Subildėjo nesmarkiai, 
bet nukritęs pistoletas kiek nusirito ir aš patamsy niekaip negalėjau 
jo surasti. Svarbiausia, kad ir delsti nebuvo kada, nes rusai kiekvie-
nu momentu galėjo užlipti laiptais aukštyn ir pasižiūrėti palėpėse. 
Pagaliau pistoletą susiradau ir užsirangiau pas Jūrininką. Dabar 
atsigavome, tačiau nežinojome, ar rusai kratą darys, ar jie lips ant 
mansardos lubų. Joje buvo pasilikusi mano žmona [...].

Laimei, rusai kratos nedarė, buvo užėję tik pavalgyti. Po to jie 
išėjo, o mes patenkinti nulipome žemyn. Iš viso to padarėme išvadą, 
kad mums čia sėdėti be jokios slėptuvėlės negalima. Apie tai pasakė-
me ir Elytei. Jos nuomonė buvo tokia pat. Su Jūrininku išlandžiojome 
visas palėpes, bet tinkamos vietos slėptuvėlei nesuradome. Tuomet 
apžiūrėjome stogą ant mansardos lubų. Jis turėjo nuolaidžių vietų. 
Tai sudarė galimybę įrengti minimalią vietelę dviem pasislėpti. Po 
dienos darbo slėptuvėlę įrengėme. Joje pirmiausia sudėjom apran-
gą ir ilguosius ginklus. Pamėginom patys sulįsti ir užsidaryti. Taip 
susitvarkyti buvo gana sunku, o vietos taip maža, kad tupint greit 
paskausdavo kojas, o dėl pasvirusios ir nepatogios kūno padėties tuoj 
imdavo skaudėti visi sąnariai. [...] Slėptuvėlė buvo nepatogi, bet ga-
nėtinai saugi, kas mums ir buvo svarbiausia.

Pirmasis rusų užėjimas, mums būnant pas Elytę, buvo lyg koks 
perspėjimas. Po to buvome daug atsargesni ir dar atidžiau sekėme 
apylinkę. Iš tikrųjų vieną dieną pastebėjome dar ant tiltelio daug 
rusų, kurie važiavo pastotėmis. [...] Staiga ant vieškelio prie Elytės 
namų sustojo pirmoji pastotė ir iš jos šokinėjo rusai. Iki Jūrininkas 
įsirangė slėptuvėlėn, aš dar mačiau, kad ir iš kitų pastočių lipo rusai. 
Vieni ėjo tiesiai kluonan, o kiti į Elytės gyvenamąjį namą. Ilgiau ir aš 
negalėjau delsti. Skubiai, kaip galėdamas greičiau, įlindau slėptuvė-
lėn ir užsistačiau dureles.

Padėtis buvo rimta. Laukėme smulkios kratos. Slėptuvėlė patiki-
ma, tačiau garantijos nebuvo, kad neatras ir jos. Tūnojome nepato-
gioje padėtyje ir laukėme...
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Praslinko viena valanda, antra, tačiau rusai ant aukšto nepasi-
rodė. Iš Elytės įnamių negavome jokio pranešimo apie padėtį. Gir-
dėjome rusų šūkavimus ir iš to supratome, kad jie dar nepasitraukė. 
Slėptuvėlėje pasitaisyti ar pakeisti kūno padėtį negalėjome. Labai 
skaudėjo sąnarius, bet dar labiau įkyrėjo laukimas.

 Kaip rašoma atsiminimuose, tą kartą pas kunigą ilgesniam laikui 
apsistojo trisdešimt NKVD darbuotojų – eiliniai kovotojai buvo įkur-
dinti kluone, du leitenantai ir kapitonas apačioje kunigo kambariuose, 
nuolat sargyboje budėjo trys ginkluoti okupanto kariai. Susidarė pilna 
įtampos padėtis – vienu metu pastogėje besislepiantys partizanai, kle-
bonijos prieigose ir pačioje klebonijoje – okupanto kariuomenė.

Toliau atsiminimuose rašoma: 

Dabar buvo aišku, kad enkavedistai Elytės namuose apsistojo 
todėl, kad iš šio punkto darytų kratas ir naktimis pasalas. [...] Svar-
biausia, mums reikėjo užsilaikyti tyliai. [...] Vėliau pritrenkė tai, kad 
mes kaip tik čia patyrėme apie Kazimieraičio žuvimą.

Elytei šiomis dienomis taip pat teko labai daug išgyventi. Ji asme-
niškai pažinojo Kazimieraitį ir dabar jo gailėjosi kaip labai brangaus 
tautos sūnaus. Elytė dar labiau išblyško, nors prieš rusus turėjo būti-
nai šypsotis ir apsimesti, kad yra patenkinta neprašytais svečiais.

Okupantų „viešnagė“ pas kunigą tąkart truko daugiau kaip savai-
tę. Praradimų skausmas ir tokios pavojingos aplinkybės kunigo neat-
baidė nuo pagalbos Lietuvos partizanams.

Dauguma Laisvės kovotojų buvo tikintys, meldėsi, pagal galimy-
bes ėjo sakramentų. Genocido aukų muziejuje Vilniuje eksponuoja-
mas mano tėvelio, tuo metu ėjusio Merkio rinktinės vado pareigas, 
pasirašytas padėkos „p. Elytei“ raštas, jame rašoma: 

1946 m. spalio mėn. 13 d. įvykusiam partizanų Vadų posėdy, 
svarstytų klausimų tarpe buvo ir Tamstos sukurtos partizanų vaka-
rinės maldos priėmimas. Malda vienbalsiai buvo priimta ir šiuo metu 
kalbama visuose daliniuose, kurie posėdy dalyvavusiems vadams pri-
klauso.

Šiuomi esu įgaliotas posėdy dalyvavusio Tauro Apygardos Vado 
pavaduotojo p. Auksuolio-Ryto, Tauro Apygardos Šarūno rinktinės 
Vado p. Mindaugo, Kar. Juozapavičiaus Grupės vado p. Siaubo, Mer-
kio Rinktinės Vado pavaduotojo p. Jūrininko ir savo vardu raštiškai 
pareikšti Tamstai nuoširdžiausią padėką. 

I š K I L U S I S  D Z Ū K I J O S  K U N I G ė L I SAU K S U T ė  R A M A N AU S K A I T ė - S K O K AU S K I E N ė

Kunigas Zigmas  
Neciunskas.  
Apie 1970 m.  
(Genocido aukų  
muziejaus archyvas)



���

1946-ųjų pabaigoje partizanų ryšininkas ir rėmėjas Z. Neciuns-
kas-Elytė buvo suimtas. 1947 m. balandžio 15 d. Lietuvos SSR MVD 
kariuomenės karinis tribunolas nuteisė kunigą dešimčiai metų lagerio 
ir penkeriems tremties, apribojant teises, su turto konfiskavimu. 

Po teismo išvežtas į Kareliją, kunigas dirbo miškuose, vėliau Mor-
dovijoje – futliarų ceche, ten susirgo širdies nepakankamumu. Pats bū-
damas silpnos sveikatos, jis net aštuonerius metus gydė ir slaugė kitus 
kaip lagerio felčeris. 1955 m. pabaigoje, atlikęs bausmę, kunigas buvo 
paleistas, porai mėnesių grįžo į Lietuvą, bet nerimas dėl Sibire likusių 
tautiečių jį nuvedė atgal į Maklakovą Krasnojarsko srityje. Čia jis vyko 
į tolimiausias vietas susitikti su tremtiniais, patarnavo klausydamas 
išpažinčių, tuokdamas jaunuolius, krikštydamas vaikus, laidodamas 
mirusiuosius. Grįžęs į Lietuvą klebonavo žiežmariuose, Beižionyse, 
Jiezne, Užuguostyje – sovietinė valdžia neleido grįžti į Nedzingę.

Paskutiniuosius septynerius savo gyvenimo metus kunigas  
Z. Neciunskas klebonavo Kalviuose Kaišiadorių rajone. Gimęs  
1912 m. liepos 12 d. Balkūnų kaime Alytaus rajone, pabaigęs studijas 
Kauno kunigų seminarijoje ir 1939 m. įšventintas kunigu, savo ku-
nigiškąją tarnystę vykdė atsakingai ir ištikimai. Net perėjęs tremties 
kančias, kunigas tvirtai laikėsi principo, kad tik gyvenant tiesoje ga-
lima augti dvasiškai ir priešintis pasaulio blogiui. ši jo pozicija ypač 
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gerai atsiskleidžia TSR prokurorui paruoštame atvirame skunde, ku-
ris vėliau buvo išspausdintas Katalikų bažnyčios kronikoje. Skundą 
kunigas parašė po to, kai be leidimo buvo nufilmuotas Kalvių baž-
nyčioje laikantis šv. Mišias. šie kadrai buvo panaudoti šmeižikiška-
me sovietų propagandiniame filme Ir per amžių amžius. Savo laiške  
Z. Neciunskas prašė užkirsti kelią šv. Mišių orumo niekinimui, pa-
traukti baudžiamojon atsakomybėn televizijos ir radijo laidų redakto-
rius bei operatorius už šmeižimą. Baigdamas skundą, kunigas pabrė-
žė, kad būtų nepaprastai svarbu auklėjant Lietuvos visuomenę, ugdant 
nepakantumą neteisėtumui ir bet kokiam žvėriškumui atskleisti tiesą 
apie grupės Panevėžio gydytojų bei intelektualų nukankinimą, nekaltų 
žmonių kankinimus ir žudynes Rainių miškelyje Telšių rajone, politi-
nių kalinių kartu su jų prižiūrėtojais masišką išžudymą Pravieniškėse 
Kaišiadorių rajone, kitus atvejus.

Kunigas Zigmas Neciunskas mirė 1976 metų birželio 21 dieną. 
Jo laidotuvės susilaukė didelio KGB dėmesio ir trukdymų: laidotuvių 
išvakarėse Kalvių apylinkės pirmininkas kunigams įsakė nestatyti ma-
šinų prie bažnyčios ir nerengti demonstracijų, o laidotuvių dieną pa-
aiškėjo, kad nėra sunkvežimių karstui ir žmonėms nuvežti į Santaikos 
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kaimo kapines Alytaus rajone. Tokia padėtis susiklostė todėl, kad Kai-
šiadorių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas su Kai-
šiadorių autoinspekcija mašinas išsiuntė į Kaišiadoris, motyvuodamas 
tuo, jog neturi teisės naudoti valdiško transporto kunigo laidotuvėms. 
Katalikų bažnyčios kronikoje išlikęs toks liudijimas apie paskutinę 
šviesaus atminimo kunigo Z. Neciunsko kelionę: 

Padėtį išgelbėjo velionio Zigmo lagerio draugas kun. Alfonsas 
Svarinskas. Kun. Neciunsko karstą įdėjo į kun. A. Svarinsko „Žigu-
li“ furgoną, aprišo virvėmis, nes dalis karsto kabojo ore, ant kars-
to sudėjo vainikus ir, lydimas vilkstinės lengvųjų mašinų, išvažiavo 
į Santaiką. Žmonės prašė, kad mašinos važiuotų lėtai, ir dar gerą 
kilometrą išvargę ir verkdami lydėjo savo ganytoją į amžino poilsio 
vietą. Deja, daugelis žmonių dėl Kaišiadorių bedievių savivalės ne-
galėjo nuvykti į Santaiką. Jiezno kryžkelėje laukė didžiulės minios 
tikinčiųjų su gėlėmis. Po trumpo sustojimo mašinos pajudėjo Santai-
kos link. Žmonės raudojo ir bėrė ant kelio gėles. Santaikoje gedulingą 
procesiją pasitiko minios žmonių ir Suvalkijos kunigai. Po gedulingų 
pamaldų Dzūkijos smėlyje išdygo naujas tauraus lietuvio ir uolaus 
kunigo kapas.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1998 m. prie Nedzingės  
švč. Trejybės bažnyčios atidengta memorialinė lenta su įrašu:

Kunigas Zigmas Neciunskas 1912–1976. 
Nedzingės parapijos 
vikaras 1939–1940, 
klebonas 1944–1946, 
rezistencijos kovų 
dalyvis /ELYTė/
kančios kalvarijas
ėjęs sovietiniuose 
lageriuose 1946–1955,
fiziškai palaužtas,
bet likęs ištikimas
Dievui ir Tėvynei.
Tebūnie amžinai gyvas
pas Dievą ir 
žmonių širdyse
dzūkų numylėtas
KUNIGėLIS
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Atidengti šią lentą buvo suteikta garbė man, partizanų vado du-
krai, kartu su Lietuvos partizanų kapelionu monsinjoru Alfonsu Sva-
rinsku.

1999 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 
Zigmas Neciunskas buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio 
ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius), tų pačių 
metų vasario 3 d. jam pripažintas Laisvės kovų dalyvio statusas (po 
mirties).

Juodžiausios sovietinės okupacijos metais partizanai melsdavosi 
žodžiais: Stiprink, Viešpatie, kiekvieną lietuvį, kad visi liktų ištikimi 
Tau ir savo Tėvynei. Kunigo Zigmo Neciunsko gyvenimas liudija, jog 
net tokiomis baisiomis okupacinės priespaudos sąlygomis įmanoma 
išsaugoti krikščioniškąsias dvasines vertybes, likti ištikimam Dievui 
ir savo Tėvynei. 

AUKSUTė RAMANAUSKAITė-SKOKAUSKIENė (g. 1950 m. Prienuo-
se) – inžinierė, politinė veikėja. Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanau- 
sko-Vanago dukra.

Iki 1956 m. slapstėsi su tėvais pas patikimus Lietuvos žmones. Svetima 
pavarde pradėjo lankyti mokyklą. Tik KGB areštavus tėvus, jai grąžintas 
tikrasis vardas ir pavardė. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 
šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialybės studijas. Dirbo inžiniere ir 
vadybininke. Nuo 2008 m. Seimo narė. 

Paskelbė straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo, pilie-
tiškumo temomis. Sudarė knygas apie savo tėvą Generolas Adolfas Rama-
nauskas-Vanagas tautos ir valstybės atmintyje (su K. Kasparu; Kaunas, 
2007), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas: albumas (Vilnius: LR 
krašto apsaugos ministerija, 2008). 

AU K S U T ė  R A M A N AU S K A I T ė - S K O K AU S K I E N ė

Auksutė 
Ramanauskaitė-
Skokauskienė 
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Iš BUDREVIČIŲ šEIMOS ISTORIJOS                           

Česlovo Vytauto Budrevičiaus prisiminimai

Manoma, kad mūsų giminė prasideda nuo tų Budrevičių, kuriuos 
A. Mickevičius paminėjo Pone Tade: Budrevičius be baimės galėjo 
susiremti su lokiu. Kalbama, kad jie atsikėlę į Suvalkiją ir įkūrę Kal-
varijos miestą.

Seneliai Petras ir Apolonija Budrevičiai, kilę iš Kalvarijos, buvo 
apsišvietę žmonės, mokėjo lenkiškai, rusiškai. Močiutė 1900 m. apsigy-
veno Marijampolėje, dabartinėje šaulių gatvėje, ir atsivežė tris sūnus: 
Vaclovą, Česlovą ir Povilą. Visi jie mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 
Vaclovas baigė Seinų kunigų seminariją ir kunigavo Smalėnuose, ne-
toli Punsko. Ten suremontavo bažnyčią1. Sakoma, kad ir po jo mirties  
1966 m. tame krašte lietuvybė buvo išlaikyta.

Česlovas (1888–1979) mokėsi Marijampolės gimnazijoje, po to 
trejus metus tarnavo mokiniu Peterburge vaistinėje. 1908 m. nuvy-
ko į Maskvą, susitiko su A.Vienuoliu-žukausku ir abu dirbo Fereino 
vaistinėje. Tėvas ten praleido septynerius metus. Dvejus metus mo-
kėsi Kazanės universitete, bet baigė Maskvos universitetą (1917 m. 
liepos 17 d.). Vėliau dirbo Kybartų vaistinėje ir buvo Kybartų mies-
to burmistru. Maskvoje lietuviai susibūrė į draugiją, įkurtas kultūros 
centras. Tie „maskviečiai“, grįžę į Lietuvą, susirūpino kultūra. Tėvas 

1 Apie kun. Vaclovo Budrevičiaus klebonavimą Smalėnuose rašo kun. J. Chałko Dzieje 
klasztoru reformatów i parafii św. Izydora Oracza w Smolanach. 1839–1997. Knygelę       
1997 m. išspausdino Punsko „Aušros“ leidykla.
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asmeniškai buvo pažįstamas su visais prezidentais, artimai draugavo 
su A. Voldemaru. Būdamas Kybartų burmistru (dirbo visuomeniniais 
pagrindais 1928–1930 m.), sugebėjo šelpti neturtinguosius, mokėti pa-
ramą mokytojams. Tuo metu buvo statoma Kybartų bažnyčia (archit. 
V. Landsbergis-žemkalnis). Prie statybos daug prisidėjo ir kunigas 
Čepulis. Požemyje buvo įrengtos kelios nišos laidojimui. Viena buvo 
skirta mano tėvui. Po jo mirties kybartiečiai ruošėsi tai įgyvendinti, 
bet mes, vaikai, norėjom, kad abu tėvai gulėtų tame pačiame kape Ma-
rijampolėje.

Kybartų mokykla įkurta mano motinos iniciatyva.
Trečias sūnus Povilas buvo teisininkas – pulkininkas, kariuome-

nės teismo teisėjas.
Mano tėvas Česlovas Budrevičius ir motina Jadvyga Ilenda-Bu-

drevičienė augino tris sūnus: Stanislovą, Eduardą ir Česlovą. Motina 
buvo baigusi Tukumo gimnaziją Latvijoje. Mirus jos motinai, gyveno 
pas dėdę, o dėdienė buvo baronienė ir tos gimnazijos direktorė. Moti-
na mokėjo lietuvių, lenkų, vokiečių, švedų, žydų, latvių kalbas, tėvas 
– rusų, vokiečių, lotynų, lenkų. Lagery išmoko dar angliškai, laisvai 
skaitė itališkai.

1940 m. rusai nacionalizavo vaistinę. Tėvas viską perdavė tvarkin-
gai. Visoj Lietuvoj tėvas buvo vienintelis šeimininkas, paliktas toliau 
dirbti vaistininku. Jį norėjo paskirti Marijampolės Bartlingo vaistinės 
vedėju, tačiau nespėjo – 1941 m. birželio 14 d. naktį šeimą išvežė.    

Prieš išvežant buvo areštuotas mano brolis Stanislovas, abiturien-
tas. Suėmimo motyvas – pas draugus rasta „Internacionalo“ parodi-
ja, kurioje buvo žodžiai: Sugrįš iš užsienio Smetona, ir vėl bus laisva 
Lietuva. Tada Kybartuose suėmė 54 žmones – mokytojus, gydytojus, 
inžinierius. Brolis nepateko į ešeloną, jį iš Kauno kalėjimo (Mickevi-
čiaus g.) išlaisvino vokiečiai. 1944 m. jis pateko į Vokietiją ir jau 50 
metų gyvena Amerikoje.

Iš mūsų šeimos į tremtį pakliuvome keturiese: tėvas, motina, ke-
turiolikmetis brolis Eduardas, trejus metus buvęs geriausias Kybar-
tų mokinys, ir dešimtmetis Česlovas, tai aš. Vyrai iš karto nuo šeimų 
buvo atskirti.

Mes patekom į Altajaus kraštą. Su broliu dirbom durpyne, kasėm 
durpes, jas nešiojom. Akutichoje buvo stiklo fabrikas, ten – darbas 
žiemą. Čia išbuvom metus. Po metų vėl veža, šįkart į Bijską. 1942 m., 
karas, mes – padaužos vaikiūkščiai. Pristatė visus į prieplauką. Kažkur 
dingo visi NKVD karininkai. Gal į šeštą dieną jie grįžta, keikiasi, nes 
pavėlavo mus įsodinti į ešeloną. Buvo paskleistas gandas, kad veža į 

Č E S L O V O  V Y T AU T O  B U D R E V I Č I AU S  P R I S I M I N I M A I I š  B U D R E V I Č I Ų  š E I M O S  I S T O R I J O S



���

Ameriką. Moterys verkia, kad nepateko į ešeloną, kuris turėjo nuga-
benti į Ameriką. O ta Amerika – Laptevų jūra! Po 10 dienų veža mus į 
mokyklą, paskui – į ešeloną, ir – į pietinę Jakutiją, Oliokminsko rajoną. 
Patekom į miško pramonės darbus.

Buvau baigęs penkis skyrius, turėjau supratimo apie algebrą, 
geometriją, biologiją. Nuėjau į trečią skyrių – nėra ką veikti. Išėjau 
į darbą. Dirbau iki 1945 m. Susidarė tokios sąlygos, kad penkias die-
nas mokėmės, o dvi dirbome. Buvo čia ir suomių, ir estų, ir vokiečių 
nuo Leningrado – ir visi supratome vienas kitą, atjautėme. Miške buvo 
lietuvių choras, kuriam vadovavo žydas Cherimas, vėliau patekęs į 
Frankfurtą.

Skaudu, kai prisimenu tragišką brolio Eduardo, kurį išvežė ketu-
riolikos metų, likimą. Jis tada mokėjo lenkų, prancūzų, rusų, lietuvių 
kalbas. Vežant jis rašė dienoraštį – tvarkingai užrašinėjo kiekvienos 
dienos darbus, lyg nujausdamas, kad tai bus vertinga medžiaga istorijai. 
Tremtyje buvo geriausias miško kirtėjas, puikios erudicijos, rašė patrio-
tinius eilėraščius. Nuskendo 1946 m. liepos 9 d. šeštadieniais ir sekma-
dieniais aš dirbdavau. Jis prašė išgaląsti kirvį ir pjūklą. Pakviečiau brolį 
vakarienės, nes buvo mano gimimo diena. Po pusės valandos jie trise 
maudėsi – tie du nė nepastebėjo, kad Eduardo nėra. Lavono nesurado. O  
1946 m. už gerą darbą išimties tvarka jis buvo nukreiptas mokytis į 
Krasnojarsko miškų institutą…

Mes tada nežinojome, ką daryti. Mama pražilo per tris dienas, ne-
šiojo skarelę, kad nesimatytų tų žilų plaukų. Jai tada buvo 43 metai. Iki 
1957 m. vidurinėje mokykloje dėstė vokiečių kalbą. Mokytojai sakė, 
kad žilas žmogus pagarbiai atrodo, tada ji nusirišo skarelę. Ir rusai, ir 
lietuviai ten buvo tremtiniai. Sujaudino faktas, kad, mirus mamai, iš 
tos gimnazijos atėjo užuojauta – eilėraštis.

į trečią dieną po brolio žūties vos likau gyvas ir aš: patekau tarp 
dviejų sielių „ant troso“. Srovė didžiulė. Valtį iškelia ir meta. Pirmoji 
mintis, kuri nedavė ramybės: kas bus su mama. Iš visų jėgų užsikabinau 
už rąstų ir taip išsigelbėjau.

1943 m. žiemą nebuvo pašarų. Krito apie 110 arklių. Siunčia į 
kolūkį arklių pirkti. Upė jau užšalusi, o rudens ledas pjaute pjauna. 
Kolūkis kitoje upės pusėje. Duoda valtį. O ledai – kilometrinio dia-
metro! Ten sekluma. Mes su valtim turim peršokti. Ateina lytis, o mes 
nespėjam. Patekom į properšą, mus suspaudė. Už seklumos dar pusė 
kilometro. Aš buvau mažiausias. Man ant kojos užriša virvę, mane 
įsiūbuoja ir numeta ant ledo. Nučiuožiu apie 20 metrų, ta virve tempiu 
valtį, stovėdamas jau ant tvirto pamato. Vyrai nulaužia ledą, vėl tem-
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piu – vėl nulaužia, paskui išlipo. į tą ledo sieną atsimušam. Padarėm 
koridorių. Plaukėm gal 6 valandas, kol pasiekėm kitą krantą. Arkliai 
laukiniai, gaudom lasais. 160 kilometrų turim joti arkliais, šaltis 30 
laipsnių. Lenos gyvenvietės tik iš kairės pusės, o iš dešinės – skardžiai 
ir ta viena gyvenvietė. 

Davė miltų – žalios spalvos. Iš miltų paprastai užminko kietą tešlą 
ir kepa „lepioškas“ – bandeles. Aš apsinuodijau, nes ne visokį maistą 
skrandis priimdavo.

Nuo 1946 m. mokiausi toje pačioje klasėje su būsima žmona. Teko 
būti ir fizkultūros organizatorium. Partijos sekretoriai buvo beveik be-
raščiai, motina turėjo versti (ji buvo baigusi aukštuosius vertėjų kur-
sus). Ten kalbėjo, kad lietuviai atsiųsti kelti Jakutijos kultūros.

1949 m. baigiau vidurinę mokyklą. Lietuvoje prasideda represi-
jos, nebeleidžia išvažiuoti. Eugenijai Ūsaitei pavyko išvažiuoti moky-
tis į Irkutską.

Mes kreipėmės į Staliną, šverniką, kad leistų mokytis. Neleidžia 
vietiniai, jie užpykę, kad, aplenkdami juos, kreipėmės tiesiai į „draugą 
Staliną“. Parašiau tėvui, į ką kreipiausi, o tas juokiasi: Pasirodo, mano 
sūnui Stalinas draugas.

Visi 25 mūsų klasės mokiniai buvo gabūs, darbštūs, baigė aukštąjį 
mokslą. Per pažįstamus išbėgau į Jakutską, laikiau stojamuosius egza-
minus. Visi penketai, išskyrus trejetą už literatūros rašinį apie Gorkio 
Motiną. Tada Gorkį vertino kaip pacifistą. Pamatę rašinį apie Gorkį, 
neskaitę įvertino. Paskui atsiprašė.

Studijavau fiziką, žmona – matematiką. Dirbau Jakutsko radijo 
komitete. Koncertmeisteriu buvo H. Perelšteinas. Vakarais traukda-
vom lietuviškas dainas. Darbas radijo komitete buvo malonus ir nau-
dingas. Dirbdavau vieną valandą ir už dalyvavimą chore gaudavau 
apie 500 rublių.

Finansiškai sunkiausias laikas buvo iki 1946 m. Altajuje. 1941 m. 
duonos duodavo man 100, mamai 200 gramų, o brolis nedirbo – nieko 
negaudavo. Visas maistas buvo bulvės ir agurkai. 1942 m. gavau jau 
po 400, o Jakutijoj – po 900, mama 800 gramų. Brolis visą laiką norėjo 
valgyti, svajojo, kada prisivalgys duonos.

Vėliau mūsų gyvenimas palengvėjo – ne tik dėl to, kad mama dir-
bo, bet ir dėl to, kad Lietuvoje likę tėvo jaunystės draugai – Grybaus-
kas, A. Vienuolis-žukauskas – mums rašė laiškus ir reguliariai siuntė 
pinigų.

Kai baigiau institutą, mane su Fatima paskyrė į tą pačią Oliok-
minsko vidurinę mokyklą, kurioje mokėmės. 1953 m. su Fatima su-
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kūrėme šeimą. Mano specialybė – kosmofizika. Dėstė šaferis. Buvo 
nukreipę į Kosmofizikos institutą, bet paaiškėjo, kad aš esu lietuvis, 
ir netikau. Tuo metu prasidėjo politechnizacija. Griebiausi jos su  
entuziazmu. Tvarkiau automatizaciją, elektrifikaciją ir kt. Organiza-
vau mokytojų chorą, saviveiklą. Turėjau medžiagos disertacijai, bet 
nerašiau, nenorėjau, kad vėl būtų trukdoma.

Grįžęs sužinojau, kad tėvo jaunystės draugai rūpinosi mūsų pa-
leidimu, rašė paaiškinimo raštus, tačiau jų pastangos buvo bevaisės. 
Tik tada, kai visus po truputį pradėjo paleidinėti, nusišypsojo laimė ir 
mums.

Tėvas iš lagerio parvažiavo 1951 m. Jam dar reikėjo vienerius me-
tus išbūti tremtyje.

įdomus epizodas: su būsima žmona einu į institutą. šalta, rūkas. 
Ji klausia: Ką tu darytum, jei tėvą sutiktum? Paklausė tarsi nujaus-
dama. Mes pralenkėm tokį žmogelį. Pasirodė, kad tai ir buvo mano 
tėvas! Jis skrido į Irkutską, o pakeliui Jakutske laukė persėdimo. Atsi-
minė, kad sūnus čia studijuoja, ir patraukė instituto link, tikėdamasis 
netyčia sutikti mane. Ir susitikom – po dešimties metų nesimatymo! 
Truputį pagyveno pas mane, paskui skrido 600 kilometrų pas mamą į  
Oliokminską. Dirbom mokykloj, turėjom gerą vardą. Mama buvo dir-
busi vaistinėje, ten tapo vaikų darželio vedėja, net punkto felčere.

1956 m. aš pirmas gavau pasą, kiti vėliau. Nė vienos minutės 
nedvejojom – važiuoti į Lietuvą, ir viskas! Iš E. Ūsaitės buvom gavę 
laišką, kad per gegužės 1-ąją žmonės vaikščioja trumpom rankovėm. 
Tačiau išvykti nebuvo lengva, nes mes ten buvom reikalingi. Buvau 
rengimosi Maskvos festivaliui komisijos pirmininkas. Tik prokuratūra 
išleido.

Važiavom per Kauną į Kalvariją. Iš ten prašė atvežti duonos. 
Atvykom apsižiūrėti su tėvais ir ten gimusia dukrele Marija. Vilniu-
je tėvą šiltai sutiko draugai ir jam, septyniasdešimtmečiui, siūlė tapti 
vaistinės vedėju.

Su žmona švietimo ministerijoje prašėm darbo. Ministru tuo metu 
(1957 m.) buvo M. Gedvilas. Per tėvo draugų rekomendacijas vargais 
negalais patekau į Marijampolę. Čia žemaitės gatvėje susiradome 
dviejų kambarių butą. Reikėjo prisistatyti į partijos komitetą pas se-
kretorių Guščiną. Tas nukreipė į švietimo skyrių, pas vedėją Jasionį. 
Jo neradom, tik K. Urbą ir J. Stankūną. Mane paskyrė į IV vidurinę, 
žmona gavo 5 pamokas rusų mokykloje.

Mokyklos direktorius J. Jusaitis man skyrė dėstyti fiziką šeštoms, 
septintoms ir aštuntoms klasėms, o Romui Pačėsai – devintokams. 
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Buvo juokinga: aš baigęs institutą, o tas dar tik ruošiasi stoti. Bet di-
rektorius tik skėstelėjo rankomis: Pačėsa – komjaunimo sekretorius!

Tuo laiku susipažinau su V. Baltrušaičiu, brolio Stanislovo klasės 
draugu, ir kitu, Bukiniu. Pakvietė į antrąją vidurinę. Dirbdamas ketvir-
tojoje, ėmiau dėstyti technikos dalykus. (Tiesa, Putino Altorių šešėly 
Sibire buvo populiariausia knyga. Propagavo žydas Vulfovičius, buvęs 
Jonavos baldų fabriko savininkas, atvykęs Sibiran gal prieš 5 metus.)

Mokykloje dirbau tik 4 metus (vienus – IV ir trejus – II vid. moky-
kloj). 1960 m. mokyklose nuotaika buvo tokia, kad vaikai mokytis ne-
norėjo, interesų lygis krito. Iš mandagumo sėdėdavo, bet nesidomėjo. 
Kūrėsi Automatų gamykla, gimė sūnus Eduardas. 1961 m. išvažiavom 
į Leningradą. Grįžęs sužinojau, kad SKB ieško specialistų, ir išėjau iš 
švietimo sistemos. Taip atsitiko prieš 35 metus. žmona dėstė ir vaka-
rinėje mokykloje, aš 10 metų – Vakariniame politechnikos institute, 
paskui dirbau vyr. konstruktorium. Dabar dirbu techninės priežiūros 
inžinierium viršininku.

Tėvai palaidoti Marijampolės senose kapinėse. Mama mirė  
1973 m., tėvas 1979 m.

Tėvas ilgai negavo reabilitacijos. Kartą dėl savo reabilitavimo ir 
aš parašiau, gal 1987 m. Man atsakė, kad buvau ištremtas teisėtai. To-
liau rašiau pareiškimus. Pagaliau buvau reabilituotas, vienas pirmųjų 
iš tremtinių.

Truputį apie savo šeimą. žmona Fatima – matematikė, ir dabar 
dar dirba. Dukra Marija, laikydama brandos egzaminus, susirgo gelta. 
Mokyklą baigė aukso medaliu. įstojo į VISI Miestų statybos fakul-
tetą. Dabar ji to fakulteto prodekanė. Ruošia doktorantus, pati rašo 
habilituotos daktarės disertaciją. Jie sudarė visos Lietuvos teritorinį 
žemėlapį. Dėsto anglų k.

Sūnus Marijampolėje vadovauja AB „Pakma“, baigęs aspirantūrą.
Taip išėjo, kad mūsų šeima buvo išardyta, ir mes, trys broliai, at-

skirti vienas nuo kito visam gyvenimui.
Sakoma, kad inteligentas – tai žmogus, turintis savo senelių, tėvų 

ir savo paties diplomus. Gal toks ir esu – nepaisant visų negalių, kurias 
teko patirti. 

Česlovo Budrevičiaus prisiminimus 1997 m. užrašė 
Danutė ir Zigmantas Vidrinskai 
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JULIJA RAČIUVIENė

KOVŲ DėL LIETUVIšKŲ PAMALDŲ 
SEINŲ BAZILIKOJE KLAUSIMU 

Seinai buvo ir yra lietuvių pasididžiavimas. šio miesto religinis 
centras – Seinų bazilika. Miesto ir parapijos lietuviai yra labai stipriai 
susiję su šia šventove.

Antrajam pasauliniam karui baigiantis lietuviškos pamaldos buvo 
atnašaujamos Seinuose, Punske ir Smalėnuose. 1945 m. rugsėjo 14 d. 
Seinų kleboną Vincentą Astasevičių pakvietė Suvalkų saugumas ir 
liepė neatnašauti lietuviškų pamaldų, nes Lenkija yra vienatautė vals-
tybė. Iš pradžių bažnyčios hierarchai nenorėjo paklusti komunistiniam 
saugumui, bet mirus kun. V. Astasevičiui tai pasikeitė. Naujas Seinų 
klebonas kun. Juzefas Zlotkovskis (Józef Złotkowski) lietuviams buvo 
nepalankus. Jis pranešė vyskupui, kad Seinuose nėra reikalo pamaldų 
atnašauti lietuviškai, nes visi kalba ir supranta lenkiškai, aiškino, kad 
lietuviai iš tiesų nori ne pamaldų, o sąmyšio, kad šv. Mišių reikalauja 
komunistų pakurstyti nacionalistai, girtuokliai ir ateistai.

Nuo 1946 m. pamaldos Seinų bazilikoje buvo atnašaujamos tik 
lenkiškai. Tais pačiais metais šv. Mišios lietuvių kalba panaikintos ir 
Smalėnuose. įtempta padėtis buvo Punske. Lenkų valdžia bei vieti-
niai lenkai bandė ir čia likviduoti lietuviškas pamaldas. Seinų klebo-
nas kun. J. Zlotkovskis rėmė Punsko vietinių lenkų siekius. Tuometis 
Punsko klebonas kun. Antanas žievys nepasidavė spaudimui ir toliau 
šv. Mišias atnašavo lietuviškai. Jam mirus, 1949 m., klebonu buvo pa-
skirtas lietuviškai kalbantis lenkas Kazimieras Ramanovskis (Kazi-
mierz Ramanowski). 

Klebono J. Zlotkovskio laikais pasunkėjo lietuvių padėtis Seinuo-
se. Kunigas gąsdino lietuvius, kad jie būsią civilinės valdžios tremiami 
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į Lietuvą arba į Sibirą. Lietuviai, supratę, jog yra stumiami iš bazili-
kos lauk, po lenkiškų pamaldų pradėjo čia giedoti lietuviškas giesmes, 
kalbėti rožinį. Aktyviausi rinkdavosi privačiuose namuose (dažniau-
siai pas Seinų Leončikus), tardavosi, kokių imtis priemonių. Po vieno 
tokio pasitarimo nuspręsta rinkti parašus. Per ganėtinai trumpą laiką 
surinkta per 3 000 parašų. Parašų lapai buvo slėpiami Sankūrų kaimo 
ūkininko Petro Jankausko kluone. Pasitaikius progai, jie pervežti į JAV, 
o iš ten persiųsti į Vatikaną. 

Kai II Vatikano susirinkimas įvedė tautinę kalbą į bažnyčios litur-
giją, Seinų parapijos lietuviai dar aktyviau ėmė kovoti dėl savo teisių. 
Jie ėmė rašyti raštus Popiežiui Jonui Pauliui II, kardinolui S. Višinskiui 
(Wyszyński), Lomžos kurijai ir jos vyskupams M. Sasinovskiui (Sasi-
nowski) ir J. Paetzui bei užsienyje gyvenantiems dvasininkams vysk. 
Antanui Deksniui, vysk. L. Tulabai, kun. Pranui Gavėnui. Raštai, ku-
rie pasiekdavo užsienį, buvo siunčiami vadinamuoju „gyvu paštu“,  
t. y. per patikimus žmones. Jų nebuvo galima siųsti Lenkijos paštu, nes 
Seinų klebonas S. Rogovskis (Rogowski) taip patvarkė Seinų pašto 
įstaigą, kad lietuvių raštai iš ten neišeidavo. 

Ypač aršiai lietuviškoms pamaldoms priešinosi Stanislovas Ro-
govskis. Jis siųsdavo klaidinančius raštus Lomžos vyskupams ir Len-
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kijos kardinolui, kad Seinuose lietuviai, atseit, nėra diskriminuojami, 
kad čia jokių problemų nekyla. Kalėdodamas nepalikdavo lietuviams 
išpažinties kortelių, Kalėdų laikotarpiu bažnyčioje įjungdavo magneto-
foną su lenkiškomis giesmėmis, kad lietuviai negalėtų giedoti. Turbūt 
jo paskatinti, lenkai ant laiptų stumdydavo norinčius įeiti į bažnyčią 
lietuvius, visaip juos užgauliodavo, provokuodavo muštynes. šiems 
nepasidavus provokacijoms, klebonas skambindavo policijai, kad lie-
tuviai neišeina iš bažnyčios, bet policija lietuvių tramdyti nėjo.

Seinų lietuvius palaikė užsienyje gyvenantys dvasiškiai, kaip an-
tai kun. Juozas Budzeika iš Londono, kun. A. Deksnys iš Romos, kun.  
P. Gavėnas iš Pietų Amerikos ir kiti. Deja, jiems nepavyko įtikinti lenkų 
dvasiškių šią problemą išspręsti. Lietuviai ne kartą buvo nuvykę pas 
Lenkijos kardinolą S. Višinskį, bet šis jų nepriėmė. 

1975 m. Seinuose įvyko „stebuklas“. Rugsėjo mėnesį Lomžos or-
dinaras leido atnašauti lietuviškas šv. Mišias prie stebuklingos Seinų 
Marijos statulos. Lietuviškai pasimelsti keliavo piligrimai iš Seinų ir 
gretimų Punsko bei Smalėnų parapijų kaimų. Tiesa, lietuviai neilgai 
džiaugėsi šia „privilegija“. Lietuviškos pamaldos buvo nutrauktos, kai 
Seinuose ant namų sienų ir tvorų atsirado provokatorių užrašų: Pjauti 
lenkus. Buvo skelbiama, kad tai lietuvių išpuolis prieš lenkus. Susida-
riusi padėtis vėl paaštrino lietuvių ir lenkų santykius šioje parapijoje.

1973 m. vysk. M. Sasinovskis, norėdamas nuraminti lietuvius, 
davė leidimą lietuviškas pamaldas atnašauti buvusioje liuteronų šven-
čiausiosios Mergelės Marijos bažnytėlėje. Toks sprendimas lietuvių 
netenkino, nes tai maža bažnytėlė, be vargonų. šv. Mišias šioje bažny-
tėlėje atnašavo kun. J. J. Macekas ir kun. Z. Parakevičius. Lietuviai po 
pamaldų vis vien eidavo į baziliką giedoti ar kalbėti rožinio.

1981 m. rugpjūčio 15 d., per žolinę, Seinų bazilikoje buvo atna-
šaujamos vienkartinės lietuviškos pamaldos. Jų metu lietuviai parei-
kalavo nuolatinių lietuviškų pamaldų. 

1982 m., kai Lomžos vyskupu buvo paskirtas vyskupas Juliušas 
Paetzas, įvyko lūžis. Jis iš karto ėmėsi spręsti Seinų tikinčiųjų lietuvių 
problemą. 1983 m. spalio 4 d. per vyskupų konferenciją Lomžoje buvo 
nuspręsta sugrąžinti lietuviškas pamaldas Seinų bazilikoje. Spalio 9 d. 
vyskupas joje iškilmingai perskaitė raštą, kuriame pabrėžė, kad visi 
tikintieji turi teisę melstis savo gimtąja kalba, lietuviškų pamaldų grą-
žinimas į Seinų baziliką vyksta laiminant Popiežiui Jonui Pauliui II.

 Lietuviškos pamaldos Seinų bazilikoje buvo grąžintos 1983 m. 
spalio 16 d., kai buvo švenčiamos 5-osios Popiežiaus Jono Pauliaus II 
pontifikato metinės. Jas atnašauti buvo paskirtas tuometis Smalėnų 
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klebonas kun. kan. J. J. Macekas. Nepasitvirtino klebono S. Rogovskio 
nuogąstavimai, kad lietuviškos pamaldos Seinų bazilikoje supriešins 
lietuvius su lenkais. Seinų lietuvių kova ir pastangos nenuėjo veltui 
– pamaldos lietuvių kalba šioje šventovėje yra atnašaujamos ir dabar. 

Ilgainiui pasirodė, kad šv. Mišios, atnašaujamos kartą per savaitę, 
negali tenkinti visų lietuvių poreikių. Krikštas, Santuokos ir Sutvirti-
nimo sakramentai, Pirmoji Komunija, laidotuvės vyko lenkiškai. Kun. 
Macekas buvo labai geranoriškai nusiteikęs lietuvių atžvilgiu, bet ne 
visada galėdavo atvykti į Seinus. Kun. S. Rogovskis buvo nesukalba-
mas ir nenorėjo spręsti šių problemų. Seinų bažnyčios vargonininkas 
lietuviams patarnaudavo tik kas antrą sekmadienį (toks buvo klebono 
sumanymas). Siekta, kad Elko vyskupas skirtų lietuvį vikarą į Sei-
nus. Lietuviškos pamaldos sekmadieniais buvo atnašaujamos 14 val. 
Tai netenkino tikinčiųjų. Dauguma parapijiečių buvo ūkininkai, gy-
venantys nuo Seinų per 10 kilometrų. Jie pageidavo, kad pamaldos 
būtų anksčiau, kad galėtų suspėti į jas pabaigę ruošos darbus. Pamaldų 
laiko pakeisti nepavyko. 

Kai 1986 m. iš Seinų buvo atšauktas kun. J. J. Macekas, lietuviams 
patarnavo kun. Z. Parakevičius. Vėliau jo vietą užėmė kun. Romas 
Zdanys. Jam išvykus, seiniškiams patarnauja kunigai iš Lietuvos.

Baigiant derėtų paminėti atkakliausius kovotojus dėl lietuviš-
kų pamaldų grąžinimo Seinų bazilikoje. Tai Vincas žukauskas, Jo-
nas Puniškis ir Kastulė žukauskienė iš Burbiškių, Albinas šimčikas 
iš Skarkiškių, Ignas Buračiauskas, Petras Janušonis, Genius Latvys, 
Vincas Misiukonis ir Česlovas Zdanavičius iš Klevų, Jonas Gau-
sa ir Petras Jankauskas iš Sankūrų, Juozas Masionis iš Juodeliškės, 
Vincas Maksimavičius iš Rakelijos, Antanas Leončikas, Algirdas 
Mačionis iš Seinų, Elena Jakubauskienė ir Jurgis Skripka iš Dusny-
čios, ir dar daug kitų. Seinų parapijiečiams padėdavo ir patardavo   
Vlada ir Jonas Pajaujai, Juozas Maksimavičius, Rimas Vaina, Jonas 
Stoskeliūnas, Bronius Makauskas.

J U L I J A  R A Č I U V I E N ė K OV Ų  D ė L  L I E T U V I š K Ų  PA M A L D Ų  S E I N Ų  B A Z I L I K O J E  K L AU S I M U 



�8�J U L I J A  R A Č I U V I E N ė K OV Ų  D ė L  L I E T U V I š K Ų  PA M A L D Ų  S E I N Ų  B A Z I L I K O J E  K L AU S I M U 

Varšuva, 1976 m. liepos 26 d.

Tikėjimo reikalų įstaigos direktoriaus pavaduotojas
RK-86/Łm/Og/76

   Piliečiui Albinui šIMČIKUI
   Skarkiškės
   16–502 Krasnavas, Suvalkų vaivadija

1976 m. birželio 29 d. Piliečio paliesta tema dėl pamaldų kalbos 
Seinų bazilikoje turi sudėtingą visuomeninį aspektą.

Lenkijos Liaudies Respublikos Konstitucija visiškai ir iš tikrųjų už-
tikrina visų LLR piliečių lygiateisiškumą tautybės, rasės ir tikėjimo 
atžvilgiu ir sėkmingai saugo mūsų Valstybės teises. Kiekvienas šio ly-
giateisiškumo pažeidimas yra baudžiamas.

Vis dėlto piliečių lygiateisiškumo tikėjimo atžvilgiu negalima sieti 
su vidiniu tikėjimo lygiateisiškumu, kuriam, tarp kitko, priklauso Baž-
nyčios liturgijos kalba bei su ta liturgija susijusi pamaldų atnašavimo 
ir pamokslų sakymo forma. ši sritis priklauso vien tik vietos diecezijos 
vyskupo ordinaro jurisdikcijai.

Pagal Konstitucijos principą atskirti Bažnyčią nuo Valstybės, į vi-
dinius tikėjimo reikalus mūsų Valstybė nesikiša.

Suprasdami sumetimus, dėl kurių lietuvių tautybės LLR piliečiai 
Romos katalikų religijos išpažinėjai į mus kreipiasi, Tikėjimo reikalų 
įstaiga, deja, neturi teisinių pagrindų spręsti šią problemą.

Raštą gauna:

1. Vaivadijos įstaiga Suvalkuose    Aleksander Merker
    – Tikėjimo reikalų skyrius     /-/
2. a/a
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Nuorašas

Lomžos vyskupas

Lomžos vyskupo ganytojiškas žodis
Seinų parapijiečiams 
1983 m. spalio 9 d. sekmadieniui

Mylimi Seinų parapijiečiai!

Pradėdamas šį, Jums skirtą, žodį, norėčiau priminti šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II homiliją, pasakytą 1979 m. birželio 3 d. Gniezne jo pir-
mosios šventkelionės į Tėvynę metu. Tai buvo Sekminių – šventosios 
Dvasios nužengimo sekmadienis. Tada mus mokė šv. Tėvas šiais žo-
džiais: Bažnyčia „iš tikrųjų gimsta, ateina į pasaulį kaip vaikas, kuomet 
Apaštalai gauna iš Kristaus Penkiasdešimtdienio dovaną – šventąją 
Dvasią. šventosios Dvasios nužengimas reiškia pradžią Bažnyčios, 
kuri per visas kartas turi privesti žmoniją – gentis ir tautas – prie Kūno 
vienybės, mistinio Jėzaus Kristaus Kūno...“ Ir štai girdime, kaip vie-
toje, kur Kristus su mokiniais valgė paskutinę vakarienę Jeruzalėje, 
apaštalai, pripildyti šventosios Dvasios, pradėjo kalbėti kitomis kal-
bomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti (Apd 2,4). Svetimos kalbos 
tapo sãvos paslaptingu veikimu šventosios Dvasios, kuri pučia, kur 
nori (Jn 3,8) ir atnaujina žemės veidą (Ps 103,30).

Brangūs Broliai ir Seserys!

Taip prie visų žemės tautų ėjo ir nepaliaujamai eina Kristaus Baž-
nyčia. Nuolatos, lyg iš naujo, atsiveria Paskutinės vakarienės patalpų 
– Bažnyčios gimimo, durys, pro kurias nuolat išeina į pasaulį pranašų 
įpėdiniai, skelbdami tautoms jų kalba gerąją naujieną, išganymo Evan-
geliją, kiekvienai žemės tautai jos gimtąja kalba pasakodami apie 
didžiuosius Dievo kūrinius.

Mūsų laikų Bažnyčiai naujomis Paskutinės vakarienės – švento-
sios Dvasios galios, patalpomis buvo II Vatikano soboras. Apaštalų 
įpėdiniai – vyskupai, vadovaujami Petro įpėdinio – popiežiaus, ieškojo 
naujų kelių, kad paklusnūs Kristaus įsakymams: Eikite ir mokykite vi-
sas tautas... (Mt, 28,19), galėtų prieiti prie kiekvieno žmogaus ir visų 
tautų, ir įnešti į jų gyvenimą Evangelijos šviesą.
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Tuo pat metu Bažnyčia, susirinkusi savo soborinėse Paskutinės 
vakarienės patalpose, norėjo priartinti gentis ir tautas prie Kristaus 
ne tik skelbdama gerąją naujieną, bet taip pat gilindamasi į Liturgijos 
išgyvenimą, ypatingai – į švenčiausiąjį šv. Mišių aukojimą.

šia intencija II Vatikano soboras į Bažnyčios liturgiją įvedė tautų 
kalbas, gimtąją tautų ir genčių kalbą ten, kur jį siunčia Kristus. To-
kiu būdu Bažnyčia nori kiekvienam žmogui ir kiekvienai žemės tautai 
priartinti tą dieviškosios teisybės bei giliausių išgyvenimų turtą, kurį 
teikia šventoji Bažnyčios Liturgija. Juk taip dažnai lotynų kalba – 
šiandien daugumai tikinčiųjų svetima ir nesuprantama – kėlė sunkumų 
suprasti ir išgyventi teisybės ir malonės turtą.

šiuo aspektu Bažnyčia nori išreikšti savo giliausią pagarbą 
kiekvienai kalbai ir kiekvienai kultūrai, nes juk kalba yra svarbiausia 
žmogaus ir tautos kultūros išraiška.

Kiekviena tauta, ir kiekviena tautos dalis – net ir mažiausia, gy-
venanti tarp kitos tautos narių ir kartu su jais, turi pilną teisę reikšti 
savo tikėjimą, garbinti ir gerbti Dievą savo gimtąja kalba – savo tėvų 
ir protėvių kalba. Tą teisę turi ir tuomet, kai puikiai išmano tos tau-
tos, su kuria bendrai gyvena, dalijasi visomis gyvenimo linksmybėmis, 
rūpesčiais ir viltimis, kalbą.

Dabar galvoju apie Jus, mano mieli vyskupijos nariai, Seinų 
parapijiečiai. Seinų kraštas ir Seinų miestas yra lenkų ir lietuvių 
bendruomenių žemė ir miestas.

Atsižvelgiant į šias tiesas, argumentus ir motyvus, noriu Jums 
šiandien pranešti, kad nuo spalio 16 dienos, kiekvieną sekmadienį ir 
šventadienį, 14 val. šioje garsioje Seinų bazilikoje bus atnašaujamos 
šv. Mišios taip pat lietuvių kalba.

Jau mano pirmtakas, a. a. kun. vysk. M. Sasinovskis, rūpindamasis 
lietuvių bendruomenės dvasiniais reikalais, pavedė atnašauti šv. Mišias 
lietuvių kalba Seinų švč. Mergelės Marijos bažnyčioje bei žagarių 
šv. Baltramiejaus bažnyčioje. Mano sprendimas yra šio ganytojiško 
rūpesčio visa Seinų parapijos bendruomene tęsinys. Lietuviškos šv. 
Mišios Seinų Apsireiškimo bazilikoje niekuo nekeičia Seinų parapijos 
struktūros. Atvirkščiai – praturtina Seinų parapijos šeimą šv. Mišių 
aukojimo paslapties išgyvenimu, tos bendruomenės, kuriai ši kalba 
yra protėvių kalba.

Ta Seinų parapijos šeima yra ir bus viena ir nedaloma tikėjimo, vil-
ties ir meilės bendruomenė. Jus visus jungia, anot šv. Pauliaus žodžių, 
Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas (Ef 4,5).
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O nuostabi Seinų bazilika yra Dievo ir Jūsų susitikimų su Dievu 
namai. Joje, prieš gailestingą Kristaus Motinos ir mūsų bendros Moti-
nos – Marijos, kuri lankydama savo giminaitę Elžbietą sugiedojo šlo-
vinimo himną „Magnificat“, atvaizdą, susirenka visa Jūsų parapijos 
bendruomenė – lenkai ir lietuviai. Kaipgi neprisiminus pranašingų 
švenčiausiosios Motinos giedotų tuomet žodžių: Nuo šiol mane visos 
tautos vadins palaimintąja.

Brangūs Broliai ir Seserys – Seinų parapijiečiai! šioje parapijos 
šventovėje, Seinų Apsireiškimo bazilikoje, pasiteisins šie Marijos pra-
našingi žodžiai: Mane visos tautos vadins palaimintąja.

Ir lenkai, ir lietuviai šioje šventovėje išreikš savo meilę Dievui 
ir Dievo Motinai. Čia visa Jūsų parapijos šeima giedos garbindama 
bendrą Motiną.

šiai parapijos šeimai, vieningai ir nedalomai, tarnauja ir tarnaus 
Seinų klebonas ir dekanas, Seinų kapitulos kanauninkas kun. prel. Sta-
nislovas Rogovskis.

Mylimi Seinų parapijiečiai!

Mano ganytojiškame rūpestyje dėl visos Dievo žmonijos, gyve-
nančios Seinų žemėje, Seinų parapijoje ir Seinų mieste, dalyvauja ir 
šv. Tėvas Jonas Paulius II, mūsų tėvynainis, Lenkijos žemės sūnus, dar 
prieš 5-erius metus arkivyskupas kardinolas Krokuvos metropolitas. 
šv. Tėvas labai gerai pažįsta Seinus, Seinų parapiją ir jos problemas. 
Sakau Jums, mieli Broliai ir Seserys, kad Jūs visi, kartoju – Jūs visi, 
kurie sudarote Seinų parapijos šeimą – esate ypatingai artimi šv. Tėvo 
širdžiai. Prisipažinsiu Jums, mieli Broliai ir Seserys, lenkai ir lietu-
viai, kad mano priimtas sprendimas atnašauti šv. Mišias lietuvių kalba 
Seinų Apsireiškimo bazilikoje kyla taip pat iš ganytojiško šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II rūpesčio, iš lenko Popiežiaus rūpesčio ir meilės, kuria 
jis apima visą Dievo žmoniją, gyvenančią Seinų krašte ir Seinuose.

Ar tai nebūdinga, kad pirmosios šv. Mišios lietuvių kalba Apsi-
reiškimo bazilikoje bus atnašaujamos būtent 1983 m. spalio 16 d.? Tą 
dieną sukaks 5-osios metinės, kuomet šv. Tėvu buvo išrinktas Karolis 
Voityla (Karol Wojtyła). Tegul ši aplinkybė sujungs Jus visus maldo-
je šv. Tėvo intencija, o Jūsų karštos maldos tegul bus dėkingumo už 
jo nenuilstamą Petro tarnystę Bažnyčiai, pasauliui, tėvynei, visoms 
žemės tautoms išraiška.
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Tegul Jūsų nuolatinė atmintis maldoje apie šv. Tėvą Joną Paulių 
II bus padėkos už jo ganytojišką meilę, kuria jis apgaubia visą Lomžos 
vyskupiją, už visą rūpestį ir meilę, už tėviškus sveikinimus, kuriuos 
jis siuntė visiems Broliams ir Seserims, visoms Dukroms ir Sūnums, 
gyvenantiems Seinijos žemėje, išraiška.

O aš pats – kaip Jūsų vyskupas ganytojas, noriu Jus visus užtik-
rinti šv. Pauliaus apaštalo žodžiais: Dievas yra liudytojas, kaip aš jus 
karštai myliu Jėzaus Kristaus Širdyje. šios ganytojiškos meilės dva-
sioje priimkite iš manęs karštą užtikrinimą, kad aš Jus nuolat atsimenu 
maldoje ir iš širdies laiminu.

[Apskritas antspaudas]                          Jūsų Vyskupas Juliusz Paetz 

Lomža, 1983 m. spalio 4 d.

Nuorašas

LIETUVIŲ TAUTYBėS SEINŲ PARAPIJOS TIKINČIŲJŲ  
SIELOVADOS NUOTARMIŲ PROTOKOLAS

1983 m. spalio 4 d. Vyskupų namuose Lomžoje įvyko konferenci-
ja, skirta lietuvių sielovadai Seinų parapijoje.

Konferencijos, kuriai vadovavo J. E. kun. Lomžos Vyskupas  
dr. Juliusz Paetz, dalyviai:

J. E. kun. Vyskupas Tadeusz Zawistowski – Generalinis vikaras
J. E. kun. Vyskupas Edward Samsel – Generalinis vikaras
Kun. prelatas Stanisław Rogowski – Seinų parapijos klebonas
Tėvas Jan Jerzy Macek OMI – Smalėnų parapijos klebonas
Kun. Ludwik Brzostowski – Kurijos kancleris
Kun. Tadeusz Śliwowski – Kurijos notaras
Kun. Zenon Jarząbek – Kurijos notaras
Kun. Czesław Oleksy – Kurijos Sielovados skyriaus direktorius

Konferencijos metu susipažinta su J. E. kun. Vyskupo ordinaro 
laišku Seinų parapijos tikintiesiems dėl šv. Mišių atnašavimo lietuvių 
kalba Seinų bazilikoje nuo š. m. spalio 16 d., kuris turi būti perskaity-
tas 1983.X.9, sekmadienį.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Po to konferencijos dalyviai, vadovaudamiesi pagrindiniu tikslu 
– Bažnyčios vienybe bei pagarba kiekvienos tautos teisei garbinti Die-
vą gimtąja kalba, nutarė: 

Seinų parapija, kurios sudėtyje yra lenkų ir lietuvių tautybės 
žmonių, yra viena Romos katalikų parapija, jai vadovauja vie-
nas klebonas ir ji turi vieną parapijos raštinę ir kasą.

Liturgines paslaugas lietuvių kalba lietuvių tautybės tikintie-
siems dėl mokančių lietuvių kalbą kunigų trūkumo teiks Tėvas 
Jan Jerzy Macek OMI, Smalėnų klebonas, kuris tuo tikslu nu-
statytomis dienomis atvyks į Seinus.

Lietuvių tautybės tikinčiųjų ganytojo pareigos Seinuose:
Atnašauti šv. Mišias Mažesnėje popiežiaus bazilikoje 
Seinuose 14 val. kiekvieną sekmadienį ir šventadienį bei 
kitų švenčių, kuomet Seinuose laikomasi sekmadieninės 
pamaldų atnašavimo tvarkos, metu. Mišių laiku vargoni-
ninkas gros kas antrą sekmadienį (tačiau konkretų sek-
madienį, reikalui esant, nustato Seinų klebonas ir Tėvas  
J. J. Macek).
Pusę valandos prieš šv. Mišias, kurios bus atnašaujamos 
bazilikoje 14 val., Tėvas Jan Jerzy Macek klausys išpažin-
ties lietuvių kalba.
Krikšto sakramentas, jaunavedžių laiminimas, mirusiųjų 
laidojimas ir Ligonių sakramento teikimas.

Dėl patarnavimų, išvardintų c. punkte, nutarta:

Krikšto sakramentas bus teikiamas šv. Mišių metu 14 val. 
kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.
Jaunavedžiai bus laiminami šv. Mišių metu 14 val. šešta-
dienį arba sekmadienį, išskyrus paskutinį mėnesio sek-
madienį. Iki naujo Kanonų teisės kodekso įsigaliojimo 
Tėvui Janui Jerzy Macek Seinų klebonas duos tikslius 
nurodymus kiekvienos santuokos palaiminimui (kan. 
1096), ir apie tai parašys aktuose. Paskui kun. Vyskupas 
Ordinaras suteiks jam pagal naujo Kodekso kan. 1111  
par. 1. bendrą leidimą.
Apie laidotuves lietuvių kalba Seinų klebonas visada pra-
neš Tėvui J. J. Macekui.

1.

2.

3.
a.

b.

c.

1.

2.

3.
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Dėl Ligonių sakramento teikimo šalys sprendžia pačios: 
Seinų klebonas sutinka, kad Tėvas J. J. Macek teiktų tą 
Sakramentą lietuviams, o kun. Macek sutinka tą patarna-
vimą atlikti.
Visus reikalus, susijusius su sielovada (krikštus, santuo-
kas, laidotuves), abiejų tautų tikintieji tvarko vienoje Sei-
nų parapijos raštinėje.
Visus metrikus būtina surašyti parapijos raštinėje lenkų 
kalba.
Mokyklinio amžiaus vaikai tikybos mokysis katekizacijos 
punktuose – kadangi Seinuose nėra mokyklų dėstomąja 
lietuvių kalba, tikybos pamokos yra dėstomos lenkų kal-
ba. Panašiai dėl Pirmosios šv. Komunijos – abiejų tautybių 
vaikai priima Pirmąją šv. Komuniją vienoje grupėje.
Tėvui J. J. Macekui OMI už sielovados tarnystę Seinuose 
iš Seinų parapijos kasos bus išmokama 8 000 zl (aštuoni 
tūkstančiai zlotų) alga per mėnesį.

Už važinėjimą į Seinus nuosavu automobiliu irgi iš Seinų parapi-
jos kasos bus išmokama suma pagal normalų kasdienį TAKSI tarifą.

Lomža, 1983 m. spalio 4 d.
N. 2080/83

Apskritas antspaudas su užrašu: Juliusz Paetz Lomžos vyskupas

[parašai]

4.

5.

6.

7.

8.

J U L I J A  R A Č I U V I E N ė K OV Ų  D ė L  L I E T U V I š K Ų  PA M A L D Ų  S E I N Ų  B A Z I L I K O J E  K L AU S I M U 

Juliusz Paetz
Lomžos vyskupas

Tadeusz Zawistowski
generalinis vikaras

Edward Samsel
generalinis vikaras

Seinų parapijos klebonas
[parašas neįskaitomas]

Tėvas Jan J. Macek OMI
Smalėnų parapijos klebonas

Kun. L. Brzostowski
Kurijos kancleris

Kun. Cz. Oleksy
Kurijos Sielovados skyriaus  
direktorius

Kun. T. Śliwowski
Kurijos raštininkas

Kurijos raštininkas
[parašas neįskaitomas]
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Popiežiui
Jonui Pauliui II
vatikanas

Jūsų šventenybe!
Mes, Seinų parapijos lietuviai, skubame pasidalinti su Jūsų šven-

tenybe džiaugsminga naujiena. š. m. spalio 16-ąją šventėme dvigubą 
šventę – Jūsų šventenybės pontifikato 5-ąsias metines bei šv. Mišių 
lietuvių kalba nuolatinį įvedimą į Seinų baziliką. Mums, lietuviams, 
tai Dievo malonės apraiška. Norime taip pat padėkoti Jums, šventasis 
Tėve, už tokio vyskupo ordinaro, sąžiningo ir tauraus žmogaus, koks 
yra Dievo tarnas Jo Ekscelencija kun. dr. Juliusz Paetz, paskyrimą. Jo 
širdis kupina evangeliškos meilės visiems Dievo vaikams, nepaisant jų 
tautybės ir vartojamos kalbos. Melsimės stebuklingajai Seinų Dievo 
Motinai už Jus, šventasis Tėve, ir už mūsų Vyskupą Ordinarą.

                      Garbė Jėzui Kristui!
Seinai, 1983 m. spalio 20 d.                        
                                                   Seinų parapijos lietuviai
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JULIJA RAČIUVIENė (g. 1955 m. Skarkiškėse, Seinų vls.) – istori-
jos mokytoja. Istorijos mokslus baigė Varšuvos universiteto Balsto-
gės filiale. Jos diplominis darbas Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk od 
r. 1597 do końca XVIII w. (Punsko parapijos istorija nuo 1597 m. iki  
XVIII a. pabaigos) buvo išleistas Punsko „Aušros“ leidykloje 1997 m.
Julija Račiuvienė dirbo lietuviškose Vidugirių, Pristavonių ir Punsko mo-
kyklose. 
Lietuvos istorijos vadovėlio pagrindinei mokyklai (Punskas, 2010) ir Lie-
tuvos istorijos programos licėjui autorė, kitų Lietuvos istorijos mokymo 
programų Lenkijos lietuviškoms mokykloms bendraautorė. 

Julija Račiuvienė
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ALGIMANTAS SEVERINAS

LENKIJOS LIETUVIAI IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBė. 1989–1991 METAI

1985 m. Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto 
generaliniu sekretoriumi tapo Michailas Gorbačiovas. Gelbėdamas 
ekonomiką ir sovietinę imperiją, jis pradėjo daryti politines ir eko-
nomines reformas, pavadintas „pertvarka“. Dėl šių reformų Sovietų 
Sąjungoje prasidėjo valstybės, politinės sistemos ir visuomenės demo-
kratizavimo bei viešumo procesas. Gorbačiovo „pertvarka“ greit pa-
siekė ir Lietuvą. Čia įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, pamažu 
virtęs judėjimu dėl Nepriklausomybės atkūrimo. šis tikslas pasiektas  
1990 m. kovo 11 d., kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba Sąjūdžio depu-
tatų balsais nulėmė Valstybės atkūrimo akto priėmimą.

įvykius Lietuvoje įdėmiai stebėjo Lenkijos lietuviai. Apie tai, kas 
vyksta Lietuvoje, rašė Lenkijos spauda, taip pat Lenkijos lietuvių lei-
dinys „Aušra“, gyvenantieji Punsko, Seinų krašte įvykius stebėjo per 
Lietuvos nacionalinę televiziją, žinių klausėsi per lietuvišką radiją. Pa-
žymėtina, kad Lenkijos lietuvių delegacija, kurią sudarė Juozas Sigitas 
Paransevičius, Bronius Makauskas, Algirdas Nevulis, Romas Vitkaus-
kas, Algirdas Skripka ir Valdas Pečiulis, 1988 m. spalio 22–23 d. daly-
vavo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime.

Pirmieji straipsniai apie Sąjūdį „Aušroje“ pasirodė 1989 m. Jau 
2 numeryje buvo rašoma apie Sąjūdžio įsteigimo metus bei siekius, 
ir pagrindinį iš jų – Nepriklausomybės atkūrimą. „Aušroje“ buvo ra-
šoma ir apie kitas permainas Lietuvoje: kad lietuvių kalbai grąžintas 
valstybinės kalbos statusas, grąžinta trispalvė ir „Tautiška giesmė“, 
kai kurios valstybės ir religinės šventės. Tame pačiame numeryje pra-
nešama, kad 1989 m. vasario 5 d. pašventinta ir tikintiesiems grąžinta 
Vilniaus arkikatedra. šia proga Punsko bažnyčioje buvo atnašaujamos 
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šv. Mišios, jų metu tikintieji meldėsi už Lietuvos Bažnyčią. Bendra 
malda Lenkijos lietuviai išreiškė solidarumą su tautiečiais. Išspausdin-
tas straipsnis ir apie Baltijos kelio protestą prieš Molotovo-Ribentropo 
paktą – jį parašė tame kelyje dalyvavusi Lenkijos lietuvė Birutė Jo-
nuškaitė.

Lenkijos lietuviai ne tik stebėjo ir rašė apie įvykius Lietuvoje, bet 
ir gynė Lietuvos interesus Lenkijoje. Daug nuveikė Varšuvos lietuviai, 
ypač Rimas Vaina ir Bronius Makauskas. Varšuvos lietuviai palaikė 
ryšius su Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarumas“ („Solidarność“) 
lyderiais. R. Vainą „Solidarumo“ lyderis Lechas Valensa (Lech Wałę-
sa) pakvietė į savo štabą. Jis buvo atsakingas už ryšius su Lietuvos 
Sąjūdžiu. šie ryšiai padėjo Varšuvos lietuviams formuoti teigiamą len-
kų požiūrį Vilniaus klausimu, kadangi „Solidarumo“ judėjimas, svars-
tydamas apie Molotovo-Ribentropo pakto panaikinimą, kartu reiškė 
pretenzijas į Vilnių ir Pietryčių Lietuvą. Tačiau Lenkijos lietuviai su-
sitikimuose su „Solidarumo“ lyderiais visada gynė Lietuvos pozicijas, 
teigdami, kad tai lietuvių istorinės etninės žemės. Dėl Lietuvai pa-
lankios pozicijos Vilniaus klausimu 1989 m. buvo paaštrėję lietuvių 
bendruomenės Punsko krašte ir lenkų santykiai.1

1988 m. pabaigoje Lenkijos lietuviai padėjo užmegzti „Solidaru-
mo“ ir Sąjūdžio ryšius. 1989 m. įvyko keli „Solidarumo“ ir Sąjūdžio 
šalininkų susitikimai. Jų metu buvo aptariami ne tik bendradarbiavi-
mo planai, bet ir Vilniaus klausimas. Tiek viena, tiek kita šalis įrodinė-
jo, kad Vilnius turįs priklausyti jiems (t. y. „Solidarumas“ – Lenkijai, 
Sąjūdis – Lietuvai). Sąjūdžiui pokalbiuose su „Solidarumo“ veikėjais 
talkino minėtieji Varšuvos lietuviai, o „Solidarumui“ – Lenkijos spau-
da ir įvairios Lietuvos bei Vilniaus mylėtojų draugijos, kurios laikėsi 
nuomonės, kad Vilnius turįs priklausyti Lenkijai. Iškilo ir dar viena 
problema: Lietuvos, tiksliau, Vilniaus krašto lenkų autonomijos klau-
simas (apie tai tolesnėje straipsnio dalyje).

Po ilgų susitikimų ir diskusijų ginčas dėl Vilniaus krašto išspręs-
tas Lietuvos naudai. Jau 1989 m. gruodžio 27–29 d. vykusiame Len-
kijos parlamento piliečių klubo (PPK; Obywatelski Klub Parlamen-
tarny) atstovų ir Sąjūdžio atstovų susitikime lenkai pabrėžė esamų 
sienų neliečiamumą. Be kita ko, lenkai teigė: itin skaudus momentas 
buvo tam tikros jų tautiečių dalies probolševikinė, prosovietinė vei-

1 V. Stravinskienė, Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais, Vilnius-Punskas, 
2004, p. 101.
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kla Lietuvoje. [...] Ir kad tik tuo galima paaiškinti didžiumos pa-
prastų Lietuvos lenkų neigiamą požiūrį į lietuvių tautinį atgimimą.2  
1990 m. kovo 27 d. Vilniuje įvyko PPK delegacijos ir Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos Sąjūdžio frakcijos delegacijos su-
sitikimas, po jo išplatintas komunikatas. Jame bene svarbiausi žodžiai 
Lietuvai skelbė: PPK delegacija užtikrina Lietuvos atstovus, kad 
Lenkija Lietuvos ir Lenkijos sieną laiko tokia pat galutine kaip ir 
Lenkijos sieną vakaruose prie Oderio ir Neisės.3 Taigi tai buvo ne 
tik Lietuvos, bet ir Lenkijos lietuvių pergalė, jai prireikė poros metų 
susitikimų bei pokalbių.

Daug lietuvių ir lenkų diskusijų ir nesutarimų sukėlė Vilniaus len-
kų autonomijos siekis. Lietuvos lenkų tautinė mažuma, kitaip nei kitos 
Lietuvos tautinės mažumos, gyveno kompaktiškai ir telkėsi Pietryčių 
Lietuvoje (šalčininkų, Vilniaus, Trakų rajonuose). Tačiau Lietuvos 
lenkų inteligentija buvo negausi ir palyginti stipriai sovietizuota, dalis 
Lietuvos lenkų praradę tautinę savimonę. 1989 m. balandžio mėnesį 
Lenkų visuomeninė kultūros draugija persitvarkė į Lietuvos lenkų są-
jungą. Ji kartu su nedidele Lietuvos lenkų inteligentijos grupele parė-
mė lietuvių siekius atkurti Nepriklausomybę. Tačiau Lietuvos Nepri-
klausomybės šalininkų jėgos tarp pačių Lietuvos lenkų buvo silpnos, 
ypač tarp lenkų tautybės komunistų, aklai vykdžiusių Maskvos nu-
rodymus ir veikusių prieš Lietuvos valstybę. Tokie lenkų komunistai 
daugumą sudarė šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybose. šios tarybos 
1988 m. antroje pusėje Pietryčių Lietuvoje pradėjo kurti lenkų nacio-
nalines apylinkes, siekdamos „apginti lenkus nuo diskriminavimo“, 
„sustabdyti lietuvinimą“, „apginti lenkiškumą“4. Jau 1989 m. rugsėjį 
šalčininkų ir Vilniaus rajonai buvo paskelbti lenkų nacionaliniais te-
ritoriniais vienetais. Galutinis tokio proceso vaisius turėjo būti Vil-
niaus krašto lenkų autonominė sritis. Lietuvai paskelbus Nepriklau-
somybę, šalčininkų lenkų nacionalinis teritorinis vienetas pasisakė 
norįs išlikti TSRS sudėtyje, o Vilniaus – Lietuvos Respublikoje. Tačiau  
1991 m. rugpjūčio mėnesį nepavykus perversmui Maskvoje – jį parė-
mė šalčininkų rajono tarybos pirmininkas Č. Vysockis ir jo pavaduo-
tojas A. Monkevičius, – šių teritorinių vienetų tarybos buvo paleistos, 
kadangi prieštaravo Lietuvos Respublikos įstatymams dėl teritorijos 
nedalomumo. Galbūt veikiamas Lietuvos lenkų autonomijos idėjos, 

2 A. Ažubalis, „Su „karūna“ ir be „liaudies“, Aušra, 1990, nr. 2, p. 12.
3 Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994: duomenų rinkinys, Vilnius, 1998, p. 174. 
4  Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais, p. 358.
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visos Lenkijos Lietuvos mylėtojų draugijos pirmininkas Leonas Bro-
dovskis (Leon Brodowski) autonomijos idėją pasiūlė ir Lenkijos lietu-
viams. Jis ragino Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovus reikalauti 
Lenkijos lietuviams suteikti plačią kultūrinę autonomiją. Tačiau šį pa-
siūlymą Lenkijos lietuviai iš karto atmetė. Tokią savo poziciją Lenkijos 
lietuviai patvirtino viešai du kartus. 1990 m. Vilniuje Punsko valsčiaus 
viršaitis Romas Vitkauskas susitikime su Lietuvos premjere Kazimie-
ra Prunskiene pasakė: Suvalkų Trikampio lietuviai apie jokias auto-
nomijas negalvoja ir ateity negalvos. [...] Mes, lietuviai, gyvendami 
Lenkijos teritorijoje, gerbiame jos teisėtvarką bei įstatymus, stengia-
mės būti Lenkijos Valstybės pilnaverčiai piliečiai.5 1992 m. suteikiant 
Punsko gimnazijai Kovo 11-osios vardą, jis pakartojo: Ne autonomijų 
reikalavimu mes išreiškiame savo ištikimybę Lietuvai, o gimtosios 
kultūros, tikėjimo puoselėjimu, geru darbu bei lojalumu Lenkijos 
valstybei.6 Lenkijos lietuviai taip pat pasisakė prieš lenkų autonomijos 
kūrimą Lietuvoje.

Tačiau įvykiai Lietuvoje keitėsi kas dieną. Sąjūdis, pradžioje kal-
bėjęs apie ekologijos ir kultūros problemas bei tautos praeitį, vis gar-
siau ėmė kalbėti apie Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūri-
mą. Tai lėmė, kad 1990 m. vasario 24 d. pirmą kartą po daugelio metų 
Lietuvoje vykusiuose demokratiniuose rinkimuose į Lietuvos SSR 
Aukščiausiąją Tarybą laimėjo Sąjūdis. Tai leido tų pačių metų kovo 
11-ąją Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai priimti Lietuvos Nepriklauso-
mybės Atkūrimo Aktą. šias politines permainas Lietuvoje įdėmiai ste-
bėjo ir rėmė Lenkijos lietuviai. Jau kitos dienos rytą (kovo 12) Punske 
prie įstaigų bei privačių namų buvo iškabintos trispalvės. Tai buvo 
solidarumo su Lietuva ženklas. įvykius Lietuvoje bei Lenkijos lietu-
vių požiūrį į atgimimo procesus plačiai aprašė „Aušra“. Jau 1990 m. 
leidinio 3 numeryje buvo išspausdintas Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos paskelbto Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto tekstas. Tame pačiame numeryje spausdinami Lenkijos lietuvių 
įvykių Lietuvoje vertinimai. Istorijos mokytoja Irena Čėplienė teigė: 
Aš labai džiaugiuosi Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atsta-
tymu. Šalia laimės atsiranda ir nerimo jausmas.7 Varšuvos lietuviai 
Sigitas Kraužlys, Bronius Makauskas ir Rimas Vaina 1990 m. kovo  
21 d. parašė laišką plačiai skaitomo savaitraščio „Tygodnik Powszech-

5  S. Birgelis, „Punsko-Seinų-šipliškių ūkininkai Lietuvoje“, Aušra, 1990, nr. 11, p. 9.
6  S. Birgelis, „Kovo 11-osios iškilmės Punsko krašte“, Aušra, 1992, nr. 6, p. 6.
7  A. Uzdila, „Maudulys dėl Lietuvos“, Aušra, 1990, nr. 4, p. 4.
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ny“ redakcijai. Tai buvo kreipimasis į Lenkijos visuomenę, kuriame 
apibrėžiama Lenkijos lietuvių pozicija dėl Lietuvos Nepriklausomy-
bės. Kreipimesi rašoma: Šiomis sunkiomis dienomis esame kartu su 
visais tautiečiais ir Lietuvos piliečiais, kuriems svarbūs yra valsty-
bės gėris ir nepriklausomybė. Visapusiškai be jokių pastabų remiame 
demokratinės, nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstatymo pro-
gramą.8 Tame pačiame kreipimesi pabrėžiama „Solidarumo“ reikšmė, 
dėkojama už Lenkijos piliečių paramą Lietuvos Nepriklausomybei bei 
pasisakoma prieš Maskvos sovietinės vyriausybės metodus ir prie-
mones Lietuvos piliečių atžvilgiu, keliančias viešosios tvarkos pažei-
dimus ir gresiančias šios šalies piliečių gyvybei9.

į Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus raginimą Lietuvos 
bažnyčioms tris dienas 18 valandą po dešimt minučių skambinti „lais-
vėn šaukiančiais“ varpais atsiliepė ir keturios Lenkijos bažnyčios, ku-
rių parapijiečiai buvo ir lietuviai. Tai buvo Punsko, Seinų, Smalėnų ir 
žagarių bažnyčios, jose tuo pačiu metu kaip ir bažnyčiose Lietuvoje 
(Lenkijoje tai buvo 17 val.) skambėjo varpai. Balandžio 7 d. Punsko 
bažnyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios nepriklausomos Lietuvos 
intencija. Po šv. Mišių bažnyčios aikštėje įvyko Lenkijos lietuvių su-
rengtas mitingas, jo metu išreikšta parama Lietuvos Respublikos Ne-
priklausomybei bei išsakyti susirūpinimo žodžiai dėl sovietų veiksmų 
Lietuvoje. Mitingo metu pritarta Algio Uzdilos parengtam laiškui 
SSRS prezidentui M. Gorbačiovui bei S. Paransevičiaus peticijai Len-
kijos premjerui Tadeušui Mazoveckiui (Tadeusz Mazowiecki), kuria 
Lenkijos vyriausybė raginama pripažinti Lietuvos Nepriklausomybę ir 
jos vyriausybę. Mitinge dalyvavo daugiau kaip du tūkstančiai Punsko, 
Seinų, Suvalkų ir aplinkinių kaimų gyventojų. Savo pritarimą Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybei išreiškė ir Punsko mokyklos mokslei-
viai, balandžio 10 d. surengę solidarumo su nepriklausoma Lietuva 
mitingą.

Vis dėlto situacija Lietuvoje blogėjo. Maskva nebenorėjo taiks-
tytis su tokia padėtimi ir visus Lietuvos veiksmus laikė neteisėtais. 
Užsienio valstybės taip pat neskubėjo pripažinti Lietuvos Nepriklau-
somybės, tik palaikė moraliai. Balandžio 3 d. TSRS Ministrų tarybos 
įsakymu buvo uždaryta Lazdijų muitinė tarp Lenkijos ir Lietuvos. į 
Lietuvą įvažiuoti buvo leista tik su TSRS vizomis per Gardino arba 

8  „Lietuva brangi. Kreipimasis į Lenkijos visuomenę“, Aušra, 1990, nr. 3, p. 9.
9  Ten pat, p. 9. 
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Bresto muitines. Kaip žinia, balandžio mėnesį Maskva pradėjo taikyti 
Lietuvai ekonominę blokadą. Dėl nuolat blogėjančios padėties Lietu-
voje balandžio 28 d. prie Punsko bažnyčios įvyko antras mitingas pa-
remti Lietuvos Nepriklausomybei, taip pat protestuota dėl Lietuvos 
ekonominės blokados. šiame mitinge dalyvavo ne tik Punsko, Seinų, 
Suvalkų lietuviai, bet ir Lenkijos bei užsienio šalių parlamentarai ir se-
natoriai: Meri (Mary) Kaldor iš Anglijos, Mintas Janas Faberis (Mient 
Jan Faber) iš Olandijos, Deividas Filipsas (David Philips) iš JAV, Ka-
rolina Koks (Carolin Cox) iš Anglijos, Lenkijos senatorius Zbignevas 
Romaševskis (Zbigniew Romaszewski), Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai Vytautas Plečkaitis ir Petras Vaitiekūnas, Sąjūdžio 
atstovas Arūnas Degutis. Minėtieji užsienio svečiai priklausė Helsin-
kio žmogaus teisių gynimo grupei, kuri norėjo surengti konferenciją 
Vilniuje. Kadangi į Lietuvą jie nebuvo įleisti, pasiūlius Lenkijos sena-
toriui, dalyvavo Lenkijos lietuvių surengtame mitinge Punske.

Ekonominės blokados metu Lietuvos žmonių padėtis darėsi vis 
sunkesnė. Lenkijos lietuviai, norėdami padėti tautiečiams, balandžio 
pabaigoje įsteigė Punske Lietuvos antiblokados fondą. Balandžio  
28 d. mitinge Punsko viršaitis R. Vitkauskas deklaravo: Mes, Lenki-
jos lietuviai, nešiodami savo krūtinėse meilę Lietuvai kaip brangią 
šventenybę, norime kukliais ištekliais ateiti tėvynei į pagalbą. Ne per 
pilniausi mūsų aruodai, juk ir mes gyvename socialistinio ekonomi-

Mitingas Punske Lietuvos ekonominei blokadai pasmerkti. 1990 04 28
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nio absurdo katile, bet dalinsimės tuo, ką turime. Įsisteigė iniciatyvi-
nis Lietuvos antiblokados fondas, atidaryta Punsko banke sąskaita 
[...]10. Gegužės pradžioje prasidėjo organizuota pagalba Lietuvai. Prieš 
tai Punske lankėsi Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatai Ema-
nuelis Zingeris, Vidmantas Povilionis ir Albertas Cibulskis. Su Puns-
ko viršaičiu jie nuvyko į Varšuvą, kur susitiko su lenkų senatoriais ir 
Seimo nariais. Pokalbio metu nutarta pasinaudoti Lenkijos lietuviais, 
gyvenančiais Lietuvos pasienyje. Buvo sumanyta kaupti Punske visą 
pagalbą, kurios tiesiogiai negalima įvežti ar persiųsti į Lietuvą, ir atsi-
radus galimybei didesniais kiekiais perduoti Lietuvai. Kaip prisimena 
R. Vitkauskas, tuo metu viršaičio autoritetas buvo pastebimas, turėjo 
šiokią tokią įtaką, galbūt todėl jokia humanitarinė pagalba, jam ne-
dalyvaujant perdavime, į Lietuvą nebuvo praleidžiama. Per maždaug 
pusantro mėnesio jam teko dalyvauti per 40 pagalbos Lietuvai per-
davimo akcijų. Kartais tekdavo išstovėti muitinėje kelias valandas ir 
nepasiekus tikslo sugrįžti atgalios.

įkūrus Lietuvos antiblokados fondą į jį pradėjo plaukti pinigai. Pi-
nigus aukojo individualūs asmenys, kaimai, įstaigos. Daugiausia aukojo 
Punsko, Seinų, Suvalkų bei aplinkinių kaimų lietuviai. Aukojo ir iš kitų 
Lenkijos miestų bei vietovių, ne tik lietuviai, bet ir lenkai. Aukotojų są-
rašai buvo skelbiami kiekviename „Aušros“ numeryje. Iš čia paskelbtų 
sąrašų matyti, kad Lietuvos antiblokados fondui buvo aukojama dar ir 
1991 m. Paaukoti pinigai buvo skiriami pirkti vaistams, jie vėliau buvo 
perduodami Lietuvai. Apie pagalbą Lietuvai per Punską informavo Len-
kijos laikraščiai, todėl netrukus pradėjo čia plaukti nedideli siuntiniai. 
Tai buvo individualių asmenų siuntos giminaičiams Lietuvoje. Birželio 
4 dieną jas bandyta perduoti į Lietuvą, tačiau nesėkmingai. Tą pačią 
dieną buvo perduota „Solidarumo“ veikėjų atvežta tona vaistų. Tačiau 
neatvykus transportui iš Lietuvos teko ją palikti muitinės sandėliuose. 
Tuoj po šios siuntos į Punską atgabenta 1,5 tonos vaistų ir aparatūros, 
surinktos įvairiose ščecino ligoninėse. Pagalba Lietuvai per Punską 
keliavo vis intensyviau, ne tik iš Lenkijos, bet ir iš kitų šalių. Birželio 
mėnesį buvo perduota siunta iš Belgijos, mėnesio viduryje prancūzų  
(3 tonos) ir vokiečių (5 tonos) pagalba. Prancūzai ir vokiečiai atgabeno 
du sunkvežimius vaistų, vaisių, vitaminų, maisto, higienos priemonių 
ir kt. Kartu su jais vyko trys vokiečiai ir du prancūzai – Tarptautinės 

10  J. šimčikaitė, „Nėra jėgos, kuri sutramdytų žmonių norą laisviems gyventi“, Aušra, 1990, 
nr. 5, p. 9.
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žmogaus teisių draugijos atstovai bei pagalbos organizacijos Pharma-
ciens sans Fronteries pirmininkas su draugu. Jie visi turėjo Varšuvoje 
išduotas Sovietų Sąjungos vizas, tad tikėjosi patekti į Lietuvą. Tačiau 
pasieniečiai siuntas praleido, o jų ne. Panašiai pasikartojo liepos 14 d., 
kai su 150 tūkst. dolerių vertės vaistais atskubėjo šveicarai. Jie taip 
pat turėjo Sovietų Sąjungos vizas, tad po kelių dienų viešnagės Puns-
ke pasuko Lazdijų muitinės link. Tačiau muitininkai nenorėjo įleisti 
šveicarų į Lietuvą. Kita siunta atgabenta birželio 19 d. iš Klodavos 
druskos kasyklos, kuri padovanojo Lietuvai 120 tonų valgomosios 
druskos. Druska vagonais buvo atgabenta į Trakiškes, ten perkrauta 
į kooperatyvo sandėlius bei dalis – pas Kreivėnų kaimo ūkininką Vitą 
Uzdilą. Vėliau maždaug per dvi savaites į Lietuvą druską vežė iš Len-
kijos grįžtantys Lietuvos sunkvežimiai. Nors sovietai taikė Lietuvos 
ekonominę blokadą, tai nesutrukdė vienai Lietuvos įmonei nusipirkti 
Lenkijoje cisterną benzino. Tačiau cisterna pasieniečių buvo sulaikyta, 
benzino neleista įvežti į Lietuvą. Po kurio laiko iš cisternos pradėjo 
lašėti benzinas, tad Lenkijos pasieniečiai kreipėsi į Punsko viršaitį, kad 
dėl saugumo ji būtų paimta. šis prašymas buvo įvykdytas, o vėliau iš 
Punsko ta pati lenkų įmonė, pardavusi benziną, ją pasiėmė.

Birželio 29 d. Lietuvos vyriausybė paskelbė Kovo 11-osios Akto 
dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 100 dienų morato-
riumą. Nuo to laiko sušvelnėjo Lietuvos ekonominė blokada, tačiau 
Lenkijos lietuviai ir toliau teikė paramą Lietuvai. Kaip minėta, iki  
1991 m. į Lietuvos antiblokados fondo sąskaitą plaukė Lietuvai skirta 
piniginė parama, toliau buvo teikiama medicininė pagalba.

Dėl sovietų pasieniečių trukdymų bei įvairių reikalavimų teikti 
Lietuvai pagalbą buvo nelengva. Tačiau šia pagalba punskiečiai atliko 
vienintelio ryšininko su Vakarais vaidmenį. Aradninkų muitinė tapo 
mažu langeliu, per kurį praslysdavo vien vaistai [...].11 Tuometinis 
Punsko viršaitis patvirtina: Mes, rinkdami tas aukas ir vaistus kom-
plektuodami, juos veždami tikrai negalvojom [...], kad mes tuo išgel-
bėsim Lietuvą. Mums rūpėjo duot tą ženklą [...] mes, lietuviai, esame 
su jumis kartu.12

1991 m. pradžia Lietuvoje buvo nerami. Jau nuo pirmųjų sausio 
dienų didžiuosiuose Lietuvos miestuose pradėta telkti karines pajėgas. 
Sausio 10 d. M. Gorbačiovas paskelbė Lietuvai ultimatumą. Jis apkal-

11 K. Baranauskas, „Akiratis“, Aušra, 1990, nr. 6, p. 7.
12 2009 02 03 autoriaus pokalbio su buvusiu Punsko valsčiaus viršaičiu Romu Vitkausku   

įrašas. Autoriaus asmeninis archyvas.

A L G I M A N T A S  S E V E R I N A S L E N K I J O S  L I E T U V I A I  I R  L I E T U V O S  N E P R I K L AU S O M Y B ė . . .



�02

tino Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti bur-
žuazinę santvarką ir reikalavo panaikinti visus antikonstitucinius ak-
tus bei atkurti TSRS konstitucijos galiojimą. Sovietinės kariuomenės 
pajėgos užiminėjo Krašto apsaugos departamento pastatus Alytuje, 
Kaune, šiauliuose, Vilniuje. Naktį į sausio 13 d. sovietinei kariuome-
nei panaudojus ginkluotę, tankus, šarvuočius buvo užimtas Radijo ir 
televizijos pastatas, televizijos bokštas. Užimant šiuos objektus būta 
aukų. žuvo 14 žmonių, daugiau kaip 700 buvo sužeista.

Sausio pradžios įvykiai Lietuvoje kėlė nerimą Lenkijos lietuviams. 
Jie jautė, kad Lietuvoje kyla įtampa, tačiau niekas nemanė, kad bus 
panaudota ginkluota jėga. Buvo manoma, kad sovietai vėl gali įvesti 
Lietuvos ekonominę blokadą, taikyti psichologinį šantažą. Tačiau tai, 
kas įvyko sausio 13-ąją, sukrėtė visus Lenkijos lietuvius.

Sausio 13-osios naktį Punsko bei aplinkinių kaimų žmonės nemie-
gojo. Vieni stebėjo įvykius Lietuvoje, kiti skambino į Kauną ir praneši-
nėjo matantys, kas vyksta Lietuvoje. Pusiaunaktį suskambo ir Punsko 
bažnyčios varpai, skelbdami žmonėms, kad Lietuva pavojuje. Kitą die-
ną, po rytinių Mišių, kurios buvo atnašaujamos už žuvusiuosius Vil-
niuje, nemažai žmonių savo noru susirinko į Punsko valsčiaus pastatą 
ir tarėsi, kaip padėti Lietuvai. Buvo nutarta rinkti aukas, pirkti vaistus 
ir juos perduoti į Lietuvą. Kad niekas neprikibtų prie rinkliavos, Puns-
ko viršaitis išrašė leidimus rinkliavai. Greitai surinkta nemažai lėšų iš 
lietuviškų kaimų, Punsko, Seinų, kažkiek surinko ir Suvalkų lietuviai. 
Už surinktas lėšas gydytojas Petras Zimnickas Suvalkų bei Augustavo 
vaistinėse nupirko reikiamų vaistų. 20 valandą P. Zimnickas, viršai-
tis R. Vitkauskas ir mokytojas A. šliaužys su tona krovinio nuvyko į 
Lazdijų muitinę. Netrukdomi pasieniečių punskiečiai pasiekė Lazdi-
jus ir ten paliko krovinį. Po kelių dienų buvo gautas laiškas, kad sau-
sio 15 d. vaistai buvo pristatyti į Vilniaus I klinikinę ligoninę. Sausio  
14 d. Sitkūnų radijo stotis perdavė informaciją: Mieli Lietuvos žmonės. 
Nesam vieni. Pasaulis skuba mums su pagalba, punskiečiai atvežė 
mums vaistų.13

Lenkijos lietuvių ištiestą pagalbos ranką pastebėjo ir Sąjūdis ir  
P. Zimnicką kvietė vasario 2–15 d. atvykti į Vilnių aptarti tolesnės me-
dicinos pagalbos Lietuvai. Iš R. Vitkausko turimų dokumentų matyti, 
kad jau sausio 14 d. Punske veikė Medicinos pagalbos komitetas Lie-

13 2009 02 03 autoriaus pokalbio su buvusiu Punsko valsčiaus viršaičiu Romu Vitkausku 
įrašas. Autoriaus asmeninis archyvas.
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tuvai bei Pagalbos Lietuvai komitetas – abu teikė Lietuvai medicininę 
pagalbą. Ji buvo organizuojama dar kelis mėnesius po sausio 13 d. 
įvykių. Pagalbos Lietuvai komitetas teikė ir materialinę paramą, ypač 
Sąjūdžiui: sausio 31 d. buvo perduota 50 vaizdajuosčių, iš kurių 30 
skirta Lietuvos Sąjūdžiui, po 10 Kauno ir Marijampolės televizijoms. 
Vasario 15 d. Punsko pagalbos Lietuvai komitetas Sąjūdžiui dovanojo 
3 diktofonus SANYO ir 6 baterijas.

Sausio 15 d. apie šimto žmonių būrys iš Punsko valsčiaus ir Su-
valkų nuvyko į Varšuvą prie JAV ir SSRS ambasadų išsakyti savo 
nuoskaudos dėl įvykių Lietuvoje. Prie Lenkijos Seimo jų jau laukė 
Pilietinio judėjimo demokratinės akcijos (Ruch Obywatelski Akcja 
Demokratyczna, ROAD) atstovai, vadovaujami Lenkijos senatoriaus 
Rišardo Reifo (Ryszard Reiff). Mitinguotojai pirmiausia patraukė prie 
JAV ambasados, kur juos pasitiko JAV ambasados pasiuntinybės se-
kretorius. Prie ambasados buvo perskaitytas JAV prezidentui skirtas 
laiškas, vėliau jis įteiktas pasitikusiam JAV ambasados pasiuntinybės 
sekretoriui. Laiške buvo rašoma: Tiesdami Lietuvai pagalbos ranką, 

A L G I M A N T A S  S E V E R I N A S L E N K I J O S  L I E T U V I A I  I R  L I E T U V O S  N E P R I K L AU S O M Y B ė . . .

Mitingas Punske žudynėms prie televizijos bokšto pasmerkti



�0�

suteiksite vilties ir ponui Jelcyn, padėsite ir rusų tautai.14 Paskui mi-
nia pasuko prie SSRS ambasados. Susirinkusiųjų niekas iš ambasados 
darbuotojų nepasitiko ir neatėjo išklausyti išsakomų karčių žodžių dėl 
SSRS veiksmų Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Buvo perskaity-
tas SSRS ambasadoriui skirtas laiškas, pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę.

Po skaudžių sausio įvykių Lenkijoje vyko piketai pasmerkti so-
vietų veiksmams Baltijos šalyse. Kadangi Seinuose vyravo tyla, LVKD 
ir šv. Kazimiero draugijos atstovai kreipėsi į Seinų valdžią, kad ir ji 
pasisakytų dėl smurto įvykių Lietuvoje. Sausio 18 d. susitikime, kuria-
me dalyvavo minėtų lietuviškųjų draugijų atstovai, Seinų miesto bur-
mistras, rajono vedėjas ir savivaldybės pirmininkas, nutarta kreiptis į 
miesto darbovietes, kaimus ir visus gyventojus su prašymu moraliai ir 
finansiškai paremti Lietuvą. Po šio susirinkimo tie patys valdžios at-
stovai sušaukė dar vieną susitikimą su miesto ir valsčiaus savivaldybės 
taryba, kur buvo pristatytas minėtas nutarimas dėl paramos Lietuvai. 
Tačiau šio susitikimo metu savivaldybės taryba griežtai pasisakė prieš 
paruoštą nutarimą ir kokių nors pagalbos akcijų Lietuvai organizavi-
mą. Tai buvo antras nemalonus, nesuprantamas Lenkijos lietuviams 
įvykis Seinuose. Pirmas įvyko sausio 13 d., kada Seinuose nuo LVKD 
būstinės buvo nuplėšta Lietuvos vėliava. Piktadario nesulaikė net už-
rištas ant vėliavos juodas kaspinas.

Tuo tarpu Punske įvykiai vijo vienas kitą. Jau sausio 19 d. čia įvy-
ko lietuvių ir Lenkijos demokratinių jėgų surengtas mitingas. Mitinge 
dalyvavo Lenkijos senatoriai Piotras Andžejevskis (Andrzejewski) ir 
Bartlomejus Kolodzejus (Bartłomiej Kołodziej), Nepriklausomos Len-
kijos konfederacijos atstovas Suvalkuose Valdemaras Kšištofas Pol-
činskis (Waldemar Krzysztof Polczyński), deputatas ir Parlamento pi-
lietinio klubo atstovas Ježis Petkevičius (Jerzy Pietkiewicz), Santarvės 
centro generalinis sekretorius Pšemislavas Hnedzevičius (Przemysław 
Hniedziewicz). Susirinko daug vietinių lietuvių su trispalvėmis ranko-
se pasisakyti prieš sovietų agresiją. Nepriklausomos Lenkijos konfe-
deracijos veikėjas V. K. Polčinskis tuomet kalbėjo: Be Lietuvos laisvės 
ir Lenkijos Žečpospolitos kelias į laisvę gali būti dar labai ilgas [...]15. 
Kiek vėliau po minėtų įvykių Punsko valsčiaus įstaigoje apsilankė 
„Solidarumo“ veikėjas Stavišinskis (Stawiszyński). Jis atvežė radijo 

14 „1991 01 15 Lenkijos lietuvių atviras laiškas JAV Prezidentui George Bush“, Aušra, 1991,  
nr. 2, p. 22.

15 A. Sitarskienė, „Sūneli, Tėvynė tave šaukia“, Aušra, 1991, nr. 2, p. 12.
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siųstuvą. Buvo galvojama, kad sovietai gali užimti ir Sitkūnų radijo 
stotį, tad sumanyta, kad minėto asmens atvežtu radijo siųstuvu bus ga-
lima iš Punsko skelbti informaciją į Lietuvą. Tuo metu ėjo kalbos, kad 
Skandinavijos ar Nyderlandų valstybė į tarptautinius vandenis atpluk-
dys transliavimo studiją, iš kurios laidos bus perduodamos į Lietuvą. 
Tačiau Stavišinskis pridūręs, jog, kai reikėjo „Solidarumui“ pagalbos, 
Vakarai nepadėjo, tikriausiai ir čia tik pakalbės, o realių veiksmų nesi-
ims. Todėl pats, savo iniciatyva Stavišinskis į Punską atvežė tą radijo 
siųstuvą. Siųstuvo veikimo principas buvo labai paprastas. Juo nebu-
vo galima tiesiogiai perduoti informacijos, pirmiausia reikėdavo iškelti 
anteną, įrašyti informaciją į magnetofono juostą ir paleisti. Tai buvo 
lengvai aptarnaujamas siųstuvas, tačiau greitai ir lengvai susekamas. 
Nors Sitkūnų radijo stotis nebuvo užimta, radijo siųstuvas vis tiek 
išbandytas. Patikrinus nustatyta, kad šio siųstuvo laidos (daugiausia 
leista muzika) buvo girdimos iki Nemuno, Alytaus. Bandant siųstuvą 
pasinaudota Punsko bažnyčia. Klebonui I. Dzermeikai leidus, siųstuvo 
antena buvo iškelta Punsko bažnyčios bokšte. Ateityje, jeigu būtų pri-
reikę, buvo numatyta anteną kelti ne tik Punsko bažnyčios bokšte, bet 
ir kilnoti ją iš vieno medžio į kitą, kad saugumui būtų sunkiau susekti, 
iš kurios vietos siunčiama informacija.
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Lenkijos lietuviai rūpinosi ir iš Lietuvos į Lenkiją nuo sovietinės 
armijos pabėgusiais jaunuoliais. Vieni iš jų į Lenkiją atvyko legaliai, 
kiti nelegaliai. Apie 20 tokių jaunuolių prisiglaudė Punsko apylinkė-
je, jie gyveno kaimuose pas vietinius lietuvius. Kita grupė, apie 40 
asmenų, tarp kurių buvo ir moterų su vaikais, buvo apsistojusi prie 
Varšuvos esančioje vietovėje Rynia. Apie tai žinojo ir Lenkijos pa-
sienio apsaugos policija ir dėl to pas valsčiaus viršaitį buvo atvykęs 
Balstogės pasienio apsaugos policijos vadas. Susitikimo metu jis pra-
nešė žinantis, jog Punsko krašte gyvena nelegaliai iš Lietuvos atvykę 
jaunuoliai, o vietos valdžia palaiko su jais ryšį. Buvo susitarta, kad jau-
nuoliai elgsis ramiai, nekels problemų, nes, jeigu tik patektų į polici-
jos rankas, būtų perduoti tarybiniams pasieniečiams. 1991 m. vasario  
26 d. Punsko valsčiuje įvyko posėdis pabėgėlių iš Lietuvos proble-
moms aptarti. Buvo nuspręsta kreiptis į Lenkijos vidaus reikalų minis-
teriją, kad grupei asmenų, gyvenančių Rynios vietovėje prie Varšuvos, 
būtų leista dar bent dvi savaites ten gyventi bei užtikrinti jiems visas 
buitines gyvenimo sąlygas. Moterims ir vaikams, kuriems negresia 
tiesioginis pavojus, buvo rekomenduojama grįžti į Lietuvą (grįžimo 
išlaidoms reikiamus pinigus galėtų skirti Punsko valsčius), o pagalbą 
teikti tik tiems, kurie Lietuvoje tikrai yra persekiojami. Taip pat buvo 
atsisakyta tarpininkauti ekonominėje emigracijoje į Vakarų valstybes.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, Lenkijos 
lietuviams tapo aktualus jos pripažinimo klausimas. Ypač rūpėjo, kad 
Lietuvos Nepriklausomybę kuo greičiau pripažintų Lenkija, nors ne-
apsiribota tik Lenkija, bandyta paveikti ir kitas valstybes. 

Jau 1990 m. kovo 26 d. LVKD pirmininkas J. S. Paransevičius 
Lenkijos lietuvių bendruomenės vardu kreipėsi į Lenkijos vyriausy-
bės ministrą pirmininką Tadeušą Mazoveckį, kad pripažintų Lietuvos 
Respubliką ir jos vyriausybę. Kreipimesi rašoma: Mes, lietuviai, Len-
kijos Žečpospolitos piliečiai, šioje sunkioje padėtyje kreipiamės į Jus, 
Gerbiamasis Pone, tarptautinio autoriteto vyriausybės Ministre Pir-
mininke, ir prašome pripažinti naujai atkurtą Lietuvos Respubliką 
ir jos vyriausybę.16 Tą pačią dieną LVKD sekretorius Jonas Vaičiulis 
ir pirmininkas J. S. Paransevičius bendruomenės vardu kreipėsi ir į 
TSRS ambasadorių Varšuvoje Vladimirą Brovikovą. Laiške raginama 
nedelsiant nutraukti grasinimus ir pradėti derybas su Lietuvos Res-

16 1990 03 26 LVKD kreipimasis į Lenkijos vyriausybės Ministrą Pirmininką Tadeušą 
Mazoveckį, kad pripažintų Lietuvos Respubliką ir jos vyriausybę. Asmeninis Juozo Sigito 
Paransevičiaus archyvas.
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publikos vyriausybe dėl ateities abipusiai naudingų santykių nusta-
tymo17. Tų pačių metų balandžio 7 ir 28 d. Lenkijos lietuviai Punske 
surengė mitingus, skirtus Lietuvos Nepriklausomybei paremti. Pirma-
jame mitinge susirinkusieji pritarė dviejų laiškų turiniui: Sovietų Są-
jungos prezidentui M. Gorbačiovui ir Lenkijos vyriausybės ministrui 
pirmininkui T. Mazoveckiui. Laiške M. Gorbačiovui piktinamasi sovie-
tų veiksmais Lietuvoje ir prašoma taikiai sugyventi su Lietuva. Laiške, 
skirtame T. Mazoveckiui, kurį pasirašė 1 100 mitingo dalyvių, dar kar-
tą prašoma pripažinti Lietuvos Nepriklausomybę ir vyriausybę. Šian-
dien kaip niekad Lietuvai reikia pasaulio šalių paramos. Tikime, kad 
Lenkijos Respublika viena iš pirmų tars lemiamą žodį ir pripažins 
nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir jos vyriausybę.18

Skaudūs 1991 m. sausio įvykiai Lietuvoje parodė, kad Sovietų Są-
junga neketina pripažinti Lietuvos Nepriklausomybės, šantažu bei jėga 
bando ją užgniaužti. Tokie sovietų veiksmai skatino Lenkijos lietuvius 
veikti aktyviau, aukščiausiu lygiu kelti Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimą. Jau sausio 14 d. LVKD valdyba savo pareiškime pasmerkė 
Sovietų Sąjungos veiksmus Lietuvoje, padėkojo Lenkijos lietuvių var-
du už Lenkijos paramą Lietuvai bei dar kartą prašė Lenkijos politikų 
pripažinti Lietuvos Nepriklausomybę. Kitą dieną (sausio 15) Varšu-
voje Lenkijos lietuviai surengė mitingus prie JAV ir SSRS ambasadų. 
JAV ambasados darbuotojai buvo perduotas Lenkijos lietuvių laiškas 
JAV prezidentui Džordžui Bušui (George Bush), jis buvo raginamas 
neužmiršti Lietuvos ir padėti jai. Prie SSRS ambasados perskaitytas 
SSRS ambasadoriui skirtas laiškas, kuriame išreiškiamas Lenkijos lie-
tuvių nepasitenkinimas kruvinais įvykiais Vilniuje. Pasibaigus mitin-
gams LVKD Varšuvos skyriaus būstinėje įvyko spaudos konferencija. 
Jos metu B. Makauskas teigė, kad Lietuva iš Lenkijos labiausiai lau-
kia Lietuvos vyriausybės bei Nepriklausomybės pripažinimo. Tą pa-
čią dieną Seinų bazilikoje buvo atnašaujamos šv. Mišios už Lietuvą. 
Jų metu lietuviai kreipėsi į Lenkijos prezidentą L. Valensą prašydami 
pripažinti Lietuvos Respublikos vyriausybę.

Lenkijos lietuviai neliko abejingi ir 1991 m. vasario 9 d. Lietuvoje 
vykusiai apklausai, kurios metu buvo klausiama, ar rinkėjas pritaria 
Lietuvos Nepriklausomybei. Vasario 5–9 d., LVKD valdybos iniciaty-

17 1990 03 26 LVKD laiškas TSRS ambasadoriui Lenkijoje Vladimirui Brovikovui, kad TSRS 
nutrauktų grasinimus Lietuvai. Asmeninis Juozo Sigito Paransevičiaus archyvas.

18  „Lenkijos lietuvių 1990 04 07 laiškas Lenkijos Ministrui Pirmininkui, raginantis pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę“, Aušra, 1990, nr. 4, p. 9.
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va, tokia apklausa buvo atliekama ir Lenkijos teritorijoje. Už Lietuvos 
Nepriklausomybę buvo surinkti 3 024 parašai, vėliau jie nuvežti į Vil-
nių ir perduoti rinkimų komisijai.

Po nepavykusio Maskvos pučo rugpjūčio 19–21 d., per trumpą 
laiką Lietuvos Nepriklausomybę pripažino daugelis užsienio valsty-
bių. Rugpjūčio 26 d. Lietuvos Nepriklausomybę pripažino ir Lenkija. 
Lietuvos, taip pat Lenkijos lietuvių kova dėl Lietuvos Nepriklausomy-
bės pripažinimo baigėsi. Lenkijos lietuviai teigė: Mums labai rūpėtų, 
kad ateityje būtų geri Lenkijos ir Lietuvos santykiai.19 Už Lenkijos 
lietuvių suteiktą paramą Lietuvai padėkojo Lietuvos Respublikos Mi-
nistro Pirmininko pavaduotojas Zigmas Vaišvila. Jis 1991 m. rugsėjo 
20 d. rašte Lenkijos lietuviams rašė: Esame dėkingi Jums už paramą 
ir rūpestį sunkiomis Lietuvai dienomis. Todėl dalinamės su Jumis ir 
džiaugsmu sulaukus tos valandos, kai Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybę pripažino pasaulio tautos ir valstybės.20

Būtina paminėti, kad tuo metu Lietuvoje studijavę Lenkijos lie-
tuviai Birutė Burdinaitė, Vytautas Budzeika, Algis Vaicekauskas, 
Petras Maksimavičius ir kiti kartu su tautiečiais sausio 13 d. budėjo 
prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, televizijos bokšto, Radijo ir TV 
komiteto. Kaip prisimena Vytautas, jie su kurso draugais visą savaitę 
ėjo budėti. į Vilnių budėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų vasario  
2 d. važiavo Suvalkų, Seinų, Punsko lietuvių 29 žmonių grupė. Lenki-
jos lietuviai neužmiršo pagerbti ir žuvusiųjų už Tėvynės laisvę. Sausio 
16 d. 15 Lenkijos lietuvių dalyvavo prie TV bokšto žuvusių asmenų 
laidotuvėse Kaune, 3 punskiečiai – laidotuvėse Marijampolėje.

Po sausio mėnesio įvykių Lietuva sulaukė nemažai užsienio vals-
tybių paramos. Jau sausio 13 d. Taline Borisas Jelcinas su Baltijos ša-
limis pasirašė pareiškimą, kuriuo šalys pripažino viena kitos suvereni-
tetą bei pasmerkė ginkluotos jėgos naudojimą Baltijos valstybėse. Tą 
pačią dieną Norvegijos ministrė pirmininkė laiške M. Gorbačiovui pa-
smerkė jėgos naudojimą Lietuvoje. Dar toliau žengė Islandija, ji pirmoji  
1991 m. vasario 11 d. pripažino Lietuvos valstybę. Tačiau didžiausiu 
Lietuvos laimėjimu tapo 1991 m. liepos 29 d. pasirašyta Lietuvos Res-
publikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl tarpvalstybinių santykių 
pagrindų. Sutartimi Rusijos Federacija pripažino atkurtą nepriklauso-
mą Lietuvos Respubliką pagal 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės 

19  J. S. Paransevičius, „Ar tai tikrai tiesa“, Aušra, 1991, nr. 9, p. 13.
20  „Mieli broliai ir sesės lietuviai“, Aušra, 1991, nr. 10, p. 6.
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Atkūrimo Aktą. Realiai Lietuva tapo suverenia valstybe po nepasise-
kusio pučo Maskvoje rugpjūčio 19–21 d. žlugus pučui, SSRS valdžia 
neteko galios, ji perėjo į B. Jelcino vadovaujamos vyriausybės rankas. 
Lietuvoje pradėta naikinti Lietuvos teritorijoje veikusias sąjungines 
institucijas, susigrąžinta iš sovietinės kariuomenės 16 tūkst. Lietuvos 
piliečių. Iki pučo Maskvoje Lietuvą buvo pripažinusios ar norėjo su 
ja užmegzti diplomatinius santykius tiktai keturios valstybės: Islandi-
ja (1991 vasario 11), Moldova (1991 gegužės 31), Rusijos Federacija 
(1991 liepos 29), Kroatija (1991 rugpjūčio 3). Po žlugusio Maskvos 
pučo per pirmą mėnesį Lietuvą pripažino 85 šalys. Iki 1991 m. spalio 
15 d. diplomatiniai santykiai užmegzti arba atkurti su 29 valstybėmis. 
1991 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respubliką pripažino Lenkija.
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1 priedas. 1990 03 26 LVKD kreipimasis į Lenkijos vyriausybės Mi-
nistrą Pirmininką Tadeušą Mazoveckį, kad pripažintų Lietuvos Respu-
bliką ir jos vyriausybę („Aušra“ 1990, nr. 3, p. 9).
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Seinai, 1990.03.26

Gerbiamam Ponui
Tadeusz Mazowiecki
Lenkijos žečpospolitos Ministrui pirmininkui
Ministrų Taryba, Varšuva

1990 metų kovo 11 dieną demokratiškai išrinktas Lietuvos TSR 
Parlamentas iškilmingu aktu paskelbė nepriklausomos savo valstybės 
atstatymą ir kreipėsi į visas pasaulio valstybes pripažinti atkurtą Lie-
tuvos Respubliką ir jos naują vyriausybę.

Malonu buvo išgirsti greitą Lenkijos žečpospolitos vyriausybės 
atsiliepimą, pripažįstantį lietuvių tautos apsisprendimo teisę. Už šį po-
elgį reiškiame savo dėkingumą. Visgi tolimesnė įvykių eiga Lietuvo-
je kelia didelį nerimą. Prieš teisėtus parlamento sprendimus telkiama 
priešiška propaganda, o taikiems gyventojams demonstruojama kari-
nė jėga. Mes, lietuviai, Lenkijos žečpospolitos piliečiai, šioje sunkio-
je padėty kreipiamės į Jus, Gerbiamasis Pone, tarptautinio autoriteto 
vyriausybės Ministre pirmininke, ir prašome pripažinti naujai atkur-
tą Lietuvos Respubliką ir jos vyriausybę. Prašome to, atsižvelgdami į 
mūsų bendrą praeitį ir demokratinės Europos ateitį.

Su pagarba

LVKD CV pirmininkas                      Juozas Sigitas Paransevičius
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2 priedas. 1990 m. rugpjūčio mėn. 18 d. „Carito“ Elektrėnų skyriaus 
pirmininkės padėka Romui Vitkauskui už perduotus vaistus ir pieną 
naujagimiams.

Ponui ROMUALDUI vITKAUSKUI

CARITO Elektrėnų skyrius dėkoja Jums už vaistus ir pieną nauja-
gimiams, kuriuos mums parvežė ponas Juozas Janonis.

Tikimės bendradarbiauti ir ateityje. Linkime Jums geros sveikatos 
ir laimės gyvenime. Tepadeda mums Dievas.

CARITAS Elektrėnų skyriaus pirmininkė Genovaitė Tekorienė /-/
Sekretorė Ona Babraitienė /-/

Elektrėnai, 1990 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

3 priedas. 1991 01 31 Lietuvos Sąjūdžio padėka Punsko valsčiaus  
Pagalbos Lietuvai komitetui už suteiktą materialinę pagalbą.

LIETUVOS SĄJŪDIS
Gedimino 1, Vilnius 232001 Lietuva-Lithuania, Tel. (0122) 224881, 

224848 Fax 224890, Telex 261111 SLA SU
The Lithuanian Movement Sajudis

Nr. 65

PUNSKO VALSČIAUS PAGALBOS LIETUVAI KOMITETUI

Lietuvos Sąjūdis nuoširdžiai dėkoja Punsko valsčiaus Pagalbos 
Lietuvai Komitetui už 50 (penkiasdešimt) dovanotų video kasečių, 
kurių 30 skirta Lietuvos Sąjūdžiui, 10 – Kauno televizijai ir 10 – Mari-
jampolės televizijai.

91 01 31

Lietuvos Sąjūdžio ats. sekretorius                          A. Kubilius /-/
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4 priedas. 1991 m. vasario 26 d. Punsko valsčiuje vykusio posėdžio 
dėl pabėgėlių iš Lietuvos problemoms aptarti protokolas.

P r o t o k o l a s
Posėdžio, kuris įvyko 26 vasario 1991 metų

Posėdis buvo skirtas pabėgėlių iš Lietuvos problemų aptarimui.

Nutarta:

Kreiptis į Lenkijos Vidaus Reikalų Ministeriją, kad gyve-
nančiai Rynioje prie Varšuvos grupei leistų būti tenai dar 
bent 2 savaites užtikrinant visas buitines gyvenimo sąly-
gas.
Organizuoti pagalbą tiktai tiems asmenims, kurie Lietuvo-
je yra tikrai persekiojami. Tam reikalui užmegzti ryšį su 
Krašto apsaugos departamentu bei kitomis Lietuvos vy-
riausybinėmis įstaigomis Vilniuje.
žmonėms, kuriems negresia betarpiškas pavojus (mote-
rys, vaikai ir pan.) patariame grįžti į Lietuvą. Jeigu reikia, 
grįžimo išlaidoms galime suteikti piniginę pagalbą. Puns-
ko-Seinų kraštas atsisako tarpininkauti ekonominėj emi-
gracijoj į Vakarų valstybes.

Antspaudas:         VALSČIAUS VIRšAITIS 
                         mgr. inż. Romas Vitkauskas /-/

5 priedas. 1991 02 27 Punsko Medicininės pagalbos komiteto Lietuvai 
perduotų Druskininkų ligoninei vaistų pažyma.

Punskas, 1991-02-27
Antspaudas: 
PUNSKO VALSČIAUS įSTAIGA

Druskininkų ligoninė

Punsko Medicininės Pagalbos Komitetas Lietuvai perduoda vais-
tus Druskininkų ligoninei, kurie yra nupirkti už pinigus, surinktus iš 
Punsko krašto lietuvių.

1.

2.

3.
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ALGIMANTAS SEVERINAS (gimė 1983 m. Seinuose) bai-
gęs Punsko Kovo 11-osios licėjų, 2005–2009 m. studijavo istori-
ją Vilniaus universitete. 2009 m. birželį apgynė bakalauro dar-
bą Lenkijos lietuviai ir Lietuva. 1989–1991 metai. Darbo vadovas  
doc. dr. Algis Povilas Kasperavičius.

Algimantas 
Severinas

šių vaistų kaina apie 24 mln. zlotų.

Medicininės Pagalbos Komiteto
Lietuvai Pirmininkas

Jonas Vaičiulis /-/

Vaistus priėmiau: 1991 02 28
Vyr. gydytojo pavad. gydymo reikalams 
Gyd. Tertelis J. J. /-/

Antspaudas: Lietuvos TSR Druskininkų ligoninė
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PETRAS MAKSIMAVIČIUS

LENKIJOS TAUTINIŲ IR ETNINIŲ MAžUMŲ 
BEI REGIONINėS KALBOS įSTATYMAS
(LIETUVIŲ LAIMėJIMAI AR PRARADIMAI)

Lenkija Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įsta-
tymą priėmė 2005 metais, nors pirmieji svarstymai prasidėjo dar  
1989-aisiais. Kodėl taip ilgai užtrukta rengiant šį įstatymą? Sunku 
vienareikšmiai atsakyti, tuo labiau kad dabartinė Lenkija tautiniu po-
žiūriu yra monolitiška, tautinių mažumų gyventojų skaičius nesiekia 
nė kelių procentų. Neoficialiai dažnai teigiama, kad tai lėmė tebeplin-
tantys stereotipai, dalies visuomenės neigiamas nusiteikimas kitatau-
čių atžvilgiu... – ir baimė daugiau teisių suteikti neblogai organizuotai 
gausiai ir turtingos Vokietijos remiamai vokiečių tautinei mažumai. 

Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas su-
skirstytas į 6 skyrius. Bendrosiose taisyklėse išvardijamos Lenkijoje 
gyvenančios tautinės ir etninės mažumos, kurias valstybė oficialiai 
pripažįsta. Taip pat – tai labai svarbu – pateikiama „tautinės mažu-
mos“ ir „etninės mažumos“ apibrėžimai. Kiti įstatymo skyriai apibrė-
žia mažumos kalbos vartojimą, švietimo ir kultūros apsaugą, regio-
ninės kalbos statusą, institucijų tautinių ir etninių mažumų reikalams 
tvarkyti funkcijas1. Paskutiniame įstatymo skyriuje išvardijami teisės 
aktai, kurie buvo pakeisti, pritaikant juos prie įsigaliojančio įstatymo.

1 Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas numatė sukurti Bendrąją vy-
riausybės ir tautinių bei etninių mažumų komisiją. šios komisijos užduotis – reikšti nuo-
monę dėl tautinių mažumų padėties, vertinti įvairias programas ir teisės aktų projektus, su-
sijusius su mažumų reikalais, ir pan. Nuo Komisijos veiklos pradžios lietuviams atstovauja 
du jų pačių rekomenduoti atstovai.
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Akivaizdu, kad šis įstatymas buvo kuriamas remiantis 2002 m. 
Lenkijos gyventojų visuotinio surašymo duomenimis. Buvo svarbu ži-
noti tautinių mažumų gyventojų skaičių ir jų gyvenamą teritoriją, nes 
įstatymas numato, kuriose savivaldybėse galima tautinės mažumos 
kalbą vartoti kaip pagalbinę bendraujant su administracija, kur galimi 
vietovių ar gatvių pavadinimai tautinės mažumos kalba, ir pan. Tokiu 
būdu išnagrinėta, kokią įtaką valstybės gyvenimui, jos nacionaliniams 
interesams turės minėto įstatymo priėmimas.

2002 m. visoje Lenkijoje lietuvių tautybę deklaravo 5 846 asme-
nys. Daugiausia jų gyveno Palenkės vaivadijoje, tiksliau – Seinų ir 
Punsko krašte. Seinų mieste iš 6 010 gyventojų lietuvių tautybę de-
klaravo 474 asmenys (7,88 proc.), Seinų valsčiaus savivaldybėje iš  
4 185 gyventojų – 780 asmenų (18,63 proc.). Punsko savivaldybėje iš  
4 454 gyventojų lietuvių tautybę deklaravo 3 335 asmenys (74,87 
proc.). Kitose savivaldybėse tie skaičiai buvo gerokai mažesni: šipliš-
kės savivaldybėje – 111 lietuvių, Krasnapolio – 35, Suvalkų mieste 
– 326. įdomūs rezultatai paaiškėjo dėl lietuvių kalbos vartojimo na-
muose masto. Po surašymo teigta, kad net 679 asmenys, laikantys save 
lenkais, namuose kalba lietuviškai2. Ar šie 2002 m. surašymo duome-
nys atspindėjo tikrąjį lietuvių Lenkijoje skaičių, galima bus tiksliau 
pasakyti statistikos įstaigai paskelbus 2011 m. vykusio gyventojų su-
rašymo duomenis.

Rengiant Lenkijos tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kal-
bos įstatymą 2002 m. Seime buvo sukurta speciali komisija, ji turėjo 
parengti siūlymus, kokią įtaką turės valstybei, jeigu rengiamame įsta-
tyme bus leista tautinių mažumų teises išplėsti tose savivaldybėse, ku-
riose atitinkamai gyventų 8 proc., 20 proc., 25 proc. ir 50 proc. tautinių 
mažumų atstovų. Galutinai nuspręsta pasirinkti 20 proc. barjerą. Taigi 
pažvelkime į anksčiau pateiktus skaičius ir jų procentinę išraišką. šitai 
lėmė, kad tautinių mažumų teisės buvo išplėstos visos šalies mastu 
tik 51 savivaldybėje. Taigi lietuvių padėtis pagerėjo tik Punsko savi-
valdybėje. Kad lygiai tokios teisės būtų garantuotos Seinų savivaldy-
bės lietuviams, 2002 m. surašymo metu pritrūko vos 48 lietuvių! Tuo 
tarpu jeigu Lenkijos Seimas būtų apsisprendęs taikyti 8 proc. barjerą, 

2  Lenkijos statistikos įstaiga. 2002 m. vykusio visuotinio gyventojų surašymo duomenys, 
<http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm>. 

L E N K I J O S  T AU T I N I Ų  I R  E T N I N I Ų  M A ž U M Ų. . .
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ko gero, tokiomis teisėmis būtų galėję džiaugtis ir Seinų miestelyje 
gyvenantys lietuviai3. 

šiuo metu lietuvių kalbą kaip pagalbinę galima vartoti tik Puns-
ko savivaldybėje. šioje savivaldybėje galima taip pat oficialiai vartoti 
lietuviškus vietovių pavadinimus. Dvigubi pavadinimai galimi ne tik 
visos savivaldybės mastu, bet ir kai kuriose vietovėse4. Tačiau admi-
nistraciniu būdu tai galima nesunkiai blokuoti. Taip atsitiko Seinų 
valsčiuje. Burbiškių kaimo gyventojai paprašė įteisinti dvigubą vieto-
vės pavadinimą, tačiau savivaldybės taryba jų prašymo net nesvarsto. 
Taigi įstatyme įrašytas nuostatas, kad dvigubi pavadinimai galimi tose 
vietovėse, kur tautinių mažumų atstovų skaičius viršija 20 proc., yra 
bevertis, kadangi pirminį sprendimą pradėti vietovardžio įteisinimo 
procedūrą priima savivaldybės taryba, o jeigu joje nebus daugumos 
pritarimo, atsitiks taip, kaip nutiko minėtu atveju.

Taigi Lenkijoje sukurta teisinė bazė, ypač 2005 m. priimtas Tau-
tinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas, Lenkijos lie-
tuvių padėties ne tik nepagerino, bet dar pagilino jau gerokai anksčiau 
nusistovėjusį lietuvių suskirstymą į gyvenančius Punsko savivaldy-
bėje ir gyvenančius kitose Lenkijos vietovėse. Todėl, pagal 2002 m. 
visuotinį gyventojų surašymą, visos Lenkijos mastu tik 3 335 lietuviai 
gali naudotis visomis tautinei mažumai priklausančiomis teisėmis, o 
tų, kurie gyvena už Punsko savivaldybės ribų, šios teisės gerokai apri-
botos. Be to, „Punsko pavyzdys“ dažnai politiniais sumetimais patei-
kiamas kaip visų Lenkijos lietuvių problemų sprendimo puikus pavyz-
dys. Taigi teiginiai, kad Lenkijos lietuviai gali plačiai naudotis tautinių 
mažumų apsaugos europiniais standartais, tebelieka skambiu šūkiu. 
Tie 3 335 asmenys tapo Lenkijos užsienio politikos „įkaitais“5. 

3 Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymo 9 str. 2 sk. numato, kad pagalbi-
nė kalba gali būti vartojama tik savivaldybėse, kur savivaldybės gyventojų, priklausančių 
mažumai, kurios kalba turi būti vartojama kaip pagalbinė, skaičius yra ne mažesnis nei  
20 proc. bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus, ir kurie buvo įrašyti į Oficialųjį savival-
dybių, kuriose yra vartojama pagalbinė kalba, registrą.

4 Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymo 12 str. 4 sk. numato, kad papil-
domi pavadinimai gali būti įvesti visos savivaldybės teritorijoje arba kai kuriose vietovė-
se. 

5 2011 05 12 d. Lenkijos Seime vykusio Ryšių su lenkais užsienyje bei Tautinių mažumų 
komisijos bendrame posėdyje Lenkijos lietuvių atstovai atkreipė dėmesį, kad lietuvių pa-
dėtimi Punsko savivaldybėje spekuliuojama ir bandoma pasinaudoti ginčuose dėl Lietuvos 
lenkų padėties Lietuvos Respublikoje (Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Biu-
letyn Nr. 5067/VI kad.).  
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Reikia pabrėžti, jog kai kurių įstatyme numatytų sprendimų įgy-
vendinimą Punsko savivaldybėje lėmė ne Lenkijos lietuvių organiza-
cijų siekiai ir prašymai, o vietos administracijos sprendimai. Tai nėra 
priekaištas Punsko savivaldybės tarnautojams, tačiau šiuo atveju labai 
svarbu atskirti su tautine mažuma susijusius sprendimus, kuriuos ini-
cijuoja vietos savivaldybė, o kuriuos – tautinei mažumai atstovauti 
įgalioti atstovai. Ne kartą teko stebėti padėtį, kuomet savivaldybės 
sprendimai (nors joje absoliučią daugumą sudaro lietuviai) traktuo-
jami ir komentuojami kaip lietuvių bendruomenės sprendimai. Tai 
ypač išryškėjo, kuomet Punsko savivaldybės taryba 2011 m. pradžioje 
svarstė lietuviškų mokyklų uždarymo klausimą. Lenkų žurnalistai, o 
kai kuriais atvejais ir politikai, pabrėždavo, kad lietuviškas mokyklas 
ketinanti uždaryti pati lietuvių bendruomenė.

Toks teisiniu būdu atliktas suskirstymas į lietuvius, gyvenančius 
Punsko savivaldybėje ir kitur Lenkijos teritorijoje, yra nepriimtinas 
ir veda prie lietuvių kalbos Lenkijoje spartaus nykimo. Tai ypač ma-
tyti Seinuose, kurie istoriografijoje įvardijami kaip labai reikšmingas 
XIX–XX a. sandūros lietuvių kultūros centras, čia išlikęs lietuvių kul-
tūros paveldas, tradicijos, tačiau lietuvių kalba, galima sakyti, išstum-
ta iš viešojo gyvenimo, sudėtinga organizuoti kultūrinę veiklą, gaivinti 
lietuvių švietimo tradicijas.

Akivaizdu: jeigu valstybės politika lietuvių atžvilgiu būtų nuo-
sekli ir geranoriška, lietuvių tautinės mažumos teisių išplėtimas mažų 
mažiausiai galiotų Seinų apskrities teritorijoje, o ne tik mažytėje Puns-
ko savivaldybėje. Juk nuo pat Lenkijos administracijos reformos pra-
džios labai dažnai buvo pabrėžiama, kad Seinų apskritis buvo įsteigta 
vien todėl, kad čia gyvena daug lietuvių. Apskritis įsteigta, tačiau lie-
tuvių teisės jos teritorijoje nesuvienodintos. 

Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymo 18 str. 
nurodo priemones, kurias viešosios valdžios institucijos privalo tai-
kyti, kad palaikytų veiklą, siekiančią apsaugoti, išsaugoti ir vystyti 
mažumos kultūrinę tapatybę. Viena svarbiausių priemonių yra mažu-
mų rengiamų televizijos ir radijo laidų rėmimas. Nepaisant įstatymo 
nuostatų, nuo 2011 m. pradžios susidarė neįprasta padėtis: Balstogės 
regioninėje televizijoje rengiamos 7 minučių trukmės televizijos laidos 
(viena per savaitę), tačiau transliuojamas signalas nepasiekia Lenkijos 
šiaurės rytų regiono, kur gyvena daugiausia lietuvių tautinės mažu-
mos atstovų. Turbūt ne kartą matėme ir girdėjome Lenkijos visuome-
ninės televizijos reportažus apie Lietuvos lenkų diskriminaciją Lietu-
voje ir „puikias“ Lenkijos lietuvių gyvenimo sąlygas. Tačiau juk tuo 
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pat metu tos pačios televizijos vadovai priėmė Lenkijos lietuvius dis-
kriminuojančius sprendimus, prieštaraujančius Lenkijos įstatymams 
ir tarptautiniams įsipareigojimams, juo labiau – 1992 m. gruodžio  
29 d. priimtam Radiofonijos ir televizijos įstatymui, kuris įpareigo-
ja visuomeninį transliuotoją atsižvelgti į tautinių mažumų poreikius. 
Lietuviškos laidos nematomos mūsų krašte ne tik dėl techninių pro-
blemų6. Laidų nemato ne vieno ar dviejų atokiame miško pakraštyje 
įsikūrusių kaimų gyventojai, o absoliuti Lenkijos lietuvių dauguma. 
Per lietuviškas laidas lietuvių bendruomenė efektyviai palaikydavo 
ryšį su savo nariais, galėjo juos informuoti apie svarbiausius įvykius, 
laimėjimus ir grėsmes bendruomenei. Laidų transliavimas visiems pa-
siekiamu kanalu buvo nutrauktas tuo metu, kai ruoštasi Visuotiniam 
Lenkijos gyventojų surašymui, o jo duomenys ypač svarbūs mažai 
bendruomenei; kuomet prasidėjo svarstymai dėl lietuviškų mokyklų 
uždarymo; kuomet netilo politikų ir valdininkų diskusijos apie Lietu-
vos lenkų ir Lenkijos lietuvių padėtį...

Sudėtinga taip pat periodinės spaudos padėtis, kadangi valstybės 
skiriama parama tik labai kukliai padengia redagavimo ir spausdinimo 
išlaidas, visiškai neskiriama lėšų redakcijų įrangai, t. y. kompiuteriams, 
spausdintuvams, kompiuterinėms programoms...

Lenkijos lietuviai visuomet stengėsi kurti ir išlaikyti mokyklas 
ar klases lietuvių dėstomąja kalba, kadangi negausiai tautinei mažu-
mai tai pažangiausias būdas išsaugoti gimtąją kalbą. Tačiau šiuo metu 
lietuviškos mokyklos, kurias visiškai išlaiko savivaldybei padedant 
valstybė, veikia tik Punsko savivaldybėje. Seinuose yra lietuviška 
„žiburio“ mokykla, tačiau ji įsteigta nevyriausybinės organizacijos, 
negauna jokios savivaldybės nei valstybės paramos aprūpinant moky-
mo priemonėmis, kompiuterine technika, autobusais ir pan. Jeigu ne 
pačios lietuvių tautinės mažumos angažavimasis bei Lietuvos valsty-
bės parama, ši mokykla greit būtų uždaryta.

Lenkijos institucijos įvairiuose dokumentuose mini net keliolika 
Lenkijoje veikiančių lietuviškų mokyklų ir 5 lietuviškus vaikų darže-
lius7, tačiau dauguma jų užtikrina tik lietuvių kalbos kaip neprivalo-

6 Lenkijos televizijos vadovybė 2011 02 11 d. atsakyme į Lenkijos lietuvių bendruomenės 
paklausimą dėl lietuviškų laidų matomumo Seinų-Punsko krašte paaiškino, jog laidų mato-
mumo problemos išsispręs pradėjus Lenkijoje transliuoti skaitmeniniu būdu. Tai gali įvykti 
po 2–3 metų. 

7 Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Biuletyn nr. 5067/VI, 2011.05.12, p. 8.
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mo dalyko mokymą ir jokiu būdu negali būti vadinami „lietuviškomis 
švietimo įstaigomis“. Jų veikla tik minimaliai gali prisidėti prie lie-
tuvių kalbos išsaugojimo, dažniausiai mokiniai parengiami vartoti ją 
tik buitiniu lygiu. Per visą Lenkijos lietuvių švietimo istoriją niekada 
Lenkijoje neveikė daugiau nei du vaikų darželiai, kuriuose buvo „lie-
tuviškos“ vaikų grupės. 

Prieš dešimtmetį pradėjus Lenkijoje įgyvendinti eilinę švietimo 
reformą, buvo uždaryta 50 proc. lietuviškų mokyklų. Dalyje jų lietu-
vių kalba buvo dėstoma kaip papildomas dalykas, tačiau savo veiki-
mo teritorijoje jos atliko nepaprastai svarbų vaidmenį, užtikrindamos 
lietuvių švietimo tęstinumą. Uždarytos buvo: Ramoniškių (2000 m.), 
Krasnagrūdos (2005 m.), Aradnykų (2005 m.), Vaitakiemio (2005 m.), 
Klevų (2009 m.) mokyklos, panaikintos lietuviškos klasės Krasnavo 
mokykloje (2010 m.). Iš likusių 6 mokyklų viena per 40 proc. išlaiko-
ma Lietuvos Respublikos, o dvi ketinama uždaryti 2013 m.  

Lenkijos švietimo ministerijos atstovai kaip vieną pagrindinį argu-
mentą, kodėl kai kurios mokyklos buvo uždarytos, nurodo demografi-
nes problemas ir ryškų mokinių mažėjimą lietuviškose klasėse. Tačiau, 
matyt, sąmoningai nutylimas faktas, kad iš dalies tai 1999 m. švietimo 
sistemos pertvarkymo pasekmė. Tuomet buvo reorganizuota švietimo 
sistema ir sumažintas mokyklų organizacinis lygis (aštuonmetės pa-
keistos šešiametėmis, sukurtos gimnazijos). į nuo 2005 m. pradėjusią 
Seinuose veikti lietuvišką „žiburio“ mokyklą pirmaisiais metais atėjo 
64 mokiniai, kiti mokiniai iš uždarytų mokyklų pateko į kitas lenkiš-
kas mokyklas ir taip pagerino tų mokyklų „demografinius rodiklius“. 
Tenka apgailestauti, kad lietuviškų mokyklų uždarinėjimo vajus vyko, 
kai Lenkijos vyriausybė 2001 m. patvirtino Lenkijos lietuvių švietimo 
plėtros strategiją, o Lietuva ir Lenkija pasiskelbė strateginėmis partne-
rėmis ir nuolat intensyvėjo politikų, menininkų, mokslininkų ir abiejų 
šalių intelektualų susitikimai, gausėjo bendrų draugystės deklaraci-
jų, garbės apdovanojimų. Lietuva rėmė lietuvių švietimą. Geriausias 
pavyzdys – pastatyta lietuviška mokykla Seinuose. Pritrūko politinės 
paramos, ypač kiek įmanoma ilgiau išsaugoti 2000–2005 m. uždaro-
mas mokyklas.

Prie švietimo išsaugojimo neprisideda ir vadovėlių mokykloms 
stoka. Diegiant naujas švietimo reformas nustojo galioti daugelis iki 
šiol išleistų vadovėlių, o švietimo ministerija vis labiau ragina lietu-
vius sutikti rengti tik elektronines vadovėlių versijas. Kiek šiuo metu 
lietuviškose mokyklose lietuviškų vadovėlių? Integruotas mokymas 
(I–III klasės): yra tik I klasės vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio 1 dalis, 
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IV klasė – lietuvių kalbos vadovėlis (2 dalys), V klasė – lietuvių kal-
bos vadovėlis (2 dalys), VI klasė – lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos 
vadovėlis; gimnazija: lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlį (2 dalių) 
turi tik I gimnazijos klasė; visos klasės turi lietuvių kalbos papildomų 
užduočių sąsiuvinius, gimnazijai skirta ir pagalbinė mokymo priemo-
nė  – rašybos ir skyrybos užduotys8, ir kiekvienai licėjaus klasei iš-
leista po 1 kalbos mokslo vadovėlį, o I klasei dar rašybos ir skyrybos 
užduočių sąsiuvinis.

Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatyme daug 
dėmesio skiriama kultūros puoselėjimui ir išsaugojimui. įstatyme iš-
vardijama daug priemonių tam pasiekti. Beje, dalis jų gan sėkmingai 
įgyvendinama. Lenkijos valstybė skiria paramą projektams, susiju-
siems su kultūriniais renginiais, remia spaudą. Tačiau šios priemonės 
tik iš dalies padeda saugoti kultūrinį tapatumą. Ypač stinga paramos 
investicijoms, einamajai veiklai, kuri leistų užtikrinti būstinių darbą, 
gerinti saviveiklininkų judėjimą ir pan. Ligi šiol itin sunkiai sekasi 
įamžinti lietuvių kultūros paveldą, ypač ten, kur lietuviai sudaro ma-
žumą9. 

Seinuose diskusijos apie lietuvių kultūros paveldo išsaugojimą 
vyksta jau kelis dešimtmečius. Lietuvių iniciatyvos ir pasiūlymai kol 
kas ignoruojami. Atrodė, 2000–2001 metais įvyks lūžis, kuomet Sei-
nuose šalia bazilikos pavyko atidengti vyskupo Antano Baranausko 
paminklą. Tačiau vėliau derybos dėl vyskupo A. Baranausko gatvės 
pavadinimo, „šaltinio“ spaustuvės ar buvusių Seinų kunigų semi-
narijos rūmų įamžinimo nedavė jokių teigiamų rezultatų. Panašios 
pozicijos laikosi ir vaivadijos valdžios. 2010 m. Palenkės vaivadijos 
paminklosaugos tarnyba atsisakė į saugomų objektų registrą įtraukti 
„šaltinio“ spaustuvės pastatą Seinuose10.

Taigi galima konstatuoti, kad 2005 m. Lenkijoje priimtas Tautinių 
ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas esmingai neprisi-
dės prie lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimo, o kai kuriais atvejais 

8 Taigi naujieji mokymo pagrindai jau įsigalioję šešiose klasėse (I–III pagrindinės ir I–III 
gimnazijos), o pagrindiniai vadovėliai išleisti tik dviem klasėms, ir tai ne visi.

9 Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymo 18 str. 4 p. nurodo, kad viešo-
sios administracijos institucijos privalo saugoti vietas, susijusias su mažumų kultūra.

10 Vaivadijos paminklosaugos 2010 10 18 d. rašte pripažįstama, kad XIX a. „šaltinio“ spaus-
tuvė buvo lietuvių kultūros lopšys, tačiau atsisakoma pastatą įtraukti į saugomų objektų 
sąrašą, kadangi jis „praradęs istorinę substanciją“.  
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paspartins asimiliaciją, ves prie lietuvių kalbos Lenkijoje spartaus ny-
kimo.

Visų įstatyme numatytų teisių taikymas tose vietovėse, kuriose 
tautinė mažuma viršija 20 proc. visų gyventojų skaičiaus, Lenkijos są-
lygomis yra pernelyg griežtas ir apims ne daugiau kaip 51 savivaldy-
bę. Tautinės mažumos Lenkijoje negausios, dažnai išsibarsčiusios po 
visą šalį, todėl 20 proc. barjerą taikyti nepagrįsta. Lietuvių kalbos kaip 
pagalbinės ir lietuviškų vietovardžių įteisinimas Punsko savivaldybėje 
neturės didesnės įtakos puoselėti lietuvių sąmoningumui. Punske juk 
ir taip visi kalba lietuviškai ir žino lietuviškus vietovardžių pavadini-
mus. Tie pavadinimai ir taip būtų išsaugoti ateities kartoms – tai seniai 
padarę šio krašto praeitį tyrinėjantys mokslininkai. 

Lietuvių Lenkijoje padėtis rodo, kad už Tautinių ir etninių mažu-
mų bei regioninės kalbos įstatymą kur kas svarbesni kiti teisės aktai, 
kurie lemia arba galėtų nulemti lietuviškų mokyklų išlikimą, būtinas 
investicijas į jaunosios kartos auklėjimą bei vis dar gajų neigiamų 
stereotipų naikinimą mišriose tautiniu požiūriu teritorijose. šias pro-
blemas tikrai paprasčiau būtų spręsti, jeigu valstybė padėtų išsaugoti 
ir įamžinti lietuvių kultūros paveldą, skatintų savivaldybes remti lie-
tuvių kalbos vartojimą viešajame gyvenime, operatyviau reaguotų į 
diskriminacijos atvejus.

PETRAS MAKSIMAVIČIUS (g. 1970 m. Seinuose) – istorikas, publicistas.  
Dirba sekretoriumi Lietuvos Respublikos konsulate Seinuose. Baigė Vil-
niaus universitetą. Lenkijos lietuvių žurnalo „Aušra“ bendradarbis.
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos pirmininko pavaduotojas. 
PLB Spaudos ir informacijos komisijos pirmininkas. Vyskupo Antano Ba-
ranausko fondo tarybos pirmininkas. Lenkijos lietuvių draugijos valdybos 
narys.

 

Petras 
Maksimavičius

L E N K I J O S  T AU T I N I Ų  I R  E T N I N I Ų  M A ž U M Ų. . .P E T R A S  M A K S I M AV I Č I U S



�22

NIJOLė BIRGELIENė

PUNSKO KRAšTO LIETUVIšKŲ šEIMŲ 
VAIKŲ VARDAI ANKSČIAU IR DABAR

Nepažįstu šeimos, kuriai jos vaikų vardai būtų nereikšmingas da-
lykas. Naujagimio vardui išrinkti skiriama tikrai daug dėmesio. Kuo 
ypatingi Punsko krašto lietuvių pasirinkimai ir kas juos lemia? Kokiais 
vardais jie krikštijo savo vaikus anksčiau, o kokiais dabar? Ar jų var-
dai skiriasi nuo vartojamų Lietuvoje ir Lenkijoje? 

Daugiausia kompaktiškai gyvenančių lietuviškų šeimų yra Pun-
sko krašte1, todėl čia ir buvo atliktas anketinis tyrimas. Be to, čia ir 
vardų įvairovė didžiausia.  

Anketuojami asmenys buvo prašomi: 

pateikti visų savo vaikų vardus (pirmą ir antrą vardą, kaip jie 
užrašyti dokumentuose, kelintais metais vaikai gimę), 
paaiškinti tokio pasirinkimo priežastis (pvz., nes jie reti, ori-
ginalūs; nes tradiciniai, lietuviški; nes tarptautiniai, gerai 
skamba ir kitomis kalbomis; nes graži mažybinė forma; nes 
ypatingai gerbiu šventąjį šiuo vardu; artimiesiems atminti; 
dėl kitų priežasčių),
atsakyti į klausimus: kas išrinko vardą? kada vardas išrinktas 
– vaikui gimus ar prieš jo gimimą? kur ieškojo kūdikiui vardo 
(kalendoriuje, vardų žodyne, literatūros kūriniuose, filmuose, 
rinkosi šeimos vardus ir kt.)? ar rinkdami galvojo, kaip var-
das bus užrašytas dokumentuose, ir ar tai turėjo įtakos vardo 
parinkimui? ar nesigaili išrinkę tokį vardą? kokio vardo savo 
vaikui niekuomet neduotų? 

1 2002 m. gyventojų ir būstų visuotinio surašymo duomenimis, Punsko valsčiuje lietuviai 
sudarė 74,8 proc. gyventojų.

a.

b.

c.
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Privačiuose pokalbiuose2 tėvų dar klausinėjau, ar dėl vaikų vardų yra 
turėję kokių nors rūpesčių ar nemalonumų Lenkijoje ir Lietuvoje. 

Ką parodė anketos atsakymai? 

Pirmiausia tai, kad Punsko krašto lietuviai renkasi tokius vardus, 
kurie vartojami ir Lietuvoje, pvz.: Onutė, Birutė, Gražina, Aldona, 
Jūratė, Jurgita, Danutė, Teresė, Asta, Danguolė, Gabija, Loreta, 
Aušra, Dalia, Rita, Laima, Rasa, Ina, Kamilė, Diana, Jonas, Juo-
zas, Gediminas, Vytautas, Antanas, Gintautas, Petras, Tomas, Matas, 
Mantas, Artūras, Arūnas, Raimundas, Algis, Algirdas, Darius, Valdas 
ir kt.. Tarp jų esama senųjų lietuviškų, kalendorinių krikštavardžių, 
naujųjų lietuviškų ir skolintinių vardų. Kadangi lietuviškos šių vardų 
formos niekur oficialiai nėra užrašytos, vartojant jos kiek įvairuoja: 
Elena / Elė, Genė / Genutė, Vitas / Vytautas, Algis / Algimantas, Kos-
tas / Konstantinas, Gintas / Gintautas, Gidas / Gediminas. 

Palyginus punskiečių vardus su teikiamais Lietuvių vardų kilmės 
žodyne (LVKž; K. Kuzavinis, B. Savukynas, 1994) bei su Lietuvoje 
paplitusių vardų sąrašu <http://lt.wikipedia.org>, paaiškėjo, kad be-
maž visi jie čia užfiksuoti. LVKž neaptikau tik kelių vardų (arba jų 
formų): Aneta, Dalicija, Ramona, Kinga, Greta, Deividas. Kai kurie 
(Aneta, Ramona, Kinga) yra Lenkijoje vartojamų vardų sąrašuose. 
vardai Dalicija, Deividas – tai įmantresnės tradicinių vardų Dalia, 
Dovydas formos, o Greta – kita, labai paplitusi Grėtės forma3. Taigi, 
pasirodo, pagrindinis vardų šaltinis punskiečiams yra vardai, vartoja-
mi Lietuvoje.

Dabar dauguma tėvų savo vaikams duoda tik po vieną vardą, ta-
čiau vyresniosios ir vyriausiosios kartos atstovai dažniausiai turi dar 
po du krikštavardžius, nes anuomet kunigas reikalaudavo, kad vaikas 
gautų ir kurio nors šventojo vardą (pvz., Genė Ona, Irena Ona, Aldo-
na Marytė, Rūta Marija, Pijus Antanas, Kazimieras Sigitas, Petras 
Vytautas ir t. t.). Tai neabejotinai turėjo įtakos krikščioniškųjų vardų 
populiarumui. Peržvelgus Punsko licėjaus 1959–2005 m. absolven-
tų sąrašą4, aiškėja tam tikros vardų parinkimo tendencijos. Gimusių 

2 Kadangi tai gana subtilūs, dažnai skaudūs dalykai, rašyti apie tai anketose žmonės daž-
niausiai vengia. 

3 Pagrindinė šio vardo forma, fiksuojama minėtame vardų žodyne, yra Grėtė.
4 Toks sąrašas pateiktas monografijoje Punsko Kovo 11-osios licėjui 50, sud. J. S. Paransevi-

čius, M. Černelienė, I. Marcinkevičienė, Punskas, 2006, p. 93–140.
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1937–1970 m. absolventų vardai daugiau tradiciniai, klasėje mokosi 
po kelias Onutes, Birutes, Eles, Aldonas, Jonus, Juozus, Vitus, Petrus 
ir Antanus. Nuo 1955 m. daugėja Danučių, kartais klasėje jų net ketu-
rios ar penkios5. Septintojo dešimtmečio pabaigoje vis daugiau esama 
Irenų, 1970–1971 m. – Aldonų, o nuo 1973 m. daugėja Alicijų, Valdų 
ir Darių. Populiarėja Dalia ir Violeta, Robertas ir Romas. Yra vardų, 
kurie, nors ne visą laiką buvo vienodai populiarūs, vartojami iki šian-
dien, kaip antai Onutė, Birutė ar Jonas6. 

Apklaustieji tėvai prisipažino vardus rinkę patys, tačiau įvairiu 
metu – vieni prieš gimstant, kiti kūdikiui jau gimus. Vyresnieji daž-
niau rinkdavosi šventųjų ir šeimoje jau vartojamus vardus (tėvų, sene-
lių, prosenelių). Jaunos šeimos labiau linkusios krikštyti populiariais, 
t. y. tuo metu madingais (Tomas, Matas, Mantas, Rita, Diana, Eri-
ka, Gabija, Natalija) arba retais vardais (Aida, Neringa, Augustas, 
Laisvė)7, todėl jos dažniau ir vardų žodyną ar kalendorius pasklaidy-
davusios. Tai išryškėja apžvelgus iškart kelių kartų vardus (žr. I ir II 
šeimos vardus iki 4 ir 7 kartos). Beje, čia gražiai matyti, kurie vardai 
pereidavo iš kartos į kartą. Panašiai galima būtų stebėti ir mišrių šeimų 
vaikų vardus.

Dėl pasirinktų vardų nesigailėjo nė vienas anketą užpildęs asmuo8. 
į klausimą: kokio vardo nerinktum? – atsakė nedaug žmonių. Atsakiu-
sieji teigė, kad nerinktų tipiškų slaviškų vardų, bet ir tokių kaip Bronė, 
Kastulė, Petronė, Adelė, Genė, Alfonsas, Vladas, Pijus. Atlikta var-
dų apžvalga šiuos atsakymus patvirtina. Tik mišriose šeimose vaikai 
krikštijami tokiais vardais kaip: Dorota, Marta, Mažena (Marzena), 
Božena (Bożena), Jaroslavas (Jarosław), Kacper ir kt. Nesirenkama 
taip pat vyresniajai kartai būdingų vardų. 

5 Tiek Danučių baigė licėjų 1975, 1977 ir 1981 m. Tai 1956, 1958 ir 1962 m. gimusios mer-
gaitės. Turint galvoje, kad licėjaus klasės nebuvo labai gausios (mokinių skaičius įvairiais 
metais svyruoja nuo 10 iki 30), tai iš tikrųjų nemažai, bemaž 1/5 visų vardų. 

6 Dabar juos galima taip (t. y. lietuviškomis raidėmis) užrašyti ir dokumentuose, nors ne vi-
sose metrikacijos įstaigose tai padaryti paprasta. Apie kartais patiriamas kliūtis rašoma ir 
spaudoje, žr. Vygandas Trainys, „Seinų „žiburio“ mokyklos direktorius A.Vaicekauskas: 
„Viliuosi, kad tolerancijos dvasia ateityje stipriau skverbsis į lenkų sąmonę“, Lietuvos 
rytas, 2011-10-04, <http://www.lrytas.lt>.

7 Vienoje iš anketų rašoma: Nerinkau man patinkančių vardų, jeigu vaikų pusbroliai arba 
artimų draugų vaikai jau taip pavadinti. Be jokios abejonės, geriau turėti retą vardą 
savo bendraamžių grupėje, negu populiarų, nes tada esi lengvai atpažįstamas ir geriau 
įsimenamas – vardas be žmogaus pastangų sukuria jam asmenybės dalį.

8 Tačiau dabar vienas kitas prisipažįsta norįs vaiko vardą užrašyti lietuviškai, pvz., Tomas, 
Paulius, ne Tomasz, Paweł. Ir iš „suaugusiųjų“ vaikų teko girdėti norint, kad vardas būtų 
užrašytas lietuviškais rašmenimis (pvz., Vida, ne Wida).
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Išrinkus vardą, aišku, tenka jį užrašyti. į klausimą, ar galvojote, 
kaip vardas bus užrašytas dokumentuose, dauguma anketuojamų as-
menų atsakė – ne. Atsakiusieji „taip“ paprastai dar pridurdavę, tačiau 
tai neturėjo įtakos galutiniam sprendimui. Kadangi Punsko krašto 
lietuviai yra Lenkijos piliečiai9, jų, kaip ir visų Lenkijos piliečių (tarp 

9 Kai kurie iš jų yra gavę ir Lietuvos pilietybę.
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II šEIMA

Jonas, Rožė (g. XVIII a. II pusėje)
Jonas, Motiejus, Andrius
Jonas, Petras, Ona, Katrė, Ieva
Jonas, Bronius, Anelė, Birutė, Genė
Teresė, Sigitas, Antanas, Romas, Jonas, Algirdas, Danutė, 
Zita, Juozas, Natalė, Valdas 
Romas, Ramona, Laima, Rita, Paulius, Gražina, Alicija, 
Edita, Jurgis, Auksė, Petras, Zita, Vida, Elvyra, Danutė, 
Onutė Dalia, Asta, Tomas, Alicija, Onutė, Monika, Darius, 
Aneta, Violeta, Povilas, Violeta, Gražina, Povilas 
Deivydas, Lukas, Patrikas, Jokūbas, Artūras, Raimundas, 
živilė, Alma, Ignas, Aleksandras, Darius, Matas, Greta

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

I šEIMA

Vincas, Katrė (g. XIX a. II pusėje)
Albinas, Julija, Anelė, Onutė, Genutė
Aldutė, Nijolė, Petras, Adelė, Genutė, Stasys, Teresė,  
Jonas, Vitas, Darius, Danutė, Valdas, Birutė, Jonas, Viktoras,  
valdas
Algis, Alicija, Asta, valdas, vidas, Jolanta, Povilas, vitas, 
Jurgis, Onutė, Vitas, Jolanta, Gražina, Aldutė, Jolanta, 
Tomas, Artūras, Jurgis, Petras, Dovydas, Monika, Natalija, 
Viktorija, Dovilė, Jokūbas, Anastazija, Rimantas, Darija
Ernestas, Gabrielė, Uršulė, Emilija, Evelina, Albertas, Diana, 
Monika, Gabrielė

1.
2.
3.

4.

5.

Kelių kartų vardai
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jų ir tautinių mažumų), dokumentai tvarkomi lenkų kalba. Taigi ir 
pirmasis naujagimio dokumentas – gimimo liudijimas – išduodamas 
šia kalba. 2005 m. priimtas Lenkijos tautinių mažumų įstatymas10 lei-
džia tautinių mažumų šeimoms užrašyti vardus taip, kaip jie rašomi 
jų gimtąja kalba (jeigu joje naudojama lotyniška abėcėlė): Asmenys, 
priklausantys mažumai, turi teisę vartoti ir rašyti savo vardus ir pa-
vardes pagal mažumos kalbos rašybos taisykles, ypač registruojantis 
civilinės teisės aktuose ir asmeniniuose dokumentuose11.

Taigi kaip būdavo užrašomi anksčiau ir kaip dabar rašomi gimimo 
aktuose punskiečių vardai? 

Anksčiau visi vardai (be išimties) būdavo užrašomi tų pačių var-
dų lenkiškais atitikmenimis: Juozas – Józef, Jurgis – Jerzy, Antanas 
– Antoni, Petras – Piotr, Jonas – Jan, Onutė – Anna, Anelė – Aniela, 
Elena – Helena ir t. t. Jeigu tėvai parinkdavo lietuvišką vardą, ku-
rio atitikmens lenkų kalboje nebuvo, pvz., Danguolė, Živilė, Birutė, 
Jūratė, Nijolė, Vida, Ramūnas, jis būdavo pritaikomas lenkų kalbos 
rašybos ir fonetikos reikalavimams. šitaip vardai virto: Danguola, 
Żywila, Biruta, Jurata, Nijola, Wida, Ramunas. Kai kurių vardų civi-
linės metrikacijos įstaigų vedėjai iš viso nenorėjo užrašyti, o užrašytus 
ne lenkiškomis raidėmis ištaisydavo. Jie, aišku, turėjo paisyti savų nu-
rodymų12. Iš tų laikų teko išgirsti ne vieną istoriją, kai žmonės įvairiais 
būdais bandydavo reikalauti ar įtikinti tarnautojus13. Dabar kur kas 
paprasčiau. Galima jau užrašyti ir Laima, Rita, Tomas, Matas, Man-
tas, Augustas, Dalia, Dovilė. Tačiau dauguma vis dar pateikia lenkiš-
ko vardo formą: Daiwa, Tomasz, Artur, Eryka, Klaudia, Edyta ir t. t. 
Kodėl šitaip daroma, atsakyti nelengva. Vardai užrašomi lenkiškai tur-
būt dėl daugelio priežasčių: nes žmonės taip nuo seno įpratę; nes lie-
tuviški vardai dažnai iškraipomi, todėl jie privalo visur nešiotis vaiko 

10 2005 m. sausio 6 d. Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas (Ustawa 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – Dz.U. 2005 m., 
nr. 17, poz. 141). 

11 Ten pat, 2 sk., 7 str. 1 p. 1986 m. rugsėjo 29 d. Civilinės būklės aktų įstatymo 50 str. ra-
šoma, kad civilinės metrikacijos įstaigos vedėjas turi teisę nepriimti tėvų paraiškos dėl 
vardo, jeigu pateikiama daugiau negu du vardai, jeigu vardas pašiepiantis, nepadorus 
ir tuo atveju, kai iš vardo negalima atpažinti vaiko lyties. 51 str. dar nurodoma, kad per 
6 mėnesius nuo gimimo akto surašymo vaiko tėvai turi teisę pateikti pareiškimą įstaigos 
vedėjui dėl vardo pakeitimo. 

12 žr. Rejestracja stanu cywilnego. Stan prawny na dzień 1 VIII 1959 r., Warszawa, 1959, 
III sk., 39 str. „Imię dziecka“.

13 Kartais net pameluodavo, esą kelsis gyventi į Lietuvą, todėl nori užrašyti vaiko vardą lie-
tuviškai, kad paskui nekiltų problemų. Taip buvę, pvz., 1991 m., bandant užrašyti vardus 
Vytautas, Dominykas.
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dokumentus ir kiekvienam rodyti, kaip rašyti jo vardą; nes nusibodo 
klausytis komentarų, koks keistas, juokingas, kvailas vardas. Pagaliau 
ir pačiam vaikui nemalonu, kai jo vardas visaip iškraipomas – ne tik 
rašant, bet ir tariant. Gyvenant lenkakalbėje arba mišrioje aplinkoje 
sunku tikėtis (ir tikrovėje dažnai taip nutinka), kad normaliai būtų ta-
riami tokie vardai, kaip Láima (veikiausiai La-i-ma), Ẽglė (Egłe) ar 
taisyklingai kirčiuojami Daũmantas (Daumántas), Miñdaugas (Min-
da-ù-gas, geriausiu atveju Mindáugas). Todėl kiekvienos šeimos pa-
sirinkimas gali būti grindžiamas savais argumentais, sava patirtimi14. 
Gal kaip tik todėl pastaruoju metu daugėja tarptautinių vardų (Erika, 
Diana, Viktorija, Ingrida, Irmina, Edita, Karolina, Olivija, Patrikas 
ir kt.). Jie, anketuojamųjų nuomone, gerai skamba ir kitomis kalbomis. 
Be to, daugelis jų vienodai rašomi ir lietuviškai, ir lenkiškai. Aišku 
tik viena: t i k r a i  niekas nerašo vardų lenkiškai, stengdamasis įtikti 
lenkams, dėl didesnės garbės ar prestižo. 

Vardas Punsko krašto (ir visų Lenkijos) lietuvių savimonėje nepa-
prastai reikšmingas. Daugelio jis suvokiamas kaip vienas iš tapatybės 
elementų – kaip tautybė, kalba ir kultūra. Juk tėvai nuo pat lopšio 
savo vaikus vadina Rimantėlėmis, Astutėmis, Aldutėmis, Rasytėmis, 
Audriukais, Viliukais, Artūriukais. Ir vaikai žaisdami vieni kitus šau-
kia: Robertai, Arūnai, Raimundai, Vytautai, Dalia, Jūrate, Daiva. Ir 
suaugusieji šitaip bendrauja. Nesivadina Vitoldais, Juzefais, Valde-
marais, Anomis... Tai tik antroponimikos dubletai15: vienokia vardų 
forma vartojama lenkų kalboje, kitokia lietuvių. Kad taip iš tikrųjų 
yra, įrodo diplomai, mokykliniai pažymėjimai, antkapiniai paminklai. 
Tai savotiškas šio krašto žmonių istorijos jungas, kurio galbūt ilgainiui 
pavyks atsikratyti. 

Kai pažeidžiamas vardas, pažeidžiamas ir žmogus. Lenkijos lietu-
viai neretai dėl savo vardų yra patyrę nemalonumų tiek Lenkijoje, tiek 
Lietuvoje. Lenkams lietuviški vardai (nors užrašyti lenkiškai: Biruta, 
Jurata, Nijola, Ramunas) pasirodydavo keisti, o jų savininkai susilauk-
davo įvairių komentarų. Norint, kad įstaigų tarnautojai užrašytų vardą 
taisyklingai, visuomet tekdavo rodyti asmens pasą ar kitą dokumentą. 
Bet dar keisčiau, kad dabar laisvoje Lietuvoje punskiečiai dažnai ne 

14 Autorei žinomi ir tokie atvejai, kai vaikai buvo krikštijami dviem vardais. Tuomet lenkai 
juos vadindavę lenkiškos formos vardais (pvz., Agnieszka, Kazimierz, Bronisław), o lie-
tuviai – lietuviškos (Živilė, Sigitas, Narcizas). 

15 šitaip apibūdinamas toks pat reiškinys lenkų išeivijos bendruomenėse. žr. W. Decyk,  
S. Dubisz, „Zmiany polskich antroponimów w zbiorowościach polonijnych a procesy in-
tegracji kulturowej“, Przegląd Humanistyczny, 1995, nr. 2, p. 108.
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tik užrašomi (tai būtų suprantama), bet ir vadinami lenkiškais var-
dais ir pavardėmis. Ir ne tik eilinių gyventojų, bet ir aukštųjų mokyklų 
dėstytojų16. šio krašto lietuviai ypač skaudžiai išgyvena du dalykus: 
kai jie tėvynėje laikomi lenkais, ir kai laisvai bendraujant vadinami 
lenkiškais vardais, kuriuos patys vartoja tik oficialiuose dokumentuo-
se. Kita vertus, reikia ir patiems tėvams būti atidesniems pateikiant 
užrašyti vaiko vardą gimimo metrikuose. Pasirinkus lietuvišką vardo 
lytį, užrašyti lietuviškai, o ne pusiau lietuviškai, pusiau lenkiškai. Tai 
pasakytina apie tokias vardų formas, kaip Olivia, Viktoria, Laisve,.
Jokubas, Arunas, kurios dabar atrodo kaip patarlėje – „nei skustos, 
nei luptos“. Jeigu pasirenkama lietuviška vardo forma, geriausia ją ir 
užrašyti lietuviškai, kad bent vienoje kalboje rašyba būtų taisyklinga. 
Juolab kad šitai padaryti Lenkijoje jau keletą metų leidžia įstatymas. 
šitaip išvengsime daugelio rašybos problemų linksniuodami vardą ir 
lietuvių, ir lenkų kalboje. Kitaip mūsų vaikai turės ne vardų dubletus, 
o jau „trioletus“ – Olivija, Oliwia, Olivia. 
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ELVYRA BILIŪTė-ALEKNAVIČIENė

LAIšKAI BE ATSAKO

štrichai Alvydo Gavelio (1947–2010), ilgamečio Alytaus  
Dzūkijos vidurinės mokyklos direktoriaus, iškilaus Mokytojo, 
poligloto, kultūrininko ir visuomenininko, portretui

Ateiname iš nežinios ir išeiname į nežinią, – sakė genialus Lie-
tuvos mąstytojas, filosofas Antanas Maceina. Alvydas Gavelis išėjo 
staiga, netikėtai, atverdamas didžiulę prarają, versdamas dar kartą su-
simąstyti apie žmogaus būtį.

Labai sunku kalbėti būtuoju laiku. Dar sunkiau prisipažinti, kad 
pavėlavau Jam pasakyti gerą žodį, padėkoti, paguosti, užjausti... Kodėl 
tiek mažai pasakome gerų žodžių?! 

Alvydas Gavelis savo gyvenimu tarsi patvirtino Justino Marcin-
kevičiaus žodžius apie prasmingą darbą, ugdantį asmenybę: Darbas, 
kuriame atsiskleidžia žmogaus esmė, jo turtingumas. Darbas, kurį 
dirbdamas žmogus pakyla iki svarbiausių, aktualiausių savo meto 
problemų, pajunta harmoniją ir vienybę su kitais žmonėmis, su visu 
pasauliu [...]. 

Alvydas Gavelis buvo Mokytojas. Čia jo gyvenimo prasmė ir ne-
mirtingumas. Mokytojas iš pašaukimo. Ne kartą juokais sakė: Gimiau 
mokykloje. Artimiau su Juo bendravusieji žinojome, kad jo gimtuo-
siuose namuose buvo įsikūrusi žaunieriškių pradžios mokykla. Nuo 
tada, kai suvokė gyvenąs šiame pasaulyje, matė skubančius į mokyklą 
vaikus, girdėjo jų šurmulį, tėvo pokalbius su mokytoju. Galbūt todėl 
tapęs mokytoju niekada neabejojo savo pasirinkimu.
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Kai veržli Laiko upė nuplukdė Alvydo Gavelio gyve-
nimą prie Amžinybės krantų, pajutau begalinę tuštumą. 
Neištarti žodžiai drasko širdį. Tada nežinojau, kad su Juo 
kalbuosi paskutinį kartą. Dabar suprantu – reikia visada 
pasverti žodį, nes kiekvienas iš jų gali būti paskutinis.                                                                                         
      

Iš skausmo pradėjau rašyti laiškus į Nebūtį. žinau, 
kad atsakymo niekada nesulauksiu, nors Jis visada buvo 
atidus ir pagarbus kito žmogaus minčiai.

Gerbiamasis Direktoriau,
Iškilusis Mokytojau,
Jautriasieli žmogau, kreipiuosi į Tave – nesantį ir 

esantį, pati klausiu ir pati atsakau. Tyla. Ir vis tiek ra-
šau.

2010-10-05
Antradienis

1 

Graži spalio diena, panaši į daugelį prabėgusių, kai švenčiame 
Tarptautinę mokytojo dieną. Tiesa, vakar profesinę šventę minėjome 
visi kartu: švietimo skyrius, mokyklų vadovai ir mokytojų atstovai. Ir 
Tu buvai kartu su visais.

šiandien Tarptautinė mokytojo diena švenčiama visose mokyklo-
se, žinoma, kiekvienoje vis kitaip.

šiemet jau 33-iasis ruduo, kai Alytaus Dzūkijos pagrindinės mo-
kyklos duris atvėrei kaip direktorius. Kaip keistai skamba – pagrin-
dinė, tik nuo šių metų rugsėjo 1-osios pagrindinė. įsivaizduoju, kaip 
neįprasta Tau ir visai bendruomenei. Tačiau visi suprantam – švietimo 
reforma.

žinojau, kaip paprastai, šią dieną visus mokytojus kvietei į po-
pietę, norėjai, kad visiems būtų gera, linksma, įdomu. Aišku, atėjo ne 
visi – nėra laiko, skubame... Tą dieną ketinau Tave pasveikinti, tačiau 
žinodama, kad diena įtempta, nenorėjau trukdyti. Atidėjau rytdienai, 
kai nurims šurmulys.

Atleisk! Dabar klausausi Tavo nebylaus pamokymo: nieko neati-
dėliok rytdienai. Jei nori padaryti kam nors gera, daryk tuoj pat. Ne-
užgniaužk savyje neišsakytų švelnių žodžių, neatidėliok nieko kitam 
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Alvydas Gavelis, grįžęs 
iš tolimų kelionių, savo 
įspūdžiais dalydavosi su 
mokiniais ir kolegomis. 
2008 m.
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kartui, nes dar vienos progos lemtis gali nebesuteikti. Man jau nebe-
suteikė. Jei gali, atleisk.

  
 

2010-10-06
Trečiadienis

2

Rytas. Nuskambėjo skambutis. Nurimo įprastas mokyklinis 
triukšmas, prasidėjo pamokos. Tik Dzūkijos pagrindinėje mokykloje 
direktoriaus kabinetas buvo tuščias. Rašomasis stalas nukrautas kny-
gomis, įvairiais dokumentais, be perstojo skambėjo telefonas... Gal 
kažkas dar norėjo pasveikinti ar ko nors pasiteirauti, pasitarti... Su-
nerimo ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui: juk direktorius niekad 
nevėluodavo...

. . Kur dingai, kur dingai,
  Tyliai sklandė gandai,
  O buvai Tu ramus,
  Pirmąkart toks tylus.

  Kaip lapelis kritai
  Spalio naktį vėlai.
  Rudens vėjas gūdus
  Išnešiojo žodžius. 

2010-10-07
Ketvirtadienis

3

Jau žinau, kad Tu už Ribos, iš kur dar niekas negrįžo. Skaudu. 
Tuščia. Nyku.

Visų akys nukrypo į mane, kad parašyčiau nekrologą. Lemtis. 
Nesugaudau savo minčių, dreba rankos. Privalau susikaupti vien dėl 
to, kad ir Tu daug kartų savo draugus, mokytojus bei artimuosius išly-
dėdamas sugebėjai kiekvienam pasakyti šiltą žodį.

Kaip surašyti į keletą pastraipų Tavo prasmingą gyvenimą? Tavo 
kelio tarpsnis tik 63 metai, tačiau jame palikai ryškius pėdsakus, juos 
ištyrinėti prireiktų daugiau laiko, ir tai jau būtų knyga. Visi žodžiai 
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Alvydas Gavelis 
Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto 
antro kurso studentas
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atrodo beprasmiai. O man reikia skubėti... švystelėjo Fausto Kiršos 
strofa, ja ir pradėjau In memoriam:

  
Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytos
į rūkų bedugnes, į gilias marias,
Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
Iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes.

Alvydo Gavelio gyvenimo kelio pradžia – žaunieriškių kaime 
netoli Alytaus. Gausioje šešių vaikų šeimoje buvo ketvirtas vaikas, 
turėjo tris seseris – Birutę, Adelę ir Danutę, brolius Vilių ir Vincą. 
Jo tėvų Veronikos ir Igno namuose buvo įsikūrusi žaunieriškių pra-
džios mokykla, ją Alvydėlis sėkmingai baigė. Gabų sūnų tėvai nutarė 
leisti į mokslus. Atsidūrė Alytaus 1-ojoje vidurinėje mokykloje (da-
bar Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla), kur dar tvyrojo buvusios 
pirmosios gimnazijos (įkurtos 1919) dvasia. Čia besimokant išryškėjo 
kalbiniai gebėjimai, ypač meilė prancūzų kalbai.

                
Praslinkus daugeliui metų net pats nežinojo, kaip paaiškinti, kodėl 

baigęs vidurinę mokyklą stojo į tuometį Kauno politechnikos institutą. 
Po vienerių metų, tvirtai apsisprendęs, jau studijavo Vilniaus universi-
teto Filologijos fakultete prancūzų kalbą. Sėkmingai prabėgo penkeri 
studijų metai, ir Alvydas Gavelis sugrįžo prancūzų kalbos mokytoju į 
tą pačią mokyklą, kurią buvo baigęs, o 1978 m. tapo Alytaus 1-osios 
vidurinės mokyklos direktoriumi.
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Alvydui Gaveliui 
teko tarnauti 
sovietinėje armijoje

Alytaus kultūros namų kaimo kapela „Dzūkija“. Alvydas Gavelis antras iš kairės. 1973 m. 
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Jaunas prancūzų kalbos mokytojas labai greitai įsitraukė į meninę 
saviraiškos veiklą: liaudies teatre vaidino Tadą Blindą, dainavo Juozo 
Karpavičiaus vyrų kvartete, mokykloje tapo kultūrinio gyvenimo aši-
mi, apie kurią sukosi visi renginiai.

Dar vaikystėje išmokęs grumtis su sunkumais, niekada nesiskun-
dė ir drąsiai priimdavo visus iššūkius. Kai perspektyviam mokytojui 
buvo pasiūlytos direktoriaus pareigos, jis nedvejodamas sutiko, nors 
žinojo, kad lengva nebus. Jaunas direktorius, puikus prancūzų kalbos 
specialistas labai daug dėmesio skyrė sustiprintam prancūzų kalbos 
mokymui. Norėdamas pagilinti savo žinias, išvyko į stažuotę Greno-
blyje. Vakarų pasaulis tada padarė didelį įspūdį. Galbūt todėl visada 
skyrė daug dėmesio užsienio kalbų plėtrai: jau nuo 1988–1989 m. m. 
pradėta dėstyti anglų kalba kaip fakultatyvas, nuo 1992 metų – kaip 
antroji užsienio kalba. Suprato, kad šalia sustiprinto prancūzų kalbos 
mokymo labai tiktų kitos romanų kalbos, tačiau nebuvo specialistų. 
Todėl pats direktorius ėmėsi mokytis italų kalbos. Savarankiškai įgytas 
žinias tobulino vertėjaudamas muzikinėms grupėms, vyko į stažuotę 
Italijoje Perudžos užsieniečių universitete. Kiek vėliau direktoriaus rū-
pesčiu buvo dėstomos ispanų, vokiečių, lotynų kalbos. Mokykla tapo 
vienintele Lietuvoje, kur buvo dėstomos šešios užsienio kalbos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mokyklos direktorius Alvy-
das Gavelis inicijavo Lietuvos ir Prancūzijos mokyklų, nevyriausybinių 
organizacijų bendradarbiavimą su Provanso ir Langedoko regionais, 
įtraukdamas ne tik mokytojus, bet ir medikus. šio bendradarbiavimo 
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Dar viena abiturientų laida palieka Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą. Centre direktorius 
Alvydas Gavelis. 1980 m. 
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metu į Alytų sunkiais Lietuvai laikais prancūzai pradėjo siųsti huma-
nitarinę pagalbą. Partnerystė ir bendradarbiavimas tęsiamas iki šių 
dienų, tik perauga į kultūrinius, kalbinius mainus.

Nuo 1999 m. mokykloje visus mokslo metus darbuojasi 1–2 jau-
ni stažuotojai prancūzai. Jie padeda pasiekti daugelį tikslų. Alytaus 
Dzūkijos vidurinės mokyklos mokiniai keletą metų Prancūzijos am-
basados lėšomis keliavo į Prancūziją ir gyveno šeimose. Pastaraisiais 
metais organizuojamos tarptautinės stovyklos Paryžiuje, Normandi-
joje, Elzase.

Direktorius Alvydas Gavelis inicijavo Atviros Lietuvos fondo 
projektą su prancūzų mokyklų moksleiviais „Tyra gamta aplink mūsų 
namus“ Alytuje, paskui Prancūzijoje. Abiem pusėms atstovavo po 50 
mokinių.

Dzūkijos vidurinė – vienintelė Lietuvos mokykla, kurią kasmet 
Italijos Emilijos-Romanijos regiono asamblėja kviečia dalyvauti Euro-
pos dienos iškilmėse ir jaunimo diskusijose Riminio mieste. Penkerius 
metus mokinių delegacijai vadovavo ir į svečią šalį lydėjo direktorius 
Alvydas Gavelis. 2003 m. Dzūkijos vidurinei mokyklai buvo įteiktas 
Europos pažymėjimas.                       

Alvydas Gavelis buvo Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos valdy-
bos narys, o 1990 m., kai Alytuje buvo įkurtas šios asociacijos skyrius, 
tapo jo vadovu. 

Poliglotas Alvydas Gavelis įvairiose bendruomenėse pristatydavo 
Lietuvą: Lietuvos ir Hero, Lietuvos ir Langedoko asociacijų susirin-
kimuose; vertėjavo Briuselyje bankininkų ir pramonininkų konferen-
cijoje, trijuose Alytaus merų rengtuose priėmimuose prancūzams ir 
italams, Italijos Kapua miesto aikštėje, Kanadoje – „Dainavos“ ansam-
bliui Dramonvilio festivalio estradoje.

Keletą kartų stažavosi Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, todėl vi-
sur turėjo daug gerų draugų. Nuo 1989 m. parašė šimtus laiškų, per 
savaitę į užsienį išsiųsdavo apie keturis laiškus, tiek pat gaudavo iš 
draugų.

Alvydas Gavelis dar sovietiniais metais buvo apdovanotas švie-
timo pirmūno ženklu, švietimo ir mokslo ministro, Alytaus apskrities 
administracijos viršininko, miesto savivaldybės merų, švietimo sky-
riaus vedėjų padėkos raštais. 1994 m. jo veiklą, skatinančią Lietuvos ir 
Prancūzijos partnerystę, pastebėjo Prancūzijos ambasada ir jos siūly-
mu buvo apdovanotas Prancūzijos akademinių palmių ordinu. Jis yra 
žonselio miesto garbės pilietis. Alvydas Gavelis – II vadybinės kate-
gorijos direktorius, prancūzų kalbos mokytojas ekspertas, italų kalbos 
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mokytojas metodininkas, 2005 m. nominuotas metų kalbų mokytojo 
apdovanojimui.

Alvydas Gavelis puikiai mokėjo prancūzų, anglų, rusų, ispanų, 
italų kalbas, suprato ir galėjo susikalbėti vokiškai, lenkiškai, latviškai, 
lotyniškai. Tačiau ypač gerbė ir brangino gimtąją lietuvių kalbą, rū-
pinosi dzūkų tarmės išsaugojimu ir puoselėjimu. Apkeliavęs daugelį 
pasaulio šalių, nepaliovė grožėtis Lietuvos gamta, lankyti įvairias vie-
toves, atrasdamas ką nors nauja ir miela širdžiai.

Alvydas Gavelis išėjo... Tačiau liko Jo žmogiškumu sukurtas 
aukštas Tiltas, kuris mus jungs amžinai, – Jo kilni širdis, prasmingi 
darbai, nesavanaudiška meilė.

Baigiau. Toptelėjo mintis: ar gerai parašiau? Dar visai neseniai 
galėjau paklausti ir, žinoma, gauti atsakymą. Dabar vien spengianti 
tyla.

  

2010-10-08
Penktadienis

  4

Orus gulėjai karste. Tamsiai mėlynas kostiumas, baltutėlaičiai 
marškiniai, tvarkingai parištas kaklaraištis. Tarsi būtum pasiruošęs į 
pamoką ar direktorių pasitarimą. Tik mirtis nubalino skruostus ir su-
teikė kažkokios paslaptingos ramybės, o lūpose tarsi sustingo šypse-
na... Paskutinė šypsena. Gal gyvenimui, kurį Tu taip mylėjai, gal arti-
miesiems? Kas žino? Baltų gėlių jūroje skendėjo karstas. O žmonės vis 
ėjo ir ėjo. Esami ir buvę bendradarbiai, pažįstami, giminės, Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, kuriai priklausei 
nuo 1993 m., bičiuliai. 1995 m. buvai išrinktas į Alytaus miesto savi-
valdybės tarybą, todėl paskutinę pagarbą atidavė įvairių organizacijų 
ir valdžios atstovai.

13 valandą prasidėjo paskutinė Tavo kelionė. Išsirikiavo ilga vir-
tinė mašinų ir pasukome link Dzūkijos pagrindinės (vidurinės) mo-
kyklos, kurią Tu daugelį metų kūrei, gražinai ir labai mylėjai. Čia 
prie gatvės išsirikiavę laukė mokytojai, mokiniai, aptarnavimo sferos 
darbuotojai. Graudžiai skambėjo mokyklos skambutis, vaikų akyse 
nuostaba ir nusiminimas, iš jų rankų po automobilio ratais krito astrų 
žiedai. Tai paskutinė dovana ir pagarba mylimam Direktoriui ir Mo-
kytojui.
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Pasukome Tavo gimtosios Rumbonių parapijos 
link. Tas pats kelias, kuriuo ne kartą bridai per pus-
nis, ėjai per rudens darganas ar šviečiant pavasario 
saulei aštuonis kilometrus į Alytaus 1-ąją vidurinę 
mokyklą. 

žaunieriškių kaime tada buvo tankiai gyvena-
ma. Čia gyveno ir vienas iš Alytaus senosios gimna-
zijos (1919) įkūrėjų ir mokytojų Adomas Balynas. 
Grįžęs į gimtinę gražiai ūkininkavo, švietė kaimo 
bendruomenę, pastatė ne vieną veikalą, subūrė or-
kestrėlį.

 O štai netoli kelio tarp aukštų medžių pasken-
dusi ir Tavo gimtoji sodyba. Rudens saulė žaidžia nu-
auksintuose lapuose, geltonai nudažytas šviečia gy-
venamasis namas. Savo rankomis puoselėjai namus, 
nors ir negyvenamus, branginai tėvų atminimą, savo 
nerūpestingą vaikystę ir pirmąją mokyklą. Aplink, 
kiek akys aprėpia, lygios lankos, laukų platybė. Čia 
ne vieną vasarą su kaimynų vaikais ganei karves, labai dažnai jas gin-
davot prie netoliese esančio Nemuno, kad galėtumėte maudytis ir žve-
joti... Kokia graži vaikystės žemė! Čia visko būta. Pats sakydavai, kad 
gyvendamas kaime išmokai sunkiai dirbti ir nesiskųsti. 

Gaudžia Rumbonių bažnyčios varpai. Jau pasiekėme paskutinę 
Tavo stotį. šv. Mišias aukojo du kunigai: Alytaus dekanato dekanas, 
šv. Angelų Sargų parapijos klebonas Arūnas Užupis ir Krikščionių 
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Alvydėlis (dešinėje) 
jau septintokas. Su 
vaikystės draugu 
Antanu

Alvydas Gavelis savo tėviškėje žaunieriškių kaime, Alytaus r. 2001 m. kovo pabaiga.
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Pagalbos švenčiausios Mergelės Marijos parapijos klebonas Leonas 
Jakimavičius.

Lėtai ir ramiai išeiname iš bažnyčios, pasukame taku į kapines, 
kurios čia pat, už keleto metrų. Pasitinka šalti paskutiniai namai, žio-
jėjanti duobė, aplink – purus gelsvas smėlis. Atsisveikinimo žodį tarė 
Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedė-
jas Vytuolis Valūnas, sunkiai tramdydama ašaras, kalbėjau ir aš, Dzū-
kijos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas Antanas Slušnys, 
Tavo pusbrolis fizikos mokytojas Antanas Gavelis ir iš Panevėžio at-
vykęs Lietuvos maironiečių draugijos vadovas, laikraščio „Sandrava“ 
redaktorius Eugenijus Urbonas.

Pūstelėjo lengvas vėjelis ir keletas gelsvų lapų nukrito ant kars-
to. Ir gamta atsisveikino su Tavimi. Mačiau, kaip iš lėto karstas buvo 
nuleistas į duobę, kaip purus smėlis jį uždengė ir supiltas naujas ka-
pas paskendo baltose gėlėse. Nejučiomis žvilgtelėjau į dešinę – ramiai 
tekėjo Nemunas, kaip kadaise, kai dar nebuvo Tavęs, kai laimingas 
nardei jo vandenyse ir kai pavargo Tavo gera širdis, sugrįžai į tą pačią 
žemę, iš kurios buvai išėjęs. Dabar jis amžinai tekės pro Tave...

 
Dešiniau ilsisi Tavo tėvai. Ignas Gavelis (1909–1965) – auksinių 

rankų meistras, mokėjęs kalvystės ir dailidės darbų, gražiai grojęs ar-
monika, pats pasidirbdino smuiką ir griežė mokytojo Adomo Balyno 
orkestrėlyje. Jis iškeliavo iš šio pasaulio, kai Tu baigei vidurinę moky-
klą. Motina Veronika Kvedaraitė-Gavelienė (1916–2004) buvo jautri, 
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Tėvas Ignas Gavelis 
(1909–1965)

Motina Veronika Kvedaraitė-Gavelienė (1916–2004)
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rūpestinga, gera šeimininkė ir audėja, turėjo labai gražų balsą. Su ko-
kia meile ir savotišku pasididžiavimu pasakodavai apie savo brangiąją 
mamytę, jos jautri širdis tarsi plakė Tavo krūtinėje.

Kaip gražiai tėvų bruožai atsispindėjo Tavyje, pateisinai jų lūkes-
čius su kaupu – tapai ne tik mokytu, bet ir didžiu žmogumi. Dabar jau 
vėl visi kartu. 

                                                                                           
                 2010-10-09 

 šeštadienis
5

Visuose vietos laikraščiuose ir „Dialoge“ buvo išspausdinti ne-
krologai Tau išėjus. Skaitau savo rašytus žodžius ir netikiu – atrodo, 
kažkokia nesąmonė, gailiuosi, kad ne viską parašiau. Bet ir negalima 
įvairiaspalvio žmogaus gyvenimo aprašyti viename popieriaus lape. 
Atsiverčiu komentarus internete, visi labai gražūs, žmonės apgailes-
tauja... Negaliu nors keleto nepacituoti (pateikiu autentiškai):

Labai liūdna. Pavasarį dar rodė savo mokyklą, kalbėjo apie pla-
nus. Vis dėlto turėjo pačią prasmingiausią profesiją, kur ir per trum-
pą laiką padarai didelius darbus, palieki pėdsaką savo auklėtiniuose. 
Tokie provincijos mokytojai ir yra mūsų valstybės elitas. Ant jų lai-
kosi visuomenė, mūsų kultūra, mūsų moralė. Kas bus po jų? Nuošir-
džiai užjaučiu šeimą, kolegas, draugus.

...

Na tikrai labai gaila... net negaliu patikėti, jog tikrai taip yra... 
kai prieš dieną matai žmogų pilną energijos ir švytintį, tiesiog nie-
kaip negali suvokti, jog jo nebėra... ir kad užėjus jo aplankyti ne-
bematysi jo savo kabinete... tokių žmonių reta... jis su visais elgėsi 
kaip su sau lygiu... nesvarbu, kas buvai – mokytojas, mokinys ar šiaip 
praeivis gatvėje, jis visada padėjo, kuo galėjo, o jei negalėdavo, tai 
bent šypseną dovanodavo... nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems... 
Pagarba... visi jo ilgėsimės... 

...

Išėjai be ligos, kančios, be senio lazdos, tik pasidabruotais smil-
kiniais... Ilsėkis ramybėje, gražus ir geras žmogau. Ilgai išliksi gyvas 
alytiškių atminty.
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...

Buvo nuostabus Mokytojas ir žmogus, o kad visi mokytojai tokie 
būtų.

...

Tai buvo tikras dvasios aristokratas, eruditas ir geraširdis, šil-
tas žmogus. Labai jo ilgėsimės...

...

1991 m. buvusi abiturientė. Visada su pagarba buvo mano min-
tyse, paskutinis mokyklos išleistuvių šokis, šviesus, nuoširdus žmo-
gus, mokė mylėti gyvenimą ir gerbė mus kaip mokinius, tikėjo mūsų 
gražia ateitimi [...] džiaugėsi matydamas mus laimingus. Toks mūsų 
amžiną atilsį direktorius.

...

Didelė netektis ne tik šeimai, Dzūkijos vidurinei, bet ir visam 
Lietuvos frankofonų [prancūzakalbių – aut. past.] kolektyvui. Per 
anksti ir taip netikėtai Anapilin išėjo žmogus – vyras, tėvas, pedago-
gas, vadovas.    

             
Nenutrūkstamai skriejo užuojautos žmonai Rimai Gavelienei iš 

įvairiausių pasaulio kampelių: Norvegijos, JAV, o daugiausia iš Pran-
cūzijos. Skaitytojams pateikiu Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvoje 
Fransua Lomonjė (Francois Laumonier) užuojautos žodžius: 

Norėčiau Jums dar kartą pasakyti savo bei savo šalies vardu, 
kaip buvome apstulbę ir kokią gėlą pajutome dėl Jūsų vyro netek-
ties. Buvau priblokštas iškilmingų laidotuvių metu parodytų emocijų 
ir solidarumo. Aš galėjau pamatyti, koks buvo gilus žmonių ir visos 
Dzūkijos mokyklos bendruomenės skausmas. Matyti, kaip visi šios 
mokyklos vaikai su savo mokytojais išilgai mokyklos sudarė ištisą 
garbės rikiuotę, ir Jus užjaučiančių minią tokiu sunkiu ir skausmin-
gu metu.  

Lenkiu galvą Alvydo Gavelio, puikaus Mokytojo, atsidavusio 
savo šaliai, atviro užsienio šalių kultūroms, mylėjusio Prancūziją ir 
jos kalbą, atminimui. [...] Norėčiau dar kartą pasakyti, jog mes iš-
saugosime atmintyje jo ypatingas žmogiškas ir profesines savybes. 

(Versta iš prancūzų kalbos)
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 Tai tik maža dalelė skausmo ir užuojautos žodžių, didžiuma 
skausmą ir netektį išgyvena savo širdyse.  

2010-10-19
Antradienis

6

šiąnakt sapnavau Tave. Mačiau taką, ir juo Tu ėjai tiesiai į mane. 
Apsirengęs baltai, veidas spindėjo nušviestas kažkokia palaima. Aš 
žiūrėjau nustebus, o Tu nusišypsojai ir pasakei: Ateinu padėkot. Priė-
jęs visai arti, ištarei ačiū, ir dingai. Pabudus akimirką nesuvokiau, ar 
tai sapnas, ar tikrovė, bet greitai grįžau į realybę ir padėkojau Tau:

  
Ieškosiu Tavęs numatomoj pievoj rugsėjų
Ant tiksinčio tako po kojom
Debesų baltų pienių pūkuos...
O jei nesutiksiu –
Suprasiu,
Kad po metų kitų
Tuo pačiu Amžinybės taku
Pas Tave aš ateisiu.

2010-10-27
Trečiadienis

7

šiandien lygiai trys savaitės, kai Tu ilsiesi Rumbonių kalnelyje. 
šiandien šv. Angelų Sargų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už 
Anapilin iškeliavusius mokytojus, paskui lankomi kapai jau ketverio-
se Alytaus miesto kapinėse. Ant mokytojų kapų kaip kasmet sužibės 
žvakutės, pražys paskutiniai rudens žiedai. Daug kas kalba, kad savo 
amžinojo poilsio vietą pasirinkai pats. Mokykla nutarė aplankyti Tave 
dar prieš šv. Mišias. Gerai, kad pakvietė ir mane.

Rumbonių kapinių medžiai dar labiau nuauksinti rudens. Paslap-
tingas senų medžių ošimas primena, kad žmonės čia laidojami jau 
daugelį metų. Tavo kapas matyti iš tolo, kažkieno gera ranka neseniai 
uždegusi žvakelę. Sustojau, susimąsčiau ir kalbėjau su Tavimi:
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Gelsvo smėlio purus kauburėlis,
Vysta gėlės, aplaistytos ašarom, 
Krinta ir krinta lapai...
Tyloje švyti nutolstantis veidas...
Ką radai Anapus,
Kai amžina ramybė prigludo prie Tavęs?
Maldos žodžiai, sūpuojami vėjo,
Susilieja su baltu ilgesiu...
Kur tie dangūs,
Kuriuose Tu esi?!
Kaip suprasti žodžius,
Kuriais Tu tyli?!
  
šv. Angelų Sargų bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už mirusius 

mokytojus. Per visuotinę maldą išvardiju mokytojus, mirusius pasta-
raisiais metais. Sapne nesapnuota, kad tarp jų reikės ištarti ir Tavo 
pavardę.

Važiuojame į kapines Daugų gatvėje. Prisimenu, pernai buvau 
kažkokioje kelionėje, nes savotiškas gyvenimo kredo buvo šv. Augus-
tino žodžiai: Pasaulis yra knyga, ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik 
pirmą puslapį. Tu labai skubiai vertei šią knygą tarsi bijodamas, kad 
gali pristigti laiko: ne tik pats keliavai, bet ir atvėrei duris į platųjį 
pasaulį savo mokiniams, juos lydėdamas į Prancūziją, Italiją ar kitas 
šalis, kur mokiniai dalyvavo pamokose, stovyklavo, susipažino su kitų 
šalių kultūra.

Labai dažnai dalyvavai renginiuose pagerbti mirusiems mokyto-
jams prieš Vėlines. Juk Tavo vadovaujama Dzūkijos pagrindinė moky-
kla – viena seniausių Alytuje, todėl ir mirusių mokytojų daug. Tarsi 
matau Tave su mėlynu apsiaustu, šalia būrelis mokytojų ir mokinių, 
ramiai stabtelite tai prie vieno, tai prie kito kapo, pasakai vieną kitą 
gerą žodį, uždegate žvakelę, padedate gėlės žiedą. Pernai pažadėjai, 
kad kitais metais tikrai dalyvausi. Deja...

Gerai, kad yra Tavo mokyklos atstovų. Tačiau be visa žinančio 
vadovo jiems dar labai neįprasta. Aš stengiuosi jiems padėti. Skubu 
prie Tavo mylimo mokytojo Pijaus Andziulio kapo. Tu prie jo stovė-
davai ilgiausiai. Tarsi matau: aukštas, tiesus, atrodo, toks tvirtas, pa-
sidabruotais smilkiniais... Stovi gana ilgai susikaupęs, tarsi paskendęs 
savo mintyse. Aš niekada nedrįsdavau sudrumsti tos šventos tylos, 
pavaikščiodavau netoliese, prie kitų kapų... O kai po gero pusvalan-
džio susitikdavome, tarsi kaltai ištardavai: Aplankiau savo mokytoją 
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Pijų Andziulį, jis man buvo mokytojas legenda: studijavo Prancūzijo-
je Sorbonos universitete, mokėjo gal dešimt užsienio kalbų; 1940 m. 
per mokytojų suvažiavimą savo gražiu balsu išdrįso užtraukti Tau-
tišką giesmę. Jis išmokė mane mylėti Lietuvą  ir žavėtis Prancūzija. 
Vienąkart atsakiau: Tik gerus mokytojus pralenkia mokiniai.

šį rudenį buvom sutarę paminėti mokytojo Pijaus Andziulio  
100-metį... O dabar už Tave uždegiau mokytojui žvakelę, padėjau 
baltą rožę... Pro šalį ėjo Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytoja su 
mokiniais, aš juos sustabdžiau, kad nors keliais sakiniais priminčiau 
Mokytojo ir Mokinio sielų giminystę.

2010-11-05
Penktadienis

8

Rytoj lygiai mėnuo, kai Tu iškeliavai... Prisipažinsiu, dar nė karto 
nėjau pro Dzūkijos pagrindinę mokyklą, nors čia artimiausias kelias 
namo, geriau žingsniuodavau tolimesniu. Kartais atrodydavo, kad ten 
tikrai esi, kartais nenorėdavau pamatyti tamsių kabineto langų. šian-
dien labai skubėjau, todėl pasukau pro Tavąją mokyklą. Kai kuriuose 
languose buvo šviesu, gal vyko popamokiniai renginiai, gal valytojos 
tvarkė kabinetus. Nejučiomis akys sustojo ties Direktoriaus kabineto 
langais. Buvo tamsu. Tos dienos jau pasibaigė, kai iš tolo švietė du lan-
gai pirmame aukšte, o jeigu būdavo neužtrauktos žaliuzės, matydavai 
ir direktoriaus, palinkusio prie rašomojo stalo, siluetą. Einant tolyn 
mintys sukosi apie Tave ir mokyklą.

Prabėgo daugiau kaip trys dešimtmečiai, kai Tu pirmasis ateida-
vai ir paskutinis išeidavai. Man atrodo, mokykla Tau buvo šventovė. 
Kiek daug gražių renginių organizavai mokykloje, kad ji pateisintų 
savo pavadinimą, kad joje alsuotų dzūkiška dvasia. Užsienio šalių mo-
kinių ir mokytojų gausios delegacijos dažnai viešėjo mokykloje. Tau 
sumaniai vadovaujant, jie buvo gražiai sutinkami, atskleidžiama lietu-
viška dvasia, parodomas dėmesys ir vaišingumas, nuoširdžiai išlydi-
ma. Tu tarsi baltasis metraštininkas fiksavai visus mokyklos įvykius, 
todėl sukaupta šimtai nuotraukų, filmų, gražia rašysena užrašyta mo-
kyklos kronika. 

žvarbus rudens vėjas talžė veidą, o galvoje kaip kaleidoskope kei-
tėsi vaizdai: įvairūs šventiniai susitikimai, pokalbiai, vykusieji pras-
mingi renginiai, kuriuose ir man teko dalyvauti. Pagaliau viską užgožė 
Kazio Bradūno „Elegija“:
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Mūsų amžius toks trumpas, toks trumpas – 
Kaip širdis tų dienų negailės,
Kai jos bėga ir stirnom suklumpa
Nuo likimo strėlės.

O prašau, o meldžiu neskubėti
Paskui saulę toli už kalnų,
Bet palieka tik skliautai žvaigždėti 
Ir tik žodžiai dainų.

Liko Tavo neišdainuotos dainos, neišgyventas gyvenimas, gal to-
dėl taip nenumaldomai sunku atsigauti po staigaus Tavo išėjimo.

2010-11-30
Antradienis

9

Kai 1996 m. Alytaus 1-oji vidurinė mokykla buvo pavadinta Aly-
taus Dzūkijos vidurine mokykla (beje, Tu buvai vienas iš didžiausių 
iniciatorių, kad būtų toks pavadinimas), tada skyrei daug jėgų, kad 
mokykloje, kurioje įgijai vidurinį išsilavinimą ir visą gyvenimą dir-
bai, klestėtų dzūkiška dvasia. Tik įžengus į mokyklą, akys nukrypsta 
į Dzūkijos herbą, žvilgtelėję dešiniau išvystame Lazdijų, Varėnos ir 
kitų žymesnių Pietų Lietuvos miestų herbus. O kaip kadaise džiaugei-
si, kai įkūrei Dzūkijos šviesuolių galeriją. Nemažai portretų nupiešė 
savamokslis dailininkas Vladas Saulynas. Čia Tavo buvę mokytojai 
ir kolegos Jonas Kvasas, Vytautas Daraškevičius, teatrologas dr. Vy-
tautas Maknys ir kiti. Minint pirmosios Alytaus gimnazijos 90-metį 
(2009) įkūnijai dar vieną idėją – įkūrei žymiausių mokyklos auklėtinių 
galeriją. Man teko didelė laimė – kiekvieną kartą išeinant iš mokyklos 
nuvesdavai žvilgtelėti į ją. Dabar atrodo, kad ši galerija Tau buvo sa-
votiškas altorius. Juk čia visada vesdavai mokyklos svečius ir su dide-
le meile apie kiekvieną žmogų pasakodavai. Tik niekas nenutuokė, kad 
labai greitai ir Tu pats būsi šalia jų.

šiandien ta diena atėjo. Jau iš portreto žvelgi į mokytojus ir visus 
susirinkusius. Mintimis grįžtu į 1994 m. rugsėjo 30 d., tada Prancūzijos 
ambasadorius Lietuvoje Filipas de Siuremenas (Philippe de Suremain) 
kalbėjo: 
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Man neteko sutikti kito tokio energingo ir dinamiško direkto-
riaus. Aš įsitikinęs, kad tai mokykla, kurioje geriausiai Lietuvoje dės-
toma prancūzų kalba. Nes direktorius užmezgė ryšius su Prancūzija 
dar tada, kai tai padaryti buvo nepaprastai sunku. Tad natūralu, kad 
Prancūzija tokiu būdu pareiškė savo dėkingumo jausmus jam, jis iš 
tiesų yra pavyzdys. Prancūzijos Respublikos Prezidento vardu už 
nuopelnus tobulinant prancūzų kalbos mokymą ir stiprinant abiejų 
šalių ryšius apdovanoju Pirmosios vidurinės mokyklos direktorių Al-
vydą Gavelį Akademinių palmių ordinu.

Kai palmės šakelės prigludo švarko atlape, kai salėje 
nugriaudėjo ovacijos, vyriškai sutramdęs jaudulį pasakei: 
Aš myliu Prancūziją, jos kalbą – šalį, kurios aukšta kul-
tūra. Ir Prancūzija mane įvertino. Ačiū Prancūzijai, te-
gyvuoja Prancūzija!

žiūrėjau ilgai į portretą: tas pats šiltas mėlynų akių 
žvilgsnis, rankose dvi vėliavėlės: Lietuvos Trispalvė (gim-
tosios šalies, kurioje gimei ir gyvenai) ir Prancūzijos (ša-
lies, kurios kalbą ir kultūrą pamilai). Atrodė, lyg nori dar 
kažką pasakyti... Keista, niekada nesusimąsčiau, kodėl 
beveik visi Tavo drabužiai buvo mėlynos spalvos. Dabar 
pamačiau, kad marškinių spalva lygiai tokia pati kaip 
Prancūzijos vėliavoje, kaip tėviškės dangus virš mūsų.
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Meilė Prancūzijai davė gražių vaisių – nutiestas tiltas tarp Dzū-
kijos ir Prancūzijos. Tvirtas tiltas. Juo Dzūkijos vaikai eis ir pažins 
pasaulio istoriją ir kultūrą, jiems paslaptingai atgis Oskaro Milašiaus 
žodžiai: O mano nuotaka Atgimtie, kilniuoju Prancūzijos ir Egipto 
veidu! Visą tą žinojimą aš gaunu iš tavęs, nes tu mane išmokei gailes-
tingumo, mokydama pasitikėjimo („Ars Magna“, filosofinis esė).

O svečios šalies vaikai atras senąją jotvingių žemę, pajus dzūkiš-
ką vaišingumą ir nuoširdumą, išgirs vieną iš seniausių indoeuropiečių 
kalbų.

Ir Tu būsi su visais, jau žvelgdamas tik iš portreto.   

2010-12-11   
šeštadienis
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Dienos šviesą jau išvydo antrasis Jotvos, Sūduvos ir Dainavos 
krašto lietuvių istorijos metraščio Terra Jatwezenorum tomas. šian-
dien vykstu į Punską, tarptautinės konferencijos pagrindinis akcentas 
– naujo leidinio pristatymas. Kaip greitai praskriejo metai!

Aiškiai prisimenu, su kokia meile ir susidomėjimu paėmei į ran-
kas Terra Jatwezenorum pirmąjį tomą. O kai gražų gruodžio 8-osios 
šeštadienį vykome į tarptautinę konferenciją Punske, Tu jau buvai 
perskaitęs visą knygą nuo pradžios iki pabaigos. Ko gero, iš visų daly-
vių toks buvai vienintelis. Ir vis džiaugeisi, kad toks leidinys yra, kad 
punskiečiai neleidžia užmaršties skraistei uždengti garsiosios jotvin-
gių praeities. Nušvitusiu veidu aiškinai, kad ir mūsų Dainava, apipinta 
dainomis ir padavimais, saugo jotvingių pėdsakus. O bene svarbiausia 
buvo tai, kad Tavo tėvų žemė (15 ha) tęsėsi link Nemuno, link Punios 
šilo. Tik vienintelis Nemunas saugo mūsų garsiųjų protėvių žodžius 
ir žingsnius, bet jis nebylus. O vis dėlto vaikystėje, atrodo, jis mane 
šaukte šaukė... Jau tada apimdavo neišpasakytas smalsumas, noras 
įminti ne vieną praeities mįslę, – užsisvajojęs nuklydai į prisimini-
mus.

O grįžęs į tikrovę, pravažiuojant Seinus, jau kūrei rimtus planus, 
kaip prisidėti prie Terra Jatwezenorum, kaip priartinti leidinį prie 
skaitytojo, kaip jis galėtų suvienyti šiandien mus, tokius skirtingus, 
tačiau gyvenančius istorinėje jotvingių žemėje.

Po konferencijos vykome į šlynakiemį už Punsko – pagerbėme 
Lietuvos partizanus, paminėjome 60-ąsias jų žūties metines. Rimtas ir 
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susikaupęs padėjai baltų rožių Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto 
Prabulio-žaibo žuvimo vietoje.

Per 60 metų gerokai ūgtelėjo medžiai, tikrieji tragedijos liudinin-
kai. Leidžiantis nuo partizanų kalnelio nejučiomis ištarei: Mano se-
serys mokėjo labai daug partizaniškų dainų ir jas labai gražiai dai-
nuodavo. Tada aš supratau, iš kur ta meilė Laisvei, Tėvynei... Tai gilus 
jausmas, išsūpuotas, išugdytas nuo kūdikystės.

Norėdamas supažindinti savo vadovaujamos mokyklos mokinius 
su Seinų-Punsko kraštu, pakvietei poetą, visuomenininką, pedagogą 
Algį Uzdilą. Labai įsimintinas buvo susitikimas. Algis Uzdila papasa-
kojo apie knygnešystę Seinų-Punsko krašte, rado sąsajų su Dzūkija, 
paskaitė savo eilėraščių. Mokiniai pradžiugino svečią dainomis, šo-
kiais, eilėraščiais.

Kiek daug dar tada planavai susitikimų, renginių, vos perskaitęs 
Terra Jatwezenorum metraščio pirmąją knygą, jau laukei šio leidinio 
antro tomo, svarstei, kokie bus nauji straipsniai, ir pats svajojai para-
šyti apie savąją mokyklą, puoselėjančią dzūkų tradicijas bei papro-
čius, ir būtinai pasikviesti į svečius punskiečius, tokios puikios knygos 
sumanytojus ir leidėjus.

Deja... šios Tavo svajonės liko tik man nerašytu testamentu.
Ir šiais metais tarptautinė konferencija Punske buvo organizuota 

puikiai. Ypač pradžiugino inscenizacija apie žalgirio mūšį, nuostabus 
Vytauto Didžiojo (Donatas Mazurkevičius, Kaunas) sutikimas ir kt. 
Manau, ir Tau viskas būtų labai patikę.

                                                                                           
                   2010-12-23

Ketvirtadienis 
11

                                                                                      
     šiandien buvo paskutinis Alytaus miesto savivaldybės bendrojo 
lavinimo mokyklų direktorių pasitarimas. Tai antras toks pasitarimas 
be Tavęs. Kiek atsimenu, visada sėdėdavai salės gale. Kaip pats saky-
davai, dar nuo studijų laikų pripratęs sėdėti „galiorkėj“, kad būdamas 
aukštas netrukdytum kitiems. Akys nejučiomis nukrypdavo į pasku-
tines eiles. Tavęs nebuvo... Pirmą kartą galėjau apgaudinėti save, kad 
dėl rimtų priežasčių neatėjai. Antrą kartą – lieka dar kartą pripažinti 
skaudžią tiesą. Be to, Kūčių išvakarės. Pasveikinau visus su artėjan-
čiomis šventėmis, palinkėjau ramaus Kūčių vakaro ir šviesių Kalėdų, 
žinoma, priminiau ir Tave... Jaučiau, kaip visų akys sužiuro į mane. 
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Tai buvo geri žvilgsniai. Neprisimenu visko, ką pasakiau – tik savo 
„Belaikę būtį“:

O laiko bevardis upelis
Tekės ir tekės...
Jo kloniuos plačiuos
Liko žodžiai ir dainos, ir juokas.
Tik Tavęs niekada nebebus.
Nes Tavo belaikė būtis
Klajos po žaunieriškių pievas,
šildysis prie išblėsusio gimtinės židinio,
Sūpuosis neregimose sūpuoklėse,
Klausysis Amžinosios simfonijos
Ant Nemuno, vaikystės upės, kranto.

                                                                                           
                    2010-12-28                                                            

                                                      Antradienis   
12

šiandien ypatinga diena – peržengiau Tavo namų slenkstį. Ko-
dėl visada laiko randam per vėlai? žmona Rima labai svetingai at-
vėrė jaukių namų duris ir atskleidė dar vieną Tavo žmogišką svajonę 
– turėti nuosavus namus, šalia kurių būtų plotelis žemės, augtų vienas 
kitas vaismedis, vaiskrūmis, žydėtų gėlės. Kaimo vaikui atrodė tie-
siog būtina, nes taip ir neįpratai gyventi daugiaaukštyje tarsi paukštis 
narvelyje. Kone aštuonerius metus įsigytą namą ramioje Rūtų gatvėje 
tvarkei ir dailinai, tikėdamasis, kad čia po įtemptos darbo dienos su-
rasi poilsį, aplankys sūnūs Tomas ir Rolandas su šeimomis, krykštaus 
anūkai. Deja...

Rimutė vedžiojo po tylius kambarius. Atrodo, Tu tik trumpam 
kažkur išėjęs. Apie tai bylojo tvarkingai sudėtos knygos, užrašai, įvai-
rūs suvenyrai iš tolimų šalių, o iš nuotraukų žvelgei linksmas ir laimin-
gas... Čia būta Tavo rankų ir širdies. 

Namus dar gaubia liūdesys. Rimutei labai sunku, ypač dabar, kai 
aplink šventinis šurmulys. Nejučiomis ji primena dar vieną artėjančią 
šventę – vedybinio gyvenimo 40-metį vasario mėnesį – irgi jau be Ta-
vęs. Nugyventas laikas kartu ir netektis nugramzdino į prisiminimus. 

Baigęs universitetą turėjai galimybę likti Vilniuje, bet grįžai į 
Alytų, arčiau gimtinės žaunieriškių kaime, kad galėtum padėti ma-
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mytei. Nežinia, kaip būtų susiklostęs likimas, jeigu bū-
tum įsikūręs Vilniuje. Neabejoju, kad Tavyje glūdėjo 
mokslininkas, buvai labai kruopštus, todėl būtum daug 
nuveikęs. Tačiau kas, be Tavęs, taip kantriai būtų vertęs 
Alytaus švietimo vagas?

Su Rimute vartėme nuotraukų albumus, o ji tarsi 
atvėrė man nežinomą (gal kažkodėl nujaučiamą) Tavo 
gyvenimo dalį – ji buvo gerai žinoma tik artimiesiems.

Alvydas buvo „vyturys“, o aš „pelėda“, jis visą gy-
venimą keldavosi labai anksti, penktą šeštą valandą ir 
garsiai mokydavosi svetimų kalbų žodžių, buvo įsigijęs 
net graikų kalbų vadovėlį, – prisiminė Rimutė.

Tik sistemingas mokymasis davė puikių rezultatų: 
juk puikiai mokėjai penkias kalbas ir gerokai buvai pra-
mokęs keturias, svajojai mokytis graikų, portugalų ir 
kitų kalbų. Kalbos buvo Tavo didysis pašaukimas, visu 
savo gyvenimu liudijai Erazmo Roterdamiečio žodžius:
Nėra nieko didingesnio ir nuostabesnio už kalbą, kupiną minčių ir 
žodžių, kuri kaip aukso upė liejasi per kraštus. Tai suvokęs, ne tik 
pats mokeisi kalbų, bet skatinai ir kitus, propagavai poliglotystę, teikei 
ne vienam įvairiapusę paramą.

Daugelyje nuotraukų sustabdytos akimirkos, kai apsirengęs tau-
tiniais drabužiais šoki, dainuoji arba vaidini liaudies teatre. Savo me-
ninius gebėjimus puikiai išreiškei įvairiuose miesto ir savo mokyklos 
meno kolektyvuose. 
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Jau žiedeliai sumainyti 
su Rima šimkute. 
1971 m. 

Alvydui Gaveliui – 50, šalia žmona Rima, dešinėje sūnus Rolandas, kairėje sūnus Tomas
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Jaunystėje puikiai skambinai gitara, tačiau tą gitarą (prasitarė 
žmona) „sugrojo“ augdami sūnūs, o kitos, panašios į ją, taip ir nete-
ko rasti. Pastaruoju metu savo gebėjimus demonstravai vaikaičiams. 
žaviuosi, kaip kartu su žmona Rima inscenizavot pasakas, ugdydami 
jų meninius gebėjimus. Jau kaip šviesus prisiminimas Rimutei išlikęs 
televizijos transliuojamas projektas „šok su manimi“. Tada atvykdavo 
sūnus Rolandas su šeima ir Tu su anūke Selina, irgi dalyvavai, žinoma, 
šiapus televizijos ekrano. Kiek suteikdavai mergaitei džiaugsmo, kai 
gražiai prieš ją nusilenkdavai ir šokdavai, kol pavargdavai. Sunku tada 
buvo patikėti, kad mąžta jėgos, o širdis tuksena vis lėčiau... Tada dar 
svajojai šokti linijinius šokius...

Kažkada jaunystėje pamėgęs transporto priemonę dviratį, su juo 
niekada nesiskyrei: mėgdavai ramiomis Alytaus gatvelėmis nuvažiuoti 
į parduotuvę, o svarbiausia – į turistinius žygius su anūkėle Selina. Pa-
siekę kelionės tikslą – Dailidės ežerėlį ar pylimą, laimingi užkandžiau-
davot, stengeisi mergaitę supažindinti su jos gimtojo Alytaus istorija. 
Kaži, ar penktokės atmintyje išliks jau istorija tapę prisiminimai.

Visą gyvenimą labai mėgai kiną: jaunystėje lėkdavai į užsienie-
tiškus filmus, kurie buvo retenybė, o dabar, kai namuose televizorius, 
vis tiek sugebėdavai pamatyti visus Alytuje rodomus filmus, dažnai ir 
anūkėlę nusivesdavai. Vieną kartą pats tarsi pasiteisinai: Mėgstu ap-
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Prie nuosavo namo (Alytus, Rūtų g. 53). Alvydas ir Rima Gaveliai, viduryje anūkė Selina
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temdytas sales ir šviečiančio ekrano magiją – taip giliau juntu juos-
tos meniškumą.“

Alvydas skaitydavo rimtas knygas, labai domėjosi istorija, filo-
sofija, psichologija, gamta, ekologija, prenumeruodavo „Šiaurės Atė-
nus“, „Vorutą“, „Lietuvos aidą“ ir kt., – atviravo žmona.

Neatsitiktinai domėjaisi gamta, juk ne kartą su pasididžiavimu 
balse ištarei, kad užaugai kaime, todėl jau vaikystėje atsivėrė nuosta-
bus gamtos pasaulis, supratai kaimo žmonių gyvenimą, išmokai visus 
paprastus, bet reikalingus darbus. Rimutė prasitarė, kad ne tik žiemą 
ankstyvais rytais įberdavai į lesyklėlę paukšteliams maisto, juos lesin-
davai ir vasarą: visus labai mylėjai, net varnos Tavo rūpesčiu patvo-
ryje rasdavo lesalo.

Ilgai tęsėsi prisiminimų pynė, pridengta juoda skraiste, pro kurią 
Tu taip ryškiai švyti. Rimutė mane išlydėjo kaip brangiausią viešnią. 
Akys užkliuvo už lesyklėlės, be abejo, Tavo rankomis pritvirtintos 
prie medžio – ji buvo tuščia... Kodėl? Gal mieste sumažėjo paukščių, 
gal trumpam nuskrido... Tikiu, kad jie sugrįš... Tik Tavęs neberas. 
Panašiai kaip mylimi anūkai – sugužės, bet glausis tik prie močiutės. 
Selina niekada nepamirš nuostabių kelionių su Tavimi, penkiametis 
anūkas Ignas, pavadintas prosenelio (Tavo tėvo) vardu, gal jame at-
gims prosenelio ir senelio talentai, gal anūkė Rūta, besimokanti de-
vintoje klasėje sustiprintai prancūzų kalbos, pasuks Tavo keliu? Kas 
žino?
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Alvydas Gavelis su pamėgta transporto priemone dviračiu. 2007 m. 
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šiandien Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos bendruomenei 
bus pristatytas naujas direktorius. Konkurse panoro dalyvauti trys 
pretendentai, o laimėjo – šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ug-
dymui Vilija Sušinskienė.

šiai vienai iš seniausių Alytaus mokyklų, senosios gimnazijos 
(įkurta 1919) dukraitei, kai tapo 1-ąja vidurine mokykla, vadovavo 
tik du direktoriai: Vytautas Daraškevičius – 27 metus, ir Tu, Alvydai 
Gaveli, pradėjęs, bet nebaigęs 33 darbo metų. Ir taip nejučiomis tapai 
Alytaus švietimo istorijoje kol kas vieninteliu ilgiausiai išdirbusiu di-
rektoriumi toje pačioje mokykloje ir vieninteliu, kuriam ateiti į darbą 
sutrukdė mirtis. 
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Alytaus senosios (1919) gimnazijos įkūrimo 90-mečio minėjimo akimirka. šalia pirmojo 
nuosavo gimnazijos pastato sodinama balta rožė: iš dešinės Alvydas Gavelis, čia mokę-
sis, kai gimnazija jau buvo pavadinta 1-ąja vidurine mokykla, Domicelė Mikalauskaitė, 
gimnazijos auklėtinė, profesorė, biomedicinos mokslų daktarė, Elvyra Biliūtė-Aleknavi-
čienė, Alytaus švietimo istorijos tyrinėtoja, stovi – Antanas Kudzys, gimnazijos auklėtinis, 
akademikas. 2009 m. 
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Kas bus toliau? į visus klausimus atsakys laikas. O aš ieškoda-
ma atsakymo į rūpimus klausimus šiandien atsiverčiau Tavo rūpes-
čiu išleistos knygos 90 mokyklos gyvenimo akimirkų (Alytus, 2009) 
paskutinį puslapį ir keletą kartų iš lėto, viską apmąstydama, įdėmiai 
perskaičiau paskutines pastraipas:

Šią knygą išleidome savosios mokyklos ir Alytaus gimnazijos .
90-mečio proga. Kokia bus mokykla, kai švęsime jos gyvavimo šimt-
metį? Tikiu, kad ir pagrindinio ugdymo programą vykdanti Dzūkijos 
mokykla bus labai svarbi miesto bendruomenei, nes juk iš garbingos 
praeities stiprybė semiama!

Ačiū Alytaus miesto apskrities administracijai, visiems miesto 
merams, vicemerams, vedėjui, Švietimo skyriaus kolegoms, mokyto-
jams, žurnalistams, tėveliams, rėmėjams, mokiniams ir visiems, padė-
jusiems, mylėjusiems ir tebemylintiems šią mokyklą.

. . .
Mokyklos direktorius Alvydas Gavelis

    (parašas)

Kažin, ar suvokei tada, kad visiems padėkojai paskutinį kartą. Ir 
ne bet kaip, o raštu. Užverčiu knygą, žiūriu į viršelį, kuriame moky-
klos nuotrauka, žinoma, Tavo fotografuota. Atrodo, kad medžių šakos 
apglėbusios mokyklą. Durys užvertos. Už jų liko Tavo gyvenimas.

Dar kartą atverčiu knygą, pirmajame puslapyje Tavo ranka už-
rašyta: Mielai Elvyrai, švietimo ir ugdymo žinovei, poetiškos sielos 
nuostabiai bendramintei. Su geriausiais linkėjimais. Alvydas Gavelis, 
Dzūkijos mokyklos direktorius.

žiūriu į gražią rašyseną ir dėkoju Dievui bei Likimui, kad Tave 
pažinau, šviesusis Direktoriau, mielas Mokytojau, brangus jautriasieli 
žmogau.

     Sudie!     
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS

APIE LIETUVIŲ-JOTVINGIŲ KALBŲ žODYNĄ

Metraščio Terra Jatwezenorum antrajame tome (p. 405–434) 
išspausdintas tariamai rekonstruotų jotvingių kalbos žodžių žody-
nas. Jis didelis, užima net 30 puslapių, išspausdintų dviem skiltimis, 
ir turi apie 3 000 žodžių (skaičius apytikslis, nes nebuvo skaičiuota). 
Jau vien tai verčia abejoti žodyno tikslumu, juoba kad nepasakyta, 
kokiais šaltiniais naudojosi rekonstruotojas. Jis nenaudojo vienintelio 
žinomo jotvingių genties palekių (Polexiani) rankraštinio žodynėlio 
Pogańskie gwary z Narewu, paskelbto lietuviškai, rusiškai ir angliš-
kai. Būtų dar gal bent dvigubai daugiau prikūręs tariamai jotvingiškų 
žodžių! Be abejo, jis naudojosi prūsų kalbos duomenimis, galbūt vo-
kiečių Tolkomitos ir lietuvių Prūsos sambūrių leidiniais.

Rekonstruotus neva jotvingiškus žodžius sudaro prūsų kalbos žo-
džiai (mažoji dalis) ir lietuviški žodžiai (didžioji dalis). Juos paeiliui ir 
aptarsime.

Prūsų kalbos žodžius rekonstruotojas kartais nežymiai pakeičia, 
daugiausia jų rašybą: priartina prie dabartinės lietuvių, o kartais prie 
anglų rašybos (pvz., vartoja sh vietoj š), dažnai rašo galūnę -as, jeigu 
prūsų tekstuose yra kitokia. Keli pavyzdžiai: prūsų kalbos žodį dadan 
‘pienas’ jotvingiškai rašo irgi dadan, prūsų anctan ‘sviestas’ – rašo 
anktan, prūsų schuwikis ‘batsiuvys’ – shuwikas, prūsų emmens ‘var-
das’ – emenis ir kt. 

Iš kur rekonstruotojas žino, kad būtent tie žodžiai prūsų ir jotvin-
gių kalbose buvo vienodi ar beveik vienodi? Tai niekuo nepagrįsta ir 
negali būti pagrindžiama.

Lietuviškus žodžius rekonstruotojas paverčia jotvingiškais labai 
dažnai. Juk lietuvių kalbos žodynas pasižymi turtingumu ir yra iš ko 
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pasirinkti, o prūsiškų žodžių šaltiniuose užrašyta palyginti nedaug. Jis 
pateikia kaip jotvingiškus, pavyzdžiui, šiuos lietuvių kalbos žodžius: 
augalas, augint(i), avinas, badas, kakta... iš viso net apie 80. Iš kur re-
konstruotojas žino, kad būtent šie žodžiai lietuvių ir jotvingių kalbose 
buvo vienodi? Taigi aiškiai savivaliaujama.

Kai kuriems lietuviškiems žodžiams, pateikiamiems kaip jotvin-
giški, rekonstruotojas suteikia kiek kitokią formą ar reikšmę, pvz., 
vietoj nešti.rašo gabent, netekėjusią moterį jotvingiškai vadina bevy-
rė, nuotaką – marti, nuovargį – alsa, pasaką – saka, pasilikti – pabūt, 
nendrę – meldas, piktąją dvasią – baubas, vaiduoklį – aitvaras, regzti 
intrigas – gudraut, smuklę – aludė (kažin ar jotvingiai turėjo tokią 
sąvoką?), vėją – vėtra ir t. t. Čia vėl savivaliaujama, nes tokio elgesio 
jokiais šaltinių duomenimis pateisinti neįmanoma.

Rekonstruotojas dažnai renkasi lietuviškus pasenusius, mažai ži-
nomus žodžius, pvz., anūką, t. y. vaikaitį, jis jotvingiškai vadina ne-
pōtis, anūkę – nepte (abu žodžiai turimi tik senuosiuose lietuvių teks-
tuose), sąvoką ‘senas’ jotvingiškai reiškia žodžiu voras (toks turimas 
irgi tik senuosiuose šaltiniuose). Matyt, tikėjosi, kad skaitytojai tokių 
žodžių nežinos ir iš tikrųjų palaikys juos jotvingiškais žodžiais.

Renkasi dabar retai bevartojamus, ypač tarminius lietuviškus žo-
džius, pvz., vietoj brolelis jotvingiškai rašo broterėlis, vietoj patvir-
tinti – padrūktint, vietoj pulkas – tuntas, vietoj pelėda – īvas, vietoj 
brolienė – jentė ir t. t. Prisidarė net visokių naujadarų, pvz., suknelė 
jotvingiškai esą vadinama danga, susitarimas – dermė ir pan. Bemaž 
tikra, kad tokių žodžių jotvingiai negalėjo turėti.

Panaudoja net skolinius, pvz., ąsotį jotvingiškai vadina kragas, 
būbną – bugnas, karaimus – Karaimai (beveik tikra, kad jotvingiai 
nebuvo net susitikę su karaimais), karaimų maldos namus – kenesa, 
kunigą vadina popas (!), statyti – budavot, taika –  pakajus ir t. t. Ka-
žin ar tokie skoliniai jotvingių epochoje buvo lietuvių kalboje.

Lietuviškiems žodžiams suteikia tariamai jotvingiškas, paprastai 
prūsiškas, tarties ypatybes (vietoj lietuvių ie.rašo ei, ai, vietoj š, ž – s, 
z, vietoj ē – ī), pvz., apžvalga – tai abzvalga, pietauti – peitaut, prašyti 
– prasīt, pridėti – dadīt (slaviškas priešdėlis da!), šaka – saka, šarka 
– sarka, šuo – sunis, tinklas – tintlan (su vakarų baltų tl vietoj lietuvių 
kl), gedulingi pietūs (ar pagonys jotvingiai juos turėjo?) – sermenis, 
žarna – zarna, žolė – zole ir t. t. 

Z I G M A S  Z I N K E V I Č I U S
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Prie lietuviškų žodžių prideda prūsiškus priešdėlius, priesagas, 
galūnes, pvz., įrankis – enrankis, medus – medu, pasaulietinis – svēta-
viskas, palikimas – veldisna ir t. t.

Pateikiami neva jotvingiški žodžiai tokioms dabartinėms sąvo-
koms reikšti, kurios anuomet jotvingiams greičiausiai dar buvo neži-
nomos, pvz., dokumentas, gramatika, paštas ir pan.

Tariamai rekonstruotasis jotvingių žodynas paimtas iš interne-
to, o ten šalia gerų dalykų yra daug visokio šlamšto, neturinčio nieko 
bendra su mokslu. Toks yra ir šis žodynas; jo autorius nenurodytas. 
žodynas ne tik nepraturtins skaitytojų supratimo apie jotvingių kalbą, 
negalės tapti pagrindu tolesnėms studijoms, bet skaitytojus, visų pir-
ma nelingvistus, klaidins. Specialistams, žinoma, šis žodynas gali kelti 
tik šypseną, vienas kitas galbūt jį palaikys žaismingu pajuokavimu. 
Bet būtina apsaugoti nespecialistus nuo suklaidinimo. Tam ir skiria-
mos šios pastabos.

A P I E  L I E T U V I Ų - J O T V I N G I Ų  K A L B Ų  ž O DY N Ą
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VYTAUTAS RėKUS

JOTVINGIAI GROBIKŲ APSUPTYJE

Pagaliau sulaukėme įdomaus veikalo Terra Jatwezenorum1, skir-
to jotvingių gyvenimui, istorijai ir tragiškai praeičiai. šio Jotvos kraš-
to istorijos paveldo pirmojo ir antrojo metraščio autoriai supažindino 
mus ir pasaulį su jotvingių tragiškos praeities tikrove, papasakojo apie 
smurtą ir pražūtį. Grobikų jėga buvo per didelė ir žiauri, kad jotvingiai 
būtų galėję apsiginti ir išlikti. Grobikų bandų gyvuliškumas peržen-
gė ribą, už kurios nėra atleidimo, atsirado beribė kiaurymė, praraja ir 
skaudi žala. Terra... – tai atkirtis tironams, despotams, kurie išnaikino 
jotvingių gentį ir užėmė jų teritoriją. 

Archeologiniai tyrinėjimo įrankiai taip patobulėjo, kad teikia vil-
ties ir, kaip tvirtinęs Jonas Puzinas, daug ką galės išaiškinti sistemingi 
gretiminių sričių archeologiniai tyrinėjimai2. Pažangesni archeologi-
niai ir antropologiniai tyrimai leis teisingai išaiškinti jotvingių trage-
diją ir nurodyti kaltininkus. Naujų kartų elektronika, kraniometrija, 
DNR ir kitos tyrimo priemonės gali padėti pasiekti tikslą. Tada galima 
bus sugriauti kai kurių fanatikų tvirtinimą, esą jotvingiai išmirė maro 
metu. Keista, kad maras pasiekė tik jotvingius, o kaimynai išliko ir 
plėtė savo teritorijas. Čia mokslinė terminologija netinka, tai būtų pro-
fanacija. Ar galima aprašyti niekšybes, smurtą ir žudynes švelniai? Ar 
galima reikšti simpatiją tiems, kurie išnaikino jotvingių tautą? Gerbti 
pseudomokslininkus, kurie ir archeologiją tempia ant užgrobėjo kur-
palio?! „Nepaprastas“ profesorius kolonizaciją, aneksiją ir užgrobimą 

1  Terra Jatwezenorum: Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, Punskas: „Aušros“ lei-
dykla, 2009.

2  Jonas Puzinas, „Jotvingiai ir jų gentys“, ten pat, p. 16.
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vadina naujakuryste! Didelis mozūrų simpatikas, propaguotojas ir 
puoselėtojas Gžegožas Bialunskis (Grzegorz Białuński)3 vienašališkai 
aiškina jotvingių praeitį ir šneka taip, kaip jam patogiau, o negaili ne-
reikalingų ir abejotinų duomenų. Prasta logika, kai eksterminaciją ir 
pacifikaciją vadina naujakuryste. Pažangesni tyrimo įrankiai, naujesni 
metodai ir būdai gal išaiškins praeities klaidas. Sumerai, jomudai, prū-
sai, jotvingiai jau to nesulauks.

Mano vaikystėje tėvas parodė protėvių kapą netoli ilgo ir gilaus 
griovio, kuriame gyventa žmonių. Tai sukėlė mano pagarbą ir atidu-
mą. Gal tai buvo įgimtas instinktas – protėvių kulto jausmas, vidinis 
polinkis ir patraukimas. Iš gyvenvietės liko tik gilus griovys, čia buvo 
Papurvinių ežeras, vadinamas Garnializdžiu, ankantis: akivarų mažė-
jo, žuvys išduso, antys kitais metais persikėlė perėti į Galadusį. Tada 
man buvo penkeri metai. Mano tėviškėje, prie Galadusio ežero, buvo 
kita protėvių gyvenvietė, o už dvidešimties žingsnių nuo jos, kaimyno 
ūkyje, pilkapiai, toliau buvo siauras griovys, kur galėjo būti molinių 
puodų dirbtuvė, nes ežere aptikau gabalą kaolinito moliuko, naudotą 
keramikoje. Aš, nežinodamas kaolinito moliuko vertės, paslėpiau toje 
pačioje vietoje, kur buvo.

Burbiškiuose nebuvo smėlio, tai pasitaikydavo pilkapio smėlio 
vagysčių – tėvas tai smerkė. Iš kur pilkapiams smėlis, supratau nar-
dydamas ežere. Mat už kokių penkiasdešimties žingsnių buvo vienas 
ilgiausių Galadusio ragelių ir, kada smarkesnis vėjas pūtė iš vienos 
to kyšulio pusės, atplukdytas smėlis nusėsdavo iš kitos pusės, o kada 
vėjas pūtė iš kitos pusės ragelio, darėsi atvirkščiai. žinoma, to smėlio 
kiekvienu kartu vėjas atnešdavo labai mažai, bet per šimtmečius apie 
tą ragelį susikaupė tiek smėlio, kad jotvingiai galėjo laidoti mirusius 
artimuosius pagal savo tradiciją. 

Antroponimija taip pat saugo ženklus šiame akmenuotame krašte 
gyvenus jotvingius. štai ežero ir gyvenvietės pavadinimas Stabingis, 
nutautinimo pareigūnų kiek pakeistas, bet palikuonių vadinamas tai-
syklingai. Pažymėtina, kad laidojama buvo tuojau po gedulo ceremo-
nijos, nes žiemą galėjo užpustyti kelius, o vasarą buvo pilna vabzdžių, 
paukščių, kitų gyvūnų, todėl laidotojai skubėdavo supilti pilkapį, kad 
apsaugotų nuo kenkėjų ir piktųjų dvasių. Jotvingių mirusieji buvo ger-
biami ir stropiai saugomi. 

3 Białuński G., „Skomantų kiltis“, pagal Terra Jatwezenorum, p. 70–94.
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Metraštininkai, kronikininkai ir istorikai dažniausiai nutylėdavo 
savo valdovų niekšybes, smurtą ir žudynes, nes valdovas buvo jo vie-
nintelis maitintojas ir vyriausiasis teisėjas. Nedaug buvo tokių objek-
tyvių istorikų kaip Tacitas4. Vienas iš žymiausių Romos karvedžių 
Julijus Cezaris savo užrašuose5 minėjo, kas buvo reikalinga imperijai: 
maisto, statybinių medžiagų ir vergų. Todėl Senatas pripažino jam dik-
tatorystę iki gyvos galvos, tik neilgai ją nešiojo, nes valdžios mėgėjų 
niekada nestigo, ir vis žiauresnių, nors primityvesnių. Grobikai taip 
sugyvulėjo, kad steigė net žmonių naikinimo institucijas: kalėjimus, 
lagerius, katorgą. Arba štai Romos senatas pastatė koloną su įamžin-
tais jos reljefuose trofėjais. Trofėjai?! Atviros vagystės, plėšimai ir 
grobimai vadinami trofėjais! Taip kaip vadinti sunaikinimą jotvingių 
tautos ir pagrobimą jos turto ir teritorijos! 

Po dviejų tūkstančių metų po Julijaus Cezario nužudymo aš pa-
tekau į bolševikinės Rusijos imperijos diktatoriaus žiaurias žmonių 
naikinimo institucijas, Vorkutos lagerius, ir patyriau dvigubą totali-
tarizmo veikimą. Ištrūkęs iš bolševikų Rusijos imperijos, sugrįžau į 
tėviškę ir pagerbiau jotvingių palikimo reliktus: pilkapius, kapinyną 
ir gyvenvietes. Deja, tėviškėje laisvės taip pat nebuvo, todėl mėginau 
pasiekti laisvą Vakarų pasaulį. Nepasisekė. Kalėjime sutikau moksli-
ninką – jis pats apie save taip manė, – kuris buvo atvykęs į savo tėviškę 
iš Ispanijos, bet atgal jo neleido, todėl jis mėgino nelegaliai peržengti 
rubežių. Taip pat nepasisekė. Tas mokslininkas pūtėsi žinantis daugiau 
nei kiti kaliniai. Aš užklausiau apie jotvingių tragediją, tai jis parau-
donavo ir atrėžė:

– Jotvingiai išmirė maro metu!..
– Gal taip tvirtina Jabodobo šaltiniai? – paklausiau ir pridūriau: 

– Teisybė buvo visai kita...
„Mokslininkas“ nesuprato pasityčiojimo.
Atlikęs bausmę įsidarbinau ir kiekvienais metais lankiau jotvingių 

pilkapius, domėjausi viskuo, kas susiję su jotvingių praeitimi. šiai te-
mai daug pasidarbavo Jaskaniai. štai Danuta Jaskanis tyrinėjo jotvin-
gių kapinynus, pilkapius Suvalkų šveicarijoje ir aptiko daug vertingų 
archeologinių radinių, buvo ten girnų akmuo, darbo įrankiai, apyvo-
kos daiktai, pentinai, kirvis, strėlė, titnagas, plūdė, kapstas, moliniai 
indai ir daugybė papuošalų: karoliai, karoliukai, vėriniai, kaklajuostė, 

4 Publius Cornelius Tacitas gyveno antroje I m. e. a. pusėje ir pirmoje II m. e. a. pusėje.
5 Iulius Caius Caesar, „Commentarii de bello Gallico“, Aprašymas Britanijos, Liber quintus.
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segtukas, kirasa, antkrūtinis, apyrankė, saga, kabė, sagtis skrituliu-
kas, sankaba ir kiti6. Daug vertingų žinių pateikė Liucija Okulič-Koza-
rin (Łucja Okulicz-Kozaryn)7. Be to, aplankiau archeologinių radinių 
parodas, kur tik buvo prieinama. Išleidau jotvingiams skirtą romaną 
Kryžius ir tada netikėtai aptikau Druskininkų bibliotekoje nepaprastai 
reikalingų archeologinių ir antropologinių pažangesnių leidinių. Tada 
daugiau supratau apie jotvingių palikimo paminklus mano tėviškėje. 
Parašiau apysaką Jotvi, juosk! Buvo ir daugiau susidomėjimo jotvin-
gių praeitimi, ypač Sūduvoje. Alytaus šviesuoliai – kaip juos vadinta 
– supažindino radijo klausytojus ir išleido knygutę Žvilgsnis į Alytaus 
praeitį, kur aptariama jotvingių praeitis nuo seniausių laikų – mezo-
lito, kalbama apie jotvingių gyvenimą Lietuvoje, iki susidarė atskiros 
baltų gentys. Knygos skyrelyje „Nutrūkusi jotvingių istorija“ yra daug 
svarbių žinių apie jotvingių praeitį. Retas kronikininkas rašė atvirą 
teisybę – dauguma rašė tai, kas buvo reikalinga jų maitintojui. Daug 
buvo neteisybės apie jotvingių žiaurumus, mažiau – bet vis dėlto buvo 
– apie jų dorą, sąžiningumą, geraširdiškumą, vaišingumą ir užuojautą. 
Labiau buvo pabrėžiamas jotvingių darbštumas. štai vienas iš objek-
tyviausių istorikų, Tacitas, knygoje Germania apie jotvingius rašė: 
Duoninius javus bei kitus augalus augina uoliau negu tingūs germa-
nai8. Tais laikais jotvingiai dar gyveno glaudžiau. Jotvingių darbštumą 
ir taupumą mini ir Rusios grobikai: Kitą rytą žygiavo toliau [Rusios 
kariai – V. R.], pavergdami jų žemę ir degindami [...] ir pilis paver-
gę, ir ypač Stekinto namus degino. Ir sustojo Karkavičių kaime, ir 
stebėjosi, kad tokia daugybė karių [rusėnų], ir žirgai, ir patys, dvie-
juose kiemuose pasisotino, ir net negalėjo visko patys suvalgyti nei 
žirgai suėsti.9 Rusios grobikai stebėjosi jotvingių pertekliumi. Rusios 
kariauna buvo grobikai, ir reikia suprasti tokių tipų, niekšų ir plėšikų, 
psichologiją, kuri yra arčiau psichopatologijos, paveldėto sutrikimo, 
privedančio prie sugyvulėjimo, nes juos lydi paveldėtas įprotis: „nepa-
vogsi – negyvensi“. Psichopatologinė genezė neleidžia jiems prisitai-
kyti prie normalios visuomenės, todėl ir jotvingių taupumas taip ste-
bino. Petras Dusburgietis, minėdamas žiaurumus jotvingių atžvilgiu, 

6   Danuta Jaskanis, Jaćwież, Białystok, 1962.
7   Łucja Okulicz, Osadnictwo strefy wschodniobałtyckiej w I tysiącleciu, Wrocław-Warsza-

wa-Kraków-Gdańsk, 1976; Łucja Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jadźwin-
gów, Warszawa, 1983.

8   Žvilgsnis į Alytaus praeitį, Alytus, 2003; pagal Baltijos religijos ir mitologijos šaltiniai,  
t. 1, Vilnius, 1996, p. 145.

9   Ten pat; pagal Lietuvos istorijos šaltiniai, t. 1, Vilnius, 1955, p. 30.
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kartais mini sąžiningumą: jie vis tik gyvena taikoje su savo kaimynais, 
išpažįstančiais krikščionybę, netrukdo jiems garbinti gyvojo Dievo 
ir apskritai nekliudė jiems10. Dusburgietis, slapstydamas melą, para-
šydavo ir žiupsnelį teisybės: Sūduviai [Jotvingiai], patys tauriausieji, 
pranokdavo kitus ne tik papročių kilnumu, bet turtais bei galybe.11

Kodėl jotvingiai neišliko? Ar nemokėjo gintis? Apie jotvingių 
gynybą rašė ne vienas. štai G. Bialunskis straipsnyje „Skomantų kil-
tis“, išspausdintame žinomų pažiūrų leidinyje Odkrywcy, princepsi, 
rozbójnicy. Studia z dziejów średniowiecza (nr. 13, Malbork, 2007, 
p. 19–44), rašo: Iš aprašo aiškėja, kad turėjusi jinai fortifikacijas su 
įvažiavimo vartais ir veikiausiai su užtvindomais grioviais.12

Meluoja tie, kurie tvirtina, kad jotvingiai išmirė maro metu. O visi 
kiti liko? Ir plėtė savo teritorijas jotvingių etninėmis žemėmis. Keistai 
aiškino jotvingių žūtį Janas Dlugošas: Jotvingiai nepaprastai aukšti ir 
karingi žmonės ir taip geidžia šlovės bei išlikti žmonių atmintyje, kad 
dešimt jų kaunasi su šimtu priešų ir guodžiasi vienui viena viltimi, 
kad jiems žuvus ar mirus artimieji pagerbs giesmėmis jų šaunius žy-
gius.13 Toks tvirtinimas neturi prasmės, nes į karą ėjo tik kas dešimtas 
žmogus, namuose likdavo vaikai, kurie ateityje sukurs šeimas. O dėl 
Skomanto – kad ir kaip stengiamasi jį palaidoti, jis išlieka padavimuo-
se, legendose ir istorijos puslapiuose.

X amžiuje jotvingių kaimynai priėmė krikštą, bet pradžioje mo-
zūrai kėlė maištus – tik kai įsitikino, kad jiems naudinga, nurimo. Po-
piežius rėmė ir globojo krikščionis. Mindaugas priėmė krikštą ir tapo 
popiežiaus vasalu, bet germanams buvo naudingiau plėsti ekspansiją į 
pagonis. Germanai anksčiau priėmė krikštą ir neapsiriko.

Nuo popiežiaus Grigaliaus II pontifikato (715–731) pradėta linkti 
į Germaniją, nes norėta atsikratyti Konstantinopolio įtakos ir silpnė-
jančių valdovų. Germanija naudojosi proga, stiprėjo ir grobė, ką tik 
galėjo. Popiežiui buvo reikalingas stiprus valdovas, tai germanų galy-
bė augo, bet priklausė nuo popiežių. Popiežius Urbonas II (1088–1099) 
mėgino padidinti popiežystės reikšmę: 1096 m. pradėjo kryžiaus žy-
gius išlaisvinti šventąją žemę nuo musulmonų. Kryžiaus žygiams rei-

10  „Nutrūkusi jotvingių istorija“, Žvilgsnis į Alytaus praeitį; pagal: P. Dusburgietis, Prūsijos 
žemės kronika, Vilnius, 1985, p. 73. 

11   Ten pat, p. 85. 
12  Białuński G., „Skomantų kiltis“; pagal: Polnoje sobranije russkich letopisej, Moskva, 

1962, p. 831–835. 
13  „Nutrūkusi jotvingių istorija“; pagal: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 1, Vilnius, 

1996, p. 568, 569. 
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kėjo daug karių (riterių), todėl krikščioniškos šalys turėjo dalyvauti 
tuose kryžiaus karuose. Mozūrai nedalyvavo, nes prisidengė jotvingių 
agresija (kurios nebuvo). Daugiausia riterių kryžiaus žygiuose daly-
vavo iš Germanijos, nes ten buvo tinkamiausios sąlygos riterių luomui 
plisti. Mat feodalas savo turtą, dvarą ar užimamą postą atiduodavo 
vienam įpėdiniui, o kiti likdavo be turto, žemės ir posto. Tas perteklius 
(atliekos) likdavo teisėtam įpėdiniui. Tai nebuvo nieko gero, todėl no-
riau žygiavo į kryžiaus karą, o ten dažniausiai pražūdavo. Pagaliau  
1291 m. žlugo paskutinė kryžiuočių tvirtovė Aka. Riteriai, vos išnešę 
savo kailį, ieškojo užsiėmimo, nes į tėviškę grįžti jau nebuvo vietos. 
Kryžiuočiai labai apsidžiaugė, kai mozūrų kunigaikštis Konradas pa-
samdė juos prieš prūsus ir prižadėjo atiduoti juos mozūrams. Germa-
nai ne tik neatidavė mozūrams prūsų, bet dar ir niokojo mozūrų kuni-
gaikštystę – samdinys davė kailin samdytojui.

Kada germanų Ordinas naikino prūsus ir grobė jų teritorijas, mo-
zūrai kolonizavo Jotvos kraštą. Kartais germanai sutikdavo mozūrams 
talkinti prieš jotvingius, tik grobį dalijo germanai. Popiežiai ragino 
į kryžiaus žygius ir prieš jotvingius. štai popiežius Aleksandras IV  
1957 m. sausio 5 d. ima visus, traukiančius į kryžiaus žygį prieš lietu-
vius ir jotvingius, į savo globą: 

Pridera, kad atsidėjusieji tarnauti dangaus karaliui turėtų nau-
dotis ypatingu palankumu. Taigi, kadangi jūs (kaip jūsų buvo mums 
viešai pranešta), labai užsidegę tikėjimu ir uolumu, norite, ragina-
mi gerbiamų mūsų brolių, Gniezno arkivyskupo bei jo sufraganų ir 
mylimo sūnaus, brolio Baltramiejaus iš mažųjų brolių ordino (mūsų 
pavedimu skelbiančių Dievo žodį prieš lietuvius), jotvingius ir kitus 
pagonis bei schizmatikus, kurie greta krikščionių šalių gyvena, pri-
siėmę gyvybingojo kryžiaus ženklą, Dievui padedant, drąsiai prieš 
tuos kreivatikius žygiuoti, mes todėl džiaugsmingai apsupdami jus 
maloningu palankumu, paveikti jūsų prašymų, imame į šventojo Pe-
tro ir savo globą jus pačius su šeimomis ir visu turtu, kurį šiuo metu 
pagrįstai valdote, taip pat šio (rašto) galia jums leisdami, kad naudo-
tumėtės tokiais pat atlaidais ir neliečiamybe, kokiais naudojasi kry-
žiumi pažymėtieji, vykstantieji padėti Šventajai žemei...14

14  Popiežių bulės dėl kryžiaus žygių..., pagal: Preussische Urkundenbuch, Karaliaučius, 
1909, I – 2, p. 1.
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Gaila, kad tame popiežių bulių vertingame rinkinyje vartojami 
bolševikiniai terminai – man, tikiuosi, pasisekė jų išvengti, bet neiš-
vengiau kitų laisvesnių posakių. Sunku rasti tinkamas išraiškos prie-
mones, kada Dangus ir žemė šaukiasi teisybės. šiame pažangos, iš-
radimų ir elektronikos laikotarpyje neapsieisime be naujadarų, tačiau 
lietuvių kalba užtektinai turtinga, kad reikėtų ją teršti išgalvotais, ne-
reikalingais ir keistais padariniais. Narevo stabmeldžių šnektos – kaip 
arkipareigūnas vadina – žodynėlis – tai vertingas jotvingių palikimas. 
Akademikas Zigmas Zinkevičius profesionaliai jį įvertino. Man atrodo, 
tame jotvingių žodžių sąraše yra nemažai artimų proindoeuropietiškos 
protėvynės kalbai sanskritui. Verta įamžinti lietuvių kalboje nors ke-
lis išnaikintos jotvingių tautos žodžius. Pavyzdžiui, veda – kelias. Juk 
veiksmažodis vesti asmenuojamas teikia nenuginčijamus įrodymus ir 
patvirtina antropogenezę. 

Popiežiai ragino krikštyti, tačiau jotvingiai išliko gamtatikiai, tai 
mozūrams buvo patogiau juos išnaudoti, nes nepakrikštyti neturėjo 
jokių teisių.

VYTAUTAS RėKUS (gimė 1922 m. Burbiškiuose) – mokytojas, publicistas, 
rašytojas, tremtinys. Baigė dvi gimnazijos klases – vieną Seinuose ir vieną 
Vilniuje. 1945 ir 1946 m. buvo ištremtas į Vorkutą. Sugrįžęs į Vilnių, dir-
bo Dieveniškių mokyklose, o 1957 m., atvykęs į tėviškę, mėgino pasiekti 
Vakarus. Už tai metus kalėjo ščecine, paskui mokytojavo Vroclavo ir Var-
šuvos vaivadijos mokyklose. Baigė rusų filologiją Vroclavo universitete ir 
Varšuvos specialiosios pedagogikos institutą. Jotvingių reliktais domisi nuo 
vaikystės. Išleido keletą istorinių romanų jotvingių ir kitomis temomis.  
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW 

JAĆWIEŻ W LABIRYNTACH CZASU

Jonas Puzinas 
BAŁTOWIE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH

W części wstępnej autor przypomina terminy, stosowane na okre-
ślenie plemion  zamieszkujących znaczną część wybrzeża Morza Bał-
tyckiego. Pod koniec XVIII i na początku XIX w. w literaturze języko-
znawczej powszechnie używano terminu Łotysze, w w. XIX plemiona 
te nazywano Litwinami lub plemionami litewskimi. Część autorów 
stosowała określenie plemiona litewsko-łotewskie (litu-lettisch).  
G. H. Nesselman w swej pracy z 1845 r.  nazwał ich Bałtami i ta nazwa 
najbardziej się upowszechniła. Językoznawcy litewscy – Kazimieras 
Jaunius oraz Kazimieras Būga – używali terminu aisčiai, opierając się 
na K. Tacycie, który w swym słynnym dziele „Germania” plemiona te 
nazywał „Aestorium gentes”.

Następnie autor sięga do źródeł historycznych, głównie świa-
ta starożytnego, które zawierają opisy podróży po wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego i spotykanych tam mieszkańcach. Są to pisma Herodota, 
Eurypidesa, Pytheasa, Tacyta, Ptolemeusza, Jordana i innych. Źródła 
te analizowali uczeni wielu krajów. Ich interpretacje i wnioski wyko-
rzystuje autor w niniejszym artykule.

Kęstut is  Subačius
SUDOWIA – ZIEMIA BAŁTÓW

Autor przedstawia pokrótce prehistorię Sudowów, wchodzących 
w skład związku plemiennego, z którego w ciągu prawie dwóch ty-
siącleci ukształtował się naród litewski.

Proces ten następował po epoce kamienia, gdy plemiona bałty-
ckie wykształciły już zręby swej kultury etnicznej. Sudowowie two-
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rzyli prawdopodobnie największy związek plemienny. Konfederacja 
ich ziem w ciągu wieków doznawała wielu zmian i wstrząsów zarów-
no pod względem etnicznym, jak i terytorialnym. Jednak plemiona te 
nie odeszły w przeszłość, nie zanikły bez śladu. Pozostawiły po sobie 
pomniki kultury materialnej i duchowej, które wzbogaciły historię  
i kulturę narodu litewskiego. 

Współczesne osiągnięcia archeologii, paleogeografii, językoznaw-
stwa i innych dziedzin nauki oraz zabytki archeologiczne Sudowii po-
zwalają na określenie praźródeł naszych korzeni etnicznych, sięgają-
cych okresu mezolitu i neolitu oraz trwającej przez prawie 4000 lat 
kultury niemeńskiej i pomorskiej. Kultura pomorska była zalążkiem 
kultury plemion bałtyckich. Znana archeolog Rimutė Rimantienė 
twierdzi, że wraz z nią rozpoczął się proces rozpadu Bałtów i wyod-
rębnienie się Bałtów Zachodnich.

Do dnia dzisiejszego na obszarze Sudowii zachowało się wiele hy-
dronimów z czasów prehistorycznych, które stanowią istotne dziedzi-
ctwo duchowe – ważne z punktu widzenia badań językoznawczych, 
jak i badań nad genezą narodów. 

W artykule autor dokonuje przeglądu materiałów źródłowych 
dotyczących historii regionu, omawia też pochodzenie nazwy Sudo-
wia (Suduwa) i jej różne interpretacje, zależne nieraz od okoliczności 
historycznych. 

W procesie przemian historycznych powstało państwo litewskie 
ze swoją 1000-letnią już historią, posiadającą okresy wzlotów i upad-
ków. Naród litewski nawet w najtrudniejszych momentach nie tracił 
ducha, swojej tożsamości, języka i kultury, które pozwoliły pod koniec 
XX wieku na restytucję państwa.

Pietro Umberto Dini 
JęZYK JAĆWIESKI

Przedmiotem zainteresowania autora jest rękopis słownika Po-
gańskie gwary z Narewu, zawierający około 200 wyrazów polskich 
i ich odpowiedników w nieustalonej gwarze bałtyckiej. Większość 
językoznawców specjalizujących się w językoznawstwie porównaw-
czym twierdzi, że są to wyrazy jaćwieskie. 

Autor w części wstępnej artykułu próbuje ustalić granice tery-
torialne plemion jaćwieskich, a następnie wyszczególnia charaktery-
styczne cechy ich języka, m.in.:
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- zachowanie dyftongu ei, który w języku litewskim i łotewskim 
został przekształcony w ie;

- spółgłoski s,. z, którym w języku litewskim odpowiadają š, ž 
(Berznykas);

- zmiana palatalnych t’ i d’ w k’ i g’ (jaukeliai – jauteliai, žogis 
– žodis);

- depalatalizacja szeregu spółgłosek miękkich: š’, ž’, č’, dž’, s’, z’, 
r’, l’;

- akcentowanie końcówki -us w nazwach miejscowych (Alytùs).
Dla poparcia swoich wniosków autor przytacza liczne przykłady.

Grzegorz Białuński 
SPRAWY PRUSKIE W POLITYCE KAZIMIERZA  
SPRAWIEDLIWEGO

Aktywną politykę wobec Prusów prowadził Bolesław Kędzie-
rzawy, ale zakończyła się ona totalną klęską w roku 1166 i śmiercią 
Henryka Sandomierskiego. Dopiero po wielu latach do aktywniejszej 
polityki pruskiej powrócił syn Bolesława Krzywoustego – Kazimierz 
Sprawiedliwy, któremu autor poświęca swój artykuł. W części wstęp-
nej omawia źródła i historiografię, przyznając, że są one nader ską-
pe. Opisując walki z Prusami opiera się głównie na kronikach Mistrza 
Wincentego Kadłubka. Najazdy na ziemie pruskie datowane są na lata 
1191-1193. Przyczyny najazdu nie są jasne. Być może był to odwet 
za śmierć Henryka Sandomierskiego. Na początku walk na pograni-
czu pruskim Kazimierz skierował swe wojska przeciwko Połekszanom 
(Pollexiani) – ludowi zamieszkującemu terytoria nad rzeką Łek (Ełk), 
a więc przeciwko zachodniemu plemieniu Jaćwingów. Powodem wy-
prawy był odwet za ich łupieskie wyprawy na ziemie polskie i poskro-
mienie nieprzychylnego Kazimierzowi księcia drohiczyńskiego. We-
dług Mistrza Wincentego, wyprawa miała również charakter misyjny 
propagujący kult św. Wojciecha. Połekszanie unikali otwartej walki 
z wojskami Kazimierza, chowając się w puszczy, jednak przerażeni 
rozmiarem strat postanowili poddać się zawierając układ pokojowy  
i uznając zwierzchnictwo Kazimierza. To osiągnięcie Polski było jed-
nak krótkotrwałe, bo już w roku 1216 doszło do nowych najazdów 
pruskich na ziemie polskie.
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Jūratė Čirūnaitė 
NAZWY OSOBOWE BOJARÓW GRODZIEńSKICH  
W DOKUMENCIE Z ROKU 1528

Autorka analizuje nazwy osobowe bojarów grodzieńskich na 
podstawie dokumentu wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
z 1528 r. Opisuje imiona męskie i żeńskie, wskazując ich formy ka-
noniczne i ludowe oraz stopień popularności. Omawia też tradycyjne  
i nietradycyjne sposoby nazywania osób, strukturę używanych nazw, 
przedstawia antroponimy pochodzenia bałtyckiego, porównuje stoso-
wane nazewnictwo w odniesieniu do mężczyzn i kobiet.

OKIEM LINGWISTY

Zigmas Zinkevičius 
LITEWSKIE (BAŁTYCKIE) DZIEDZICTWO W NAZWISKACH 
MIESZKAńCÓW WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO

Na ziemiach, które w przeszłości zamieszkiwali Bałtowie, do-
tychczas zachowały się ślady ich bytności w nazwach miejscowości, 
hydronimach, nazwiskach i in. Są one obiektem zainteresowań ję-
zykoznawców. O dziedzictwie bałtyckim w nazewnictwie północno-
wschodniej Polski pisali m.in. Michał Kondratiuk i Irena Halicka. Au-
tora niniejszego artykułu interesowały głównie nazwiska obecnych 
mieszkańców województwa podlaskiego, zawarte w książce telefo-
nicznej byłego województwa białostockiego z 1998 r. 

Ze względu na pochodzenie nazwisk autor dzieli je na cztery gru-
py. Pierwszą, najstarszą, stanowią nazwiska zawierające elementy po-
chodzenia jaćwieskiego, następną – nazwiska pochodzenia litewskie-
go, które czasem trudno jest odróżnić od jaćwieskich, warstwę trzecią 
reprezentują nazwiska białoruskie, a czwartą, najmłodszą – nazwiska 
polskie. 

Celem autora było wyodrębnienie i ukazanie w analizowanych 
nazwiskach jedynie elementów pochodzenia bałtyckiego. Więcej 
wniosków z tej analizy autor zawarł w książce Lietuviškas (baltiškas) 
paveldas Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse (Vilnius 2011).
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Algirdas Patackas 
JAĆWIEŻ – PO WIELOKROĆ ROZDZIERANA,  
LECZ NIESTRACONA

Artykuł jest próbą nowego spojrzenia na tzw. słowniczek polsko-
jaćwieski – nie tyle jednak pod kątem akademicko-językowym, a ra-
czej rozważaniami i przypuszczeniami o charakterze eseistycznym, 
pozwalającymi wprowadzić tematykę jaćwieską na szersze forum in-
doeuropeistyki. Metoda ta daje możliwość odkrywania nieoczekiwa-
nych związków plemion jaćwieskich nie tylko z ludami sąsiednimi, ale 
i z bardziej odległymi, z którymi bezpośredniego kontaktu nie miały. 
Autor wysuwa hipotezę, że być może Jaćwingowie – poprzez swoje 
centralne położenie geograficzne pośród plemion bałtyckich – utrzy-
mywali archaiczne stosunki ze światem łacińskim w kierunku północ-
nym i południowym oraz byli ogniwem łączącym plemiona irańskie 
(Skitów) z gockimi wikingami oikumenami w kierunku wschodnim  
i zachodnim. Opierając się na danych ze słownika, autor opisuje cechy 
charakteru Jaćwingów oraz sztukę prowadzenia przez nich walki. Wy-
korzystując teorię rosyjskiego uczonego Lwa Gumilowa o wpływie 
rzeźby krajobrazu na historię, stwierdza też, że być może pierwotnym 
zalążkiem państwowości jaćwieskiej (która jednak nie zdołała oprzeć 
się agresji sąsiednich narodów) mogła być Wyżyna Sudawska (Su-
walska), podobnie jak dla Żmudzinów – Wyżyna Żmudzka.

Algis  Uzdi la 
DOKĄD PROWADZI JęZYK LITEWSKI

W artykule autor omawia podobieństwa języka litewskiego do ję-
zyka polskiego i innych języków słowiańskich. Mamy wiele wyrazów 
wspólnych: lit. mama, pol. mama, ros. mama; lit. nosis, pol. nos, ros. 
nos itd. We wszystkich wymienionych językach rzeczowniki mają te 
same przypadki (a niektóre przypadki identyczne końcówki, np. ce-
lownik lmn. – lit. stogams, pol. dachom, ros. kriszam), dwie liczby 
oraz rodzaj męski i żeński. Języki słowiańskie zachowały także ro-
dzaj nijaki, którego w języku litewskim już nie ma. Autor przytacza 
wiele przykładów świadczących o archaiczności języka litewskiego, 
np. polski wyraz miód i rosyjski – miod są pokrewne z litewskim me-
dus, jednak opierając się wyłącznie na wyrazach słowiańskich trudno 
jest ustalić ich etymologię. Tymczasem wyraz litewski medus zacho-
wał jeszcze związek znaczeniowy z rzeczownikiem medis (drzewo), 
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wskazując miejsce, gdzie pszczoły gromadziły miód. Interesująca jest 
rosyjska nazwa niedźwiedzia – medwiedj, czyli zwierzę, które wie 
(ros. wiedatj – wiedzieć, znać), gdzie znajduje się miód.

W dalszej części artykułu autor pisze o plemionach pruskich i jać-
wieskich, podając pochodzenie nazw ich ziem, m.in. Skalowia, Nadro-
wia, Sambia, Natangia, Barcja, Warmia, Ziemia Sasinów, Pogezania, 
Pomezania, Galindia, Dainowa, Sudowia, Podlasie.

Autor polemizuje z poglądem, że część Prusów i Jaćwingów ule-
gła lituanizacji. Jego zdaniem, był to naturalny proces jednoczenia się 
plemion bałtyckich o charakterze narodowotwórczym, którego nie 
można porównywać z germanizacją czy polonizacją.

NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Algimantas Kati l ius 
KONSTANTY IRENEUSZ ŁUBIEńSKI – BISKUP SEJNEńSKI

Konstanty Ireneusz Łubieński był ordynariuszem diecezji sej-
neńskiej w latach 1863-1869. Pochodził on ze znanej w Polsce ro-
dziny szlacheckiej. Z tej rodziny wywodziło się wielu znamienitych 
duchownych, w tym dwóch prymasów Polski, dziewięciu biskupów 
i wielu księży. Przyszły biskup sejneński urodził się w roku 1825  
w Warszawie. Ojciec – hrabia Henryk Łubieński, matka Irena –  
z rodziny Potockich. Pierwszymi nauczycielkami były guwernantki,  
w 12 roku życia został wysłany do kolegium jezuickiego w Szwajcarii,  
a następnie do Centralnej Szkoły Sztuki i Zawodów w Paryżu. Nauka 
w tych szkołach specjalnie nie interesowała młodego Łubieńskiego.  
W r. 1846 wstąpił on do Seminarium Duchownego w Kielcach, jed-
nak po roku nauki został stamtąd wydalony. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w r. 1849 w Warszawie. Bogata była kariera K. I. Łubień-
skiego jako osoby duchownej, w wielu krajach zajmował on różne 
stanowiska. Jego ingres na ordynariusza diecezji sejneńskiej odbył 
się 3 października 1863 r., natomiast konsekracja na biskupa dopiero  
w grudniu tegoż roku.  

Autor artykułu opisuje reformy, jakie próbował wprowadzić 
biskup w swojej diecezji, jak zyskiwał zaufanie swoich wiernych.  
W r. 1869 władze carskie postanowiły zesłać biskupa do Permu, jed-
nak stan jego zdrowia nie pozwolił mu dotrzeć na miejsce zesłania. 
Zmarł w drodze 16 czerwca 1869 r. w Niżnym Nowogrodzie.
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Gražina Markevičiūtė-Markauskienė
OBELISK UPAMIęTNIAJĄCY NIELEGALNEGO  
KOLPORTERA KSIĄŻEK V. MARKEVIČIUSA  
ORAZ JEgO DOM RODZINNy

Vincas Jonas Markevičius urodził się w r. 1865 we wsi Giłujsze, 
gm. Puńsk. W wieku 30 lat zajął się „przemytem” zakazanych dru-
ków (książek i prasy) z Prus Wschodnich do Litwy. Za nielegalną 
działalność kolporterską był sądzony przez władze carskie. Jego imię  
i nazwisko widnieje na honorowej „Ściance nielegalnych kolpor-
terów książek” w Kownie. Przed I wojną światową w swoim domu  
w Giłujszach zorganizował szkołę podstawową, która działała w latach  
1912-1922, a została zamknięta po wytyczeniu linii demarkacyjnej 
między Polską i Litwą. Linia ta podzieliła jego rodzinną wieś, pozo-
stawiając większą jej część po stronie litewskiej. Obecnie wieś Giłuj-
sze zachowała się tylko po stronie polskiej. Vincas Markevičius zmarł  
w 1938 roku i został pochowany na cmentarzu w Sangrudzie 
(Sangrūda) na Litwie. Miejsce domu rodzinnego w Giłujszach oraz 
jego grób w Sangrudzie są wpisane przez Ministerstwo Kultury Re-
publiki Litewskiej na listę miejsc pamięci narodowej. Miejsce urodze-
nia V. Markevičiusa i zniszczoną przez Sowietów część wsi Giłujsze 
upamiętniono postawieniem obelisku i zasadzeniem dębów pamięci.

Sigitas  Birgel is
NIELEGALNY KOLPORTER KSIĄŻEK  
POVILAS MATULEVIČIUS. MITY I PRAWDA

Na skrzyżowaniu dróg w Krejwianach, nieopodal Puńska, stoi 
postawiony przez mieszkańców tej wsi ogromny głaz narzutowy, 
będący pomnikiem dla nielegalnego kolportera książek na ziemi 
puńskiej Povilasa Matulevičiusa. W tej samej wsi, obok zabudowań  
p. Wensławskich, stoi kamienny krzyż przydrożny wzniesiony  
w 1956 r., zwany piramidą P. Matulevičiusa.

Autor artykułu analizuje dość zagadkowe życie i działalność kol-
portera, próbując odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą a co mitem. 
Nielegalna działalność kolporterska Matulevičiusa nie budzi wątpliwo-
ści, podobnie jak jego umiejętności i dokonania kamieniarskie (schody 
kościelne, kamienne naczynia na wodę święconą i in.). Co innego jed-
nak fakty, co innego opowieści miejscowej ludności. Jest wiele znaków 
zapytania. Posiadane dokumenty nie pozwalają nawet na określenie 
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dokładnej daty jego narodzin, nie wiadomo, dlaczego nie ma o nim 
wzmianki w historiografii litewskiej na temat jego działalności kolpor-
terskiej, nie wspomina też o nim w swoich pamiętnikach największy 
nielegalny kolporter książek w okolicy – Vincas Markevičius.

Just inas Sajauskas 
TRZY OPOWIADANIA O NIELEGALNYCH KOLPORTERACH 
KSIĄŻEK

W okresie zakazu druków w języku litewskim czcionką łacińską 
(1864-1904) gazety i książki litewskie drukowano w Prusach Wschod-
nich i nielegalnie przemycano przez granicę prusko-rosyjską, rozpro-
wadzając je potem wśród mieszkańców ziem litewskich. Zajmowali 
się tym nielegalni kolporterzy  książek (lit. knygnešiai). Autor, wyko-
rzystując ustny przekaz mieszkańców, opowiada o trzech takich prze-
mytnikach. Są to: Andrius Aluška ze wsi Radiškė, gm. Puńsk, Jonas 
Pautienius ze wsi Laukeliškiai, pow. wyłkowyski i Juozas Kačergius 
ze wsi Tursučiai, pow. mariampolski. Wszystkich ich łączył wspólny 
cel – przemycanie książek i prasy przez granicę i rozpowszechnianie 
ich potem na Litwie, głównie na Suwalszczyźnie. Rejon ich działania 
obejmował m.in. Sejny i Puńsk. Każda wpadka groziła nie tylko utratą 
przemycanego drogocennego towaru, ale też więzieniem lub nawet 
zsyłką na Sybir. Mimo dużego ryzyka chętnych do tej pracy nie bra-
kowało. Przemycanie i kolportowanie książek w okresie zakazu druku 
było czynem patriotycznym, a osoby zajmujące się tym powszechnie 
uważano za bohaterów.

Algimantas Kati l ius 
KONFLIKT LITEWSKO-POLSKI O JęZYK NABOŻEńSTW  
W PARAFII BERŻNICKIEJ NA POCZĄTKU XX WIEKU

Językiem liturgicznym w kościele na przełomie XIX i XX wie-
ku była łacina. Tylko nabożeństwa dodatkowe mogły być odprawiane  
w językach narodowych. Zarówno diecezja sejneńska, jak i parafia 
berżnicka były dwunarodowościowe, tj. litewsko-polskie. Biskupi sej-
neńscy, z wyjątkiem biskupa Pawła Straszyńskiego, ze zrozumieniem 
podchodzili do potrzeb wiernych narodowości litewskiej. Niemniej 
jednak w wielu parafiach dochodziło do nieporozumień i konfliktów 
na tle językowym. W Berżnikach konflikt wybuchł, gdy w 1903 roku 
przybyły młody wikary A. Staniukynas wprowadził odmawianie ró-
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żańca w języku litewskim. Natychmiast zaprotestowali Polacy i po 3 
miesiącach wikarego przeniesiono do innej parafii. W jego obronie 
wystąpili parafianie litewscy, pisząc skargę do administratora diecezji 
prałata Józefa Antonowicza. Próba uregulowania języka nabożeństw 
przez administratora nie rozwiązała konfliktu aż do podjęcia decyzji 
o erygowaniu parafii w Kuciunach (Kučiūnai) i budowie tam nowego 
kościoła.

Asta Bobinaitė 
KONFLIKT POLSKO-LITEWSKI O PRZYNALEŻNOŚĆ  
PAńSTWOWĄ SUWALSZCZYZNY W LATACH 1919-1920

We wstępie autorka przedstawia skład narodowościowy miesz-
kańców byłej guberni suwalskiej, przez którą przechodziła granica 
etniczna pomiędzy Polakami i Litwinami. Część północna guberni  
w zdecydowanej większości była zamieszkana przez ludność litewską, 
południowa zaś – przez mieszkańców narodowości polskiej. W gra-
nicach historycznych powiatu sejneńskiego Litwini stanowili więk-
szość, natomiast samo miasto Sejny na przełomie XIX i XX wieku 
było ważnym ośrodkiem litewskiego ruchu narodowo-kulturalnego.  
W działającym tu seminarium duchownym większość stanowili kle-
rycy pochodzenia litewskiego. Od r. 1906 prężnie działało wydawni-
ctwo, drukujące książki i gazety litewskie, a na przełomie r. 1918/1919 
działalność rozpoczęły szkoły litewskie, tworzyły się zalążki litewskiej 
władzy cywilnej i wojskowej. Pomiędzy odzyskującą swą niepodle-
głość Polską i Litwą rozgorzała wojna dyplomatyczna o przynależ-
ność państwową nie tylko Wilna i Wileńszczyzny, ale i Suwalszczyzny,  
a głównie Sejneńszczyzny. Polska postanowiła sprawę rozwiązać po-
przez zorganizowanie powstania sejneńskiego, które wybuchło 23 
sierpnia 1919 roku. Konflikt dyplomatyczny przerodził się w konflikt 
zbrojny i trwał niemal do końca 1920 roku. Interwencja organów mię-
dzynarodowych i próby pokojowego rozwiązania konfliktu, rokowa-
nia dwustronne nie przyniosły żadnego rezultatu. Działania zbrojne 
przerwano, jednak stosunki dyplomatyczne nawiązano dopiero po 
polskim ultimatum w roku 1938. 
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Tadeusz Radziwonowicz 
GENEZA I OKOLICZNOŚCI ZAWARCIA  
UMOWY SUWALSKIEJ

 W końcu września i na początku października 1920 r. doszło do 
wydarzeń, które zdecydowały o kształcie stosunków między Polską  
a Litwą, a także między Polakami i Litwinami w XX wieku. Jednym 
z nich było podpisanie tak zwanej umowy suwalskiej po rokowaniach 
polsko-litewskich, które toczyły się od 30 września do 8 października 
w Suwałkach, zaś drugim – zaplanowane przez Józefa Piłsudskiego 
odebranie 9 października 1920 r. Litwie Wilna przez „zbuntowane” 
oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego. 

W lipcu i sierpniu 1920 r. zapadły ustalenia, które nie ułatwiły 
rozwiązania sporu między Polską a Litwą o przynależność państwową 
Wilna i Wileńszczyzny. Jak wiadomo, 10 lipca na konferencji w Spa 
premier rządu polskiego Władysław Grabski zgodził się na czasowe 
przekazanie Wilna Litwinom oraz rozstrzygnięcie w przyszłości lo-
sów miasta przez mocarstwa zachodnie, natomiast 12 lipca został za-
warty traktat pokojowy litewsko-sowiecki, a jego konsekwencją było 
między innymi uznanie przez Rosję niepodległości państwa litewskie-
go ze stolicą w Wilnie i oddanie miasta Litwinom. Już na przełomie 
sierpnia i września 1920 r. strona polska uznała, że układ w Spa nie 
jest dlań wiążący, a wojsko polskie zajmie tereny, które w myśl układu 
sowiecko-litewskiego miały być przekazane Litwie. W konsekwencji 
Piłsudski podjął przygotowania militarne, między innymi do opano-
wania Wileńszczyzny, bo nie zamierzał z niej rezygnować na rzecz 
niepodległego, odcinającego się od Polski państwa litewskiego.

We wrześniu 1920 r. doszło do walk zbrojnych polsko-litewskich 
na Suwalszczyźnie, co zaostrzyło konflikt między obu państwami. 
Mimo tego oraz niepowodzenia rokowań w Kalwarii strony, licząc 
się ze stanowiskiem Rady Ligi Narodów, która zajęła się łagodzeniem 
sporu, zdecydowały się na negocjacje w Suwałkach. Rozmowy te 
rozpoczęły się 30 września, a zakończyły późną nocą z 7 na 8 paź-
dziernika 1920 r. W tym czasie strona polska kończyła przygotowania 
polityczne i wojskowe do zbrojnego zajęcia Wilna i Wileńszczyzny.  
W pierwszej fazie rokowań delegaci polscy wykonywali ściśle in-
strukcje Piłsudskiego i starali się je przedłużać. Później negocjacje 
uległy przyśpieszeniu, a przyczyniła się do tego przybyła do Suwałk 4 
października Komisja Kontrolna Ligi Narodów. Z przebiegu rokowań 
można sądzić, że strona litewska i Komisja Kontrolna Ligi Narodów 
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zostały właściwie poinformowane o możliwości zbrojnej akcji Pola-
ków i raczej z powagą potraktowały ewentualność spełnienia takiego 
czy podobnego scenariusza jak „bunt” Żeligowskiego. Dlatego nie 
pozwoliły delegacji polskiej na dalszą grę na zwłokę i doprowadziły 
do podpisania o godz. 24 dnia 7 października 1920 r. umowy o wyty-
czeniu linii demarkacyjnej między wojskami obu państw. Dokument 
ten w swych najważniejszych zapisach ustanawiał nieprzesądzającą 
terytorialnych praw żadnej ze stron linię demarkacyjną, która biegła 
od granicy Prus Wschodnich do ujścia Czarnej Hańczy do Niemna, 
a dalej w kierunku północno-wschodnim aż po stację Bastuny, oraz 
określił na godzinę 12-tą 10 października 1920 r. termin, od którego 
miał obowiązywać. Ponieważ o godzinie 6-ej 8 października oddziały 
gen. Żeligowskiego ruszyły w kierunku Wilna i następnego dnia za-
jęły miasto, umowa suwalska nie mogła wejść w życie. W ten sposób 
Piłsudski w sytuacji, w której alians Litwy z Polską był niemożliwy, 
zrealizował swój zasadniczy zamiar związania Wilna i Wileńszczyzny 
z Polską.    

Bronius Makauskas 
JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS. NA BEZDROŻACH 
STOSUNKÓW POLSKO-LITEWSKICH – EPIZOD  
Z LAT 1927-1928

W dziale rękopisów Litewskiej Akademii Nauk w zbiorze Lu-
dwika Abramowicza znajduje się list J. A. Herbačiauskasa ważny ze 
względu na naświetlenie ówczesnych stosunków litewsko-polskich.  
J. A. Herbačiauskas swój list otwarty kierował do przedstawicie-
li polskiego świata kultury i przekazał L. Abramowiczowi z prośbą  
o wydrukowanie go w „Przeglądzie Wileńskim”. Po zajęciu przez Pol-
skę Wilna w r. 1920 Litwa nie utrzymywała stosunków dyplomatycz-
nych z Polską, jednak dialog na różnych poziomach był prowadzony. 
List ten mieści się w takiej konwencji. Autor artykułu przytacza tłu-
maczenie listu, opatrując go krótkim komentarzem.

Oto krótki fragment listu:
Przyjaciele! Powiem krótko. Nie będę Wam zawracał głowy 

pustymi słowami. Znacie Wy mnie, a ja Was. W Krakowie mieszkam 
już 23 lata. Bohaterskie, święte tajemnice tradycji narodu polskiego 
znam nie gorzej od Was! Równie jak Wy, kocham świętość Ducha Wa-
szego narodu, który oświecił ideą wolności całą Europę Wschodnią. .
Z Wami kontynuatorami bohaterskich idei jestem i zawsze będę...
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Ale myśli Wasze o niepodległej Litwie, to najbardziej bolesne nie-
porozumienie, to jakaś choroba niezdrowej, złośliwej wyobraźni! Wy 
już Litwy nie rozumiecie, i zrozumieć nie chcecie!..

Bronius Stosiūnas 
INCyDENT WE WSI TRASNyKAI

Artykuł, publikowany wcześniej w wydawnictwie ciągłym „Karo 
archyvas” (Archiwum wojenne), jest dokładnym sprawozdaniem z in-
cydentu, jaki miał miejsce 11 marca 1938 roku przy litewsko-polskiej 
linii demarkacyjnej w pobliżu wsi Trasnykai. W tym dniu o godzinie 
5 rano został postrzelony przez litewską policję graniczną polski żoł-
nierz KOP Stanisław Serafin. W wyniku odniesionej rany żołnierz ów 
wkrótce zmarł. Wszelkie propozycje strony litewskiej, mające na celu 
wyjaśnienie zaistniałego incydentu, przez stronę polską zostały od-
rzucone. W kraju wszczęto antylitewską nagonkę, a 17 marca o godz. 
21 ambasador Polski w Tallinie wręczył przedstawicielowi Republiki 
Litewskiej ultimatum, w którym Polska żądała bezwarunkowego na-
wiązania stosunków dyplomatycznych: natychmiastowego wyznacze-
nia litewskiego przedstawiciela (ambasadora) w Polsce oraz przyjęcia  
w Kownie ambasadora polskiego. Na spełnienie żądań dano 48 godzin. 
Litwa ultimatum przyjęła.

Gintaras Lučinskas 
PETRAS MOCKEVIČIUS (1895-1922) – NAUCZYCIEL I POETA 

Petras Mockevičius urodził się 19 października 1895 roku we wsi 
Widugiery (gm. Puńsk, pow. Sejny). Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w Puńsku, kształcił się w Sejnach. Jako nauczyciel rozpoczął tajne 
nauczanie w Widugierach, uczył dzieci czytania i pisania. W okresie 
późniejszym zorganizował nową szkołę w Łumbiach (gm. Sejny). Mo-
ckevičius interesował się literaturą, pisał wiersze. Zajmowały go spra-
wy związane z obronnością kraju i kulturą. W roku 1919 wstąpił do 
Związku Szaulisów (Związek Strzelecki). Wspólnie z innymi utwo-
rzył Oddział Powiatowy Związku Szaulisów w Sejnach. Był prześla-
dowany.  Przesyłał korespondencje do ELT-y i gazety „Kariškių žodis” 
(Słowo Wojskowych). 

P. Mockevičius zginął 14 lipca 1922 r. od kuli polskiego partyzan-
ta w pasie neutralnym w miejscowości Świętojańsk (Sventijanskas).
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W r. 1931 został pośmiertnie odznaczony Gwiazdą Szaulisów.  
W r. 1938 jego nazwisko umieszczono na krypcie poległych w walce 
o Niepodległość Litwy w Muzeum Wojny w Kownie. 21 października 
2009 roku krypta ta została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego 
Litwy.

Onutė Vaznel ienė 
PRZYMUSOWE WYSIEDLENIA LITWINÓW  
Z SUWALSZCZYZNY NA PODSTAWIE POROZUMIENIA 
MIęDZY TRZECIĄ RZESZĄ A ZWIĄZKIEM SOWIECKIM  
Z DN. 10 STyCZNIA 1941 R. 

Wydarzenia z lat II wojny światowej boleśnie dotknęły Litwi-
nów mieszkających na Suwalszczyźnie. 10 stycznia 1941 r. Trzecia  
Rzesza i Związek Sowiecki zawarły porozumienie, na mocy którego 
zaczęto organizować przesiedlenia Niemców zamieszkałych na Litwie 
i Litwinów z Suwalszczyzny oraz okręgu kłajpedzkiego do Litewskiej 
SSR. Przesiedlenie formalnie miało być dobrowolne, w rzeczywistości 
jednak okazało się wymuszonym exodusem rdzennej ludności tych 
ziem. W przeciągu krótkiego czasu mieszkańcy byli zmuszani do za-
ładowania na furmanki całego dorobku życia i ruszenia w nieznane. 

Na przełomie lutego i marca 1941 r. przez wyznaczone przejścia 
graniczne Suwalszczyznę opuściło 11955 osób narodowości litew-
skiej, co stanowiło bezwzględną większość mieszkańców pochodzenia 
litewskiego. Wysiedleni zostali rozlokowani w gospodarstwach ponie-
mieckich w południowo-zachodniej części Litwy. 

Na początku 1942 r. zaczęli powracać do swoich gospodarstw 
wysiedleni wcześniej Niemcy. Litwinów zaczęto przesiedlać w inne 
miejsca, najczęściej na Wileńszczyznę, dając im gospodarstwa Pola-
ków. Akcja ta miała wyraźny polityczny i kolonizacyjny charakter. 

Kiedy latem 1944 r. ruszył front na zachód, litewscy przesiedleń-
cy z Suwalszczyzny zaczęli powracać do swoich rodzinnych domów. 
Nowe władze nie śpieszyły się jednak z zalegalizowaniem ich pobytu 
w Polsce, a wręcz go utrudniały. Około 3 tys. osób zdecydowało się na 
powrót przez zieloną granicę i dalsze poszukiwania swojego miejsca 
na okupowanej Litwie. Według danych Starostwa Powiatowego w Su-
wałkach, w 1946 r. było 656 opuszczonych gospodarstw. Właściciele 
wielu z nich celowo nie byli przez władze meldowani.



��8

Marek Sidor
O WYSIEDLENIACH LITWINÓW Z SUWALSZCZYZNY  
W LATACH 1941–1949

Wybuch II wojny światowej oznaczał dla wszystkich obywateli 
II Rzeczypospolitej gehennę. Suwalszczyzna została wcielona do III 
Rzeszy, a Niemcy przystąpili do jak najszybszej unifikacji tych ziem 
z Rzeszą. W ramach realizacji tej polityki na mocy porozumienia ze 
Związkiem Radzieckim w 1941 r. wysiedlono tam większość zamiesz-
kałych tu od pokoleń Litwinów. Zakończenie działań wojennych nie 
poprawiło sytuacji tej ludności. Nowa władza realizowała wizję Polski 
wolnej od mniejszości narodowych. Na nielicznych mieszkających na 
Suwalszczyźnie Litwinów nieustannie naciskano, aby stąd wyjechali, 
tym zaś, których wysiedlono w 1941 r., po powrocie odmawiano oby-
watelstwa polskiego i możliwości osiedlenia się.      

Pomimo szeregu akcji podejmowanych z zapałem przez władze 
powiatowe, wojewódzkie i centralne, akcja wysiedlania ludności li-
tewskiej z Suwalszczyzny nie przyniosła oczekiwanych wyników. 
Ludność litewska nadal zamieszkiwała teren powiatu suwalskiego. 
Kwestię obywatelstwa Litwinów, którzy w czasie wojny zostali wy-
siedleni z Suwalszczyzny, formalnie zamknął jednak dopiero dokument 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, przesłany  
w 1953 r. do Gminnej Rady Narodowej w Berżnikach. We wspomnia-
nym dokumencie władze wojewódzkie nakazały uznać osoby naro-
dowości litewskiej i rosyjskiej (chodzi o staroobrzędowców), które  
w czasie wojny zrezygnowały z obywatelstwa polskiego przyjmując 
obywatelstwo litewskie, za obywateli polskich.

Eugeni ja  Sidaravičiūtė 
W CIENIU WSPOMNIEń

Autorka opisuje dzieje swojej rodziny, którą w 1941 roku w wy-
niku porozumienia niemiecko-sowieckiego wysiedlono ze wsi Pełele 
(gm. Puńsk) do sowieckiej Litwy. Na granicy spotkała ich rosyjska 
orkiestra wojskowa, sprawdzono listy wysiedlonych, na wozie za-
wieszono numer ewidencyjny 1086. Od tego czasu nie było już na-
zwisk, były tylko numery. Osiedlono ich w powiecie mariampolskim 
w rozwalającym się domu. Kilkakrotnie trzeba było przeprowadzać 
się z miejsca na miejsce, przeżyć okres okupacji hitlerowskiej. Po po-
nownym zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w r. 1944 część rodzin 
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wysiedlonych z Sejneńszczyzny powróciła do swoich gospodarstw. 
Rodzina autorki pozostała, brata Albina zesłano na Sybir.

Gintaras Lučinskas
ZBRODNIE NAZISTOWSKIE W REGIONIE DZUKIA  
W CZERWCU 1941 ROKU

22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się wojna niemiecko-sowiecka. 
Na Litwę wkroczyły pierwsze oddziały armii niemieckiej nie napo-
tykając na większy opór Armii Czerwonej. Do poważniejszych starć 
doszło jedynie w okolicach Olity (Alytus), Kelme (Kelmė), Rosień 
(Raseiniai), Ejragoły (Ariogala) i Kowna (Kaunas). Olita była bom-
bardowana z powietrza, gdyż tu stacjonował 3 Zmechanizowany Kor-
pus Armii Czerwonej, 5 Dywizja Czołgów, istniało lotnisko. W wyni-
ku działań wojennych najbardziej ucierpiały powiaty olicki, rosieński  
i tauroski.

W pierwszych dniach wojny w Olicie uformowały się trzy pluto-
ny partyzantów litewskich: pierwszym dowodził kpt. D. Jačys, drugim 
– por. rez. V. šimoliūnas, a trzecim – por. rez. B. Meškelis. 23  czerwca 
Niemcy rozbroili i rozstrzelali pluton B. Meškelisa. W nocy z 24 na 
25 czerwca rozstrzelali 8 policjantów z tymczasowego komisariatu  
w Olicie, 2 partyzantów wspomagających policję oraz wielu cywilów. 
Źródła podają różne dane: liczba ofiar waha się w nich od 42 do 400 
osób.

Stasys Stacevičius 
WZGÓRZE NIEMIECKIE
Szkic krajoznawczy

Autor zebrał wspomnienia mieszkańców z okolic Merecza 
(Merkinė) o okresie okupacji niemieckiej (od 22 czerwca 1941 do lata 
1944 roku) i pierwszych latach drugiej okupacji sowieckiej. We wsi 
Gudakiemis pod koniec 1941 roku na wzgórzu urządzili swoje koszary 
Niemcy (stąd – Wzgórze Niemieckie) i korzystali z nich do końca woj-
ny. Zebrane informacje dają wyobrażenie o panujących stosunkach 
między miejscową ludnością a żołnierzami okupacyjnych armii.

Żołnierze często odwiedzali okolicznych mieszkańców, głównie  
w poszukiwaniu podstawowych artykułów spożywczych: chleba, mle-
ka, jajek, masła itp. Płacili za nie niemieckimi markami. Z szacunkiem 
mówią oni o zdyscyplinowaniu szeregowych żołnierzy, o przestrze-
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ganiu przez nich porządku, czystości i wypełnianiu rozkazów. Sta-
cjonujący felczer niemiecki nigdy nie odmawiał pomocy miejscowej 
ludności, nie pobierał przy tym żadnego wynagrodzenia. Opuszczając 
miejsce swojego zakwaterowania w 1944 roku niektórzy z nich przy-
chodzili, by pożegnać się z mieszkańcami wsi.

Podobne stosunki cechowały miejscowych z szeregowymi żołnie-
rzami Armii Czerwonej, z tym, że ich kultura była już inna. Zanikła  
i nazwa „Wzgórze Niemieckie”, gdy postawiono na nim wieżę obser-
wacyjną, z rosyjska zwaną majakiem.

Elvyra Bi l iūtė-Aleknavičienė 
ŚWIęTA TAJEMNICA. O TYCH, KTÓRZY  
PRZECHOWYWALI RęKOPISY  
ADOLFASA RAMANAUSKASA

Adolfas Ramanauskas-Vanagas redagował, wydawał i sam pisał 
do partyzanckich gazet: „Mylėk Tėvynę” (Kochaj Ojczyznę), „Laisvės 
Varpas” (Dzwon Wolności), „Miško brolis” (Leśny Brat) i in. W tych 
konspiracyjnych gazetkach opisywano nie tylko działania zbrojne  
i walki  poszczególnych grup oporu, publikowano też twórczość 
(głównie wiersze).

Adolfas Ramanauskas pisanie wspomnień rozpoczął w roku 1950. 
Obejmują one okres od wiosny 1945 do końca roku 1947 i podzielone 
są według lat na 3 części. Pisanie pierwszej i drugiej części Vanagas 
zakończył w r. 1952, a trzeciej – w 1956 r. Pisał w kilku egzemplarzach, 
a ich przechowywanie powierzał najbardziej zaufanym osobom. Kim 
one były, skoro ryzykowały własnym życiem?

Losom jednej z takich rodzin jest poświęcony niniejszy artykuł. 
We wsi Punia (rej. olickim) mieszkał Petras Džervus, u którego przez 
pewien czas ukrywał się Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Z ocalałego 
dokumentu wynika, że 9 stycznia 1957 roku przeprowadzono tu re-
wizję, podczas której szukano rzeczy osobistych Vanagasa oraz jego 
rękopisów. Zarówno w czasie rewizji, jak i podczas przesłuchań rodzi-
na nie przyznała się nawet do znajomości z partyzantem, a jego ręko-
pisy ocalały. W publikacji jest wiele opisów interesujących wydarzeń 
świadczących o wielkim poświęceniu i humanizmie rodziny chronią-
cej świętą tajemnicę – rękopisy dowódcy partyzantów walczącego  
o wolność swojej Ojczyzny.
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Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė 
NIEZWYKŁY KSIĄDZ DZUKIJSKI ZIGMAS NECIUNSKAS

Rok 2011 jest rokiem ważnych, choć głównie tragicznych rocznic 
związanych z obroną wolności i niepodległości Litwy. W tym roku 
mija również 35. rocznica śmierci wielkiego duszpasterza, wiernego 
sługi Kościoła i Ojczyzny księdza Zigmasa Neciunskasa. Od początku 
drugiej okupacji sowieckiej był on proboszczem parafii w niewielkim 
miasteczku Nedzingė.

Jego plebania stała się ośrodkiem łączności, informacji i pomocy 
partyzantom walczącym o wolność kraju. W celu lepszego zakamu-
flowania swojej współpracy z partyzantką antysowiecką nadano mu 
żeński pseudonim Elytė (Helenka). Autorka artykułu pisząc o księdzu 
korzystała głównie ze wspomnień swojego ojca – jednego z przywód-
ców ruchu oporu na Litwie A. Ramanauskasa. Osoba księdza, cie-
szącego się dużym autorytetem wśród miejscowej ludności, zaczęła 
przyciągać uwagę także organów MGB. W celu odwrócenia ich uwagi 
partyzanci postanowili wysłać księdzu rzekome ostrzeżenie, tak by 
informacja o tym ostrzeżeniu trafiła również do organów bezpieczeń-
stwa. Ochroniło to księdza od podejrzeń, jednak na krótko. Pod koniec 
1946 roku został on aresztowany i zesłany na Sybir. Po odbyciu kary 
powrócił do Litwy.

Z HISTORII RODZINY BUDREVIČIUSÓW 
Wspomina Česlovas Vytautas Budrevičius (1888-1979)

Są to wspomnienia wywodzącego się z Kalwarii (Kalvarija) Čes-
lovasa Budrevičiusa o dziejach swojej rodziny. Pochodzący z tej ro-
dziny Vaclovas – wychowanek seminarium duchownego w Sejnach, 
przez wiele lat był proboszczem w Smolanach, tam wyremontował 
kościół. Česlovas w r. 1917 ukończył farmację na Uniwersytecie  
w Moskwie. Po powrocie pracował w miejscowości Kybartai jako ap-
tekarz, społecznie pełnił też obowiązki burmistrza tej miejscowości.  
W tym czasie wybudowano tu kościół, zorganizowano szkołę. 14 
czerwca 1941 roku rodzinę Budrevičiusów zesłano na Sybir. Po wie-
lu trudnych latach na zesłaniu udało im się wrócić do kraju w roku 
1956.
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Jul i ja  Račiuvienė
WALKA O MSZE LITEWSKIE W BAZYLICE SEJNEńSKIEJ

W 1897 r. diecezję sejneńską objął biskup Antoni Baranowski 
(Antanas Baranauskas). Podczas ingresu do wierzących przemówił 
on po litewsku.

Po II wojnie światowej msze w języku litewskim były odprawiane 
w Puńsku, Sejnach i w Smolanach. Jednak władze zaczęły propagować 
ideę państwa jednonarodowego i Urząd Bezpieczeństwa w Suwałkach 
polecił biskupowi diecezji łomżyńskiej zlikwidowanie nabożeństw li-
tewskich w powyższych parafiach.

Po śmierci proboszcza sejneńskiego V. Astasevičiusa jego następ-
cą został ks. Józef Złotkowski, nieprzychylny Litwinom i od tego cza-
su w bazylice sejneńskiej zaprzestano odprawiania mszy św. w języku 
litewskim. Parafianie narodowości litewskiej walczyli o ich przywró-
cenie, wysyłając pisma do władz kościelnych i świeckich, szczególnie 
po II Soborze Watykańskim, który wprowadził języki narodowe do 
kościołów.

Litwini spokojnie, ale z uporem dążyli do celu, a ich prośby zosta-
ły w końcu wysłuchane. Papież Jan Paweł II powołał na ordynariusza 
diecezji łomżyńskiej biskupa Juliusza Paetza, który rozwiązał prob-
lem parafian narodowości litewskiej w Sejnach. Od 16 października  
1983 r. w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach 
znów są odprawiane nabożeństwa w języku litewskim. Litwini musieli 
jeszcze prosić o pełną posługę duszpasterską po litewsku. Problemem 
był jednak brak kapłanów znających język litewski. Od dłuższego cza-
su w Sejnach pracują wikariusze z Litwy.

Algimantas Severinas
POLSCY LITWINI I LITWA. 1989-1991 

Polscy Litwini z wielką uwagą śledzili i popierali przemiany na 
Litwie, zapoczątkowane przez powstały w 1988 r. Litewski Ruch na 
Rzecz Przebudowy Sajudis (Sąjūdis). Po proklamowaniu przez Litwę 
niepodległości w dniu 11 marca 1990 r. Litwini w Polsce poparli nie-
podległość Litwy i wielokrotnie wzywali władze polskie do uznania 
jej niepodległości oraz ukonstytuowanego rządu. Po wprowadzeniu 
przez Związek Radziecki blokady ekonomicznej Litwy miejscowi Li-
twini pośpieszyli z pomocą rodakom i zorganizowali w Puńsku fun-
dusz przeciwko blokadzie gospodarczej Litwy (lit. Lietuvos antiblo-
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kados fondas), poprzez który przekazywali pomoc humanitarną dla 
Litwy zebraną przez polskich Litwinów, a także przekazywaną przez 
Polskę oraz inne kraje. Po tragicznych wydarzeniach na Litwie 13 
stycznia 1991 r. tutejsi Litwini organizowali pomoc medyczną, poma-
gali przebywającym w Polsce uchodźcom z Litwy. Postarali się nawet 
o przekaźnik radiowy, by w razie potrzeby można było nadawać audy-
cje radiowe na Litwę. Polscy Litwini organizowali także wiece popar-
cia dla niepodległości Litwy (w Puńsku i w Warszawie) oraz wyrażali 
swój sprzeciw wobec działań sowieckich na Litwie.

Petras  Maksimavičius 
USTAWA O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH  
I ETNICZNYCH ORAZ O JęZYKU REGIONALNYM 

Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych Sejm RP 
uchwalił w roku 2005. Prace nad Ustawą trwały aż 16 lat. Część 
wstępna Ustawy zawiera definicje mniejszości narodowej i mniejszo-
ści etnicznej. Następnie określone zostały warunki używania języka 
mniejszości, rozwoju jej oświaty i kultury, kompetencje instytucji re-
gulujących sprawy mniejszości. W rozdziale ostatnim wymieniono 
akty prawne, które należało zmienić wprowadzając Ustawę w życie. 
Przy opracowywaniu Ustawy wykorzystano dane ze spisu powszech-
nego z r. 2002, w którym było pytanie o przynależności do określonej 
mniejszości narodowej lub etnicznej. 

Rozszerzenie praw mniejszości o możliwość używania dwuję-
zycznych napisów i języka mniejszości jako języka pomocniczego do-
tyczy tylko tych samorządów terytorialnych, w których mniejszości 
stanowią co najmniej 20% ogółu mieszkańców. Teoretycznie warunek 
ten w całym kraju spełnia 51 samorządów. Mniejszość litewska z tego 
prawa może korzystać tylko w gminie Puńsk. W dalszej części arty-
kułu autor omawia obecną sytuację mniejszości litewskiej w świetle 
powyższej Ustawy.

Nijolė  Birgel ienė
IMIONA DZIECI LITEWSKICH Z PUńSKA  
I OKOLIC DAWNIEJ I DZIŚ

Celem artykułu jest prezentacja imion dzieci z rodzin litewskich 
używanych dawniej i obecnie oraz analiza czynników decydujących  
o wyborze imienia. 
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Badania ankietowe pokazały, że miejscowe rodziny litewskie wy-
bierają dla swoich dzieci imiona używane na Litwie: Onutė, Birutė, 
Jūratė, Asta, Gabija, Kamilė, Jonas, Gediminas, Vytautas, Algi-
mantas, Tomas, Matas, Artūras, Raimundas. Są wśród nich imiona 
starolitewskie, chrześcijańskie oraz nowe – litewskie i zapożyczone  
o charakterze międzynarodowym. Ponieważ formy tych imion nie 
były nigdzie oficjalnie zapisane, mogą funkcjonować obocznie – Ele-
na // Elė,  Gintas // Gintautas. Dawniej każde niemowlę na chrzcie 
otrzymywało dwa imiona, z których jedno, zgodnie z ówczesnymi 
wymogami kościoła, musiało być chrześcijańskie (Genė Ona, Ka-
zimieras Sigitas). Miało to wpływ na znaczącą popularyzację imion 
chrześcijańskich. Obecnie rodzice nadają dzieciom na ogół już tylko 
jedno imię. Większość, chcąc podkreślić swoje przywiązanie do języ-
ka i kultury litewskiej, wybiera imiona tradycyjne. Jednak zauważal-
na jest też nowa tendencja do wybierania imion zapożyczonych, któ-
re, zdaniem ankietowanych, dobrze brzmią także w innych językach. 
Typowo polskie imiona, takie jak Małgorzata, Marzena, Jarosław 
występują jedynie w rodzinach mieszanych. 

Księgi metrykalne są prowadzone w języku polskim. Dawniej 
urzędnicy wpisywali do nich polskie odpowiedniki wybranych przez 
rodziców imion. W ten sposób imiona Ona, Birutė, Juozas, Anta-
nas, Vytautas w dokumentach widniały jako Anna, Biruta, Józef, 
Antoni, Witold. Imiona nie mające odpowiedników w polszczyźnie 
były zapisywane z użyciem polskich liter Wida, Jokubas, Ramunas 
itp. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języ-
ku regionalnym z 2005 r. daje mniejszościom prawo do zapisywania  
w dokumentach osobistych nazw osobowych zgodnych z ich języ-
kiem ojczystym. Imiona litewskie mogą więc mieć pisownię zgodną  
z ortografią litewską – Aušra, Dovilė, Jokūbas, Jurgis. Rodzin, które  
z tego prawa skorzystały nie jest dużo, ale ich liczba powoli rośnie.

W rodzinie i w otoczeniu litewskojęzycznym dzieci są (i były daw-
niej) nazywane litewskimi formami imion. Formy polskie stanowią dla 
nich jedynie dublety antroponimiczne i są używane w urzędach oraz 
w kontaktach z osobami polskojęzycznymi. Osoby, którym nadano 
tradycyjne imiona litewskie, przyznają, że zdarza się im czasem wy-
słuchiwać nieprzychylnych komentarzy na temat swoich imion.
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ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Elvyra Bi l iūtė-Aleknavičienė 
LISTY BEZ ODPOWIEDZI. SZTRYCHY DO PORTRETU  
ALVYDASA GAVELISA (1947-2010)

Alvydas Gavelis urodził się we wsi žaunieriškiai jako czwarte 
dziecko w wielodzietnej rodzinie. Miał trzy siostry oraz dwóch braci. 
Jego ojciec Ignas Gavelis (1909-1965) zajmował się kowalstwem i cie-
sielstwem. Sam wykonał skrzypce, na których pięknie grywał. Matka 
Veronika (1916-2004) była czułą, dobrą gospodynią, doskonałą tkacz-
ką, miała piękny głos. Syn Alvydas odziedziczył po rodzicach wszyst-
ko, co najlepsze. Ukończył szkołę podstawową, która mieściła się  
w ich rodzinnym domu, a następnie szkołę średnią w Olicie oraz stu-
dia na Uniwersytecie Wileńskim. Zaraz po studiach powrócił do swo-
jej szkoły średniej już jako nauczyciel języka francuskiego. W r. 1978 
został jej dyrektorem. Młody dyrektor wiele uwagi poświęcał naucza-
niu języków obcych. Jego staraniem w szkole wprowadzono naukę 
aż sześciu języków obcych: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskie-
go, rosyjskiego, włoskiego i łacińskiego. Po odzyskaniu przez Litwę 
niepodległości inicjował współpracę litewsko-francuską. Organizował 
wyjazdy poznawcze dla młodzieży do państw Europy Zachodniej. Ży-
wotnie interesował się Sejnami, Puńskiem i tu mieszkającymi rodaka-
mi, cieszył się bardzo z ukazania się pierwszego tomu rocznika Terra.
Jatwezenorum.

Alvydas Gavelis był poliglotą, jednak nade wszystko kochał swój 
język ojczysty i troszczył się o zachowanie rodzimej gwary Dzuków.

OPINIE

Zigmas Zinkevičius 
O SŁOWNIKU LITEWSKO-JAĆWIESKIM

Są to uwagi krytyczne o zamieszczonym w II tomie Terra Jatweze-
norum słowniku rzekomych wyrazów jaćwieskich. W słowniku, liczą-
cym około 3000 wyrazów, zdecydowana większość została zaczerpnięta 
z języka litewskiego (przede wszystkim są to rzadkie lub stare formy 
wyrazowe) i niewielka część – z języka pruskiego. Są tu nawet zapoży-
czenia, których na pewno nie mogli jeszcze używać Jaćwingowie.
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Rzekomo zrekonstruowany słownik języka jaćwieskiego nie ma 
nic wspólnego z wiedzą naukową i dlatego nieświadomego czytelnika 
może wprowadzać w błąd.

Vytautas Rėkus 
JAĆWINGOWIE W OTOCZENIU GRABIEŻCÓW

Autor, sam zainteresowany tematyką jaćwieską, wyraża radość 
z ukazania się rocznika Terra Jatwezenorum, w którym jest sporo 
materiału wzbogacającego jego wiedzę.

Stanowczo odrzuca tezę, jakoby przyczyną wyginięcia Jaćwin-
gów był pomór. Jaćwingowie wyginęli w nierównej walce z silniejszy-
mi sąsiadami, a zwłaszcza z Krzyżakami, którzy szli na podbój pogań-
skich Prusów i Jaćwingów z papieskim błogosławieństwem, niszcząc 
oba narody, grabiąc i zajmując ich ziemie. Autor ustosunkowuje się 
również do źródeł historycznych o tematyce jaćwieskiej, uważając, że 
znaczna część kronikarzy, a nawet historyków nie była obiektywna. 
Przemilczali oni przemoc i okrucieństwa tych władców, dla których 
sami służyli, a wyolbrzymiali wręcz zwierzęcość strony przeciwnej. 
Do grona najbardziej obiektywnych historyków autor artykułu zalicza 
Tacyta.

Opracowanie i tłumaczenie Juozas Sigitas Paransevičius
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S U M M A R I E S  O F  T H E  A R T I C L E S

IN THE LABIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES

Jonas Puzinas 
THE BALTS IN HISTORICAL SOURCES

The author presents the names of the tribes who inhabited the major 
part of the coast of the Baltic Sea. At the end of the 19th century the terms 
Latvians, as well as Lithuanians and the Lithuanian tribes were used 
in the linguistic sources. Some authors called these tribes Lithuanian-
Latvian (litu-lettisch). G. H. Nesselman (in his work dated 1845) used 
the term Balts, which became the most popular. Lithuanian linguists 
Kazimieras Jaunius and Kazimieras Būga used the term ‘Aesti’ 
following the work of Tacitus ‘Germania’ who called these tribes 
‘Aestorium gentes’. The author analyses ancient historical sources of 
Herodotus, Euripides, Pytheas, Tacitus, Ptolemy, Jordan and others. 
They present descriptions of the journeys by the Baltic Sea and the 
encounters with local inhabitants. These sources were of interest 
among scholars from different countries, thus the author of the article 
presents their interpretations as well as conclusions.

Kęstut is  Subačius
SUDOVIA – THE LAND OF THE BALTS

The author of the article presents briefly the origin of the Sudovian 
tribal society. It took two thousand years to form the Lithuanian 
nation. The Baltic tribes constructed their ethnicity in the Stone Age. 
Sudovians and Yotvingians formed the union which resulted in the 
appearance of a big tribal society. The Confederation experienced  
a lot of ethnic as well as territorial changes and upheavals. The author 
confirms that Sudovians and Yotvingians are not only the legacy of the 



�88

past. They are still alive in their monuments of material and spiritual 
culture, which enriches the history and culture of the Lithuanian 
nation.

The contemporary methods of scientific analyses in archaeology, 
palaeography, linguistics and other fields help in the determination 
of prehistoric roots of the Lithuanian nation. The roots lie in the 
Mesolithic, the Neolithic, and the period of Neman and Pamario 
cultures. The Baltic tribes originated from the Pamario culture. Rimutė 
Rimantienė, a well known archaeologist, claims that the separation of 
the Baltic tribes and the origination of the Western Balts began during 
the period of the Pamario culture. 

There are a number of prehistoric hydro names in the territories 
formerly inhabited by Sudovians which are important in the studies of 
linguistics and the genesis of nations.

The author tries to present the historical sources referring to 
Sudovia. He also discusses the origin of the name ‘Sudovia’ and its 
interpretations in several sources during different historical periods.

The Lithuanian nation did not lose its ethnicity, language 
and culture even in difficult and complicated historical periods. It 
was possible to restore its sovereignty at the beginning of the 20th 
century.

Pietro Umberto Dini 
THE YOTVINGIAN LANGUAGE

The author of the article is interested in the manuscript ‘Pagan 
Dialects from Narew’. There is a dictionary of 200 Polish words 
translated into an unestablished Baltic dialect. Most of the linguists 
working in the field of comparative linguistics claim, that Polish words 
are translated into the Yotvingian language. The author of the article 
tries to define the borders of the territory inhabited by the Yotvingian 
tribes. He also presents the characteristic features of the Yotvingian 
language and provides a number of examples. The features are as 
follows:

- the preservation of diphthong ei, which was changed into ie in 
Lithuanian and Latvian

- consonants s, z which correspond with š, ž in Lithuanian 
(Berznykas)

- sound changes involving the formation of palatal consonants 
t-d into k-g (jaukeliai – jauteliai, žogis – žodis)



�89

- sound changes of soft consonants š‘, ž‘, č‘, dž‘, s‘, z‘, r‘, l‘
- accented inflexion -us in the place names (Alytùs).

Grzegorz Białuński
THE MATTERS OF PRUSSIANS IN THE POLITICS  
OF CASIMIR THE JUST

Boleslaw IV the Curly had an active policy towards Prussia, 
however it suffered a crushing defeat in 1166 and ended with the death 
of Henry of Sandomir. Some years later, the son of Boleslaw III Wry 
mouth – Casimir the Just came back to the same policy. The author  
of the article presents Casimir the Just and his achievements. He starts 
with the discussion of historical sources and comes to the conclusion 
that they are very skimpy. The fights with Prussians were presented 
by Wincenty Kadłubek in ‘Chronicles of the Kings and Princes .
of Poland’. The military incursions into Prussia took place in 1191-
1193. The exact reasons of the invasions are not known, however 
it may have been retaliation for the death of Henry of Sandomir. In 
the beginning Casimir the Just directed his troops against Pollexiani  
(the western tribe of Yotvingians) who inhabited the territories near 
the river Łek (Ełk). He wanted to get Prince of Dorohychyn under 
control and to take revenge for plundering raids into Poland. According 
to Wincenty Kadłubek, it was also a mission trip to propagate the cult 
of St. Wojciech. Pollexiani tried to avoid open fights with the troops of 
Casimir the Just and therefore hid in the forests. Discouraged by their 
losses, they finally decided to surrender to Casimir the Just and to 
make the agreement. Nevertheless, in 1216 Prussians started military 
incursions into Poland again.

Jūratė Čirūnaitė
THE NAMES OF GRODNO BOYARS  
IN THE DOCUMENT DATED 1528

The author treats about the military document of the Grand Duchy 
of Lithuania dated 1528. It presents the names of Grodno boyars. There 
are both male and female names as well as the forms of canonical 
and popular baptismal names. The most popular names are also listed. 
The author of the article describes traditional and untraditional ways 
of naming people, enumerates antroponyms of the Baltic origin and 
makes a comparison between male and female names.
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LINGUISTIC INSIGHTS

Zigmas Zinkevičius 
LITHUANIAN (BALTIC) HERITAGE IN THE SURNAMES  
OF THE RESIDENTS OF THE BIAŁYSTOK DISTRICT

There are still Baltic remains in the names of places, hydro 
names and surnames in the territories formerly inhabited by the 
Balts. They are of interest among linguists. Michał Kondratiuk and 
Irena Halicka as well as others wrote about Baltic heritage in the 
geographical nomenclature of north-eastern Poland. The author of the 
article is interested in the surnames of the inhabitants of the Podlaskie 
Voyvodeship. The primary source for his investigation is the Annual 
Telephone Directory of the Białystok Voyvodeship (1998).

Taking into consideration the origin of the surnames, they are 
divided into four groups:

- the oldest surnames with the Yotvingian elements
- the surnames of the Lithuanian origin
- Belarusian surnames
- Polish surnames.
The author wants to reveal and to analyse Baltic elements in  

the surnames. More issues regarding this topic are provided in his book 
‘Lithuanian (Baltic) Heritage in Surnames of Residents of Białystok 
Voyvodeship in Poland’ (‘Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės 
vaivadijos Lenkijoje pavardėse’).(Vilnius, 2011).

Algirdas Patackas
YOTVINGIA – HARMED BUT NOT LOST

The author tries to take a new look at the Polish-Yotvingian 
Dictionary. He does not concentrate on purely academic and linguistic 
issues, but presents his deliberations and conjectures trying to place 
the Yotvingian topic into the wider Indo-European context. It gives 
the possibility to establish relationships between Yotvingians and 
other tribes which were not the neighbours of Yotvingians. The author 
presents the hypothesis that Yotvingians, because of their geographical 
location (the central part among the Baltic tribes), kept archaic 
relations with the World of Latin in the north and south directions. 
In addition to this, they are treated as the link between the Iranian 
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people (Scythians) and the Goth-Vikings (Oikumena) in the east and 
west directions. Using the information from the Dictionary the author 
presents the characteristic features of Yotvingians and describes their 
fighting methods. Following Lev Gumilov‘s theory, he claims, that the 
beginnings of the Yotvingian state were on the uplands of Sudovia 
(uplands of Suvalkai), similarly as the uplands of Samogitia became 
the place to start the statehood for Samogitians.

Algis  Uzdi la
WHERE THE LITHUANIAN LANGUAGE LEADS

The author presents the similarities of the Lithuanian language 
to Polish as well as to other Slavic languages. There are a number 
of common words: Lithuanian mama, Polish mama, Russian mama, 
Lithuanian nosis, Polish nos, Russian nos, etc. All these languages 
have the identical cases in the declension of nouns, moreover, some 
cases have the same endings; for example: (the masculine dative case 
of plural) Lithuanian stogams, Polish dachom, Russian krišam. The 
languages have two grammatical numbers: plural and singular and two 
genders: masculine and feminine. Slavic languages preserved neuter 
gender which does not exist in Lithuanian. The author provides a number  
of examples to prove the archaic character of the Lithuanian language, 
for example Polish miód and Russian miod are related to Lithuanian 
medus, however it is impossible to establish the etymology using data 
from Slavic languages. Lithuanian word medus is closely related to the 
word medis, showing the place where bees stocked up honey. Russian 
word medviedj (a bear) – means an animal which knows where honey 
is (wiedatj- to know).

The author presents the Prussian and Yotvingian tribes as well as 
the etymology of their place names, such as Skalva, Nadruva, Semba, 
Notanga, Barta, Varmė, Sasna, Pagudė (Polish Pogezania), Pamedė 
(Polish Pomezania), Galinda, Liubavas territory, Kulmas territory, 
Dainava, Palenkė (Polish Podlasie) and Sūduva.

The author polemicizes with the opinion that most of Prussians 
and Yotvigians became Lithuanianised. He thinks that this was the 
natural process of the unification of the Baltic tribes and cannot be 
compared to Germanization or Polonization. 
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IN THE MEANDERS OF HISTORY

Algimantas Kati l ius
KONSTANTY IRENEUSZ ŁUBIEńSKI – THE BISHOP  
OF THE SEINAI DIOCESE

Konstanty Ireneusz Łubieński administered the Seinai Diocese 
in 1863-1869. He had a gentry background and came from a well-
known Polish family which had a number of priests, nine bishops and 
two primates of Poland. Konstanty Ireneusz Łubieński was born in 
Warsaw in 1825. His father was Henryk Łubieński – a count, whereas 
his mother came from Potocki family. He started his education with 
private tutors. At the age of 12 he was sent to Jesuit Collage in 
Switzerland, later to Central School of Arts and Crafts in Paris. He 
was not particularly interested in the education at those institutions. 
He entered the Seminary in Kielce in 1846. One year later he was 
expelled. He was ordained in Warsaw in 1849. Konstanty Ireneusz 
Łubieński held different positions in several countries. On October 3, 
1863 he was appointed senior registrar of the Seinai Diocese, however 
he was consecrated bishop only in December in 1963. 

The author of the article presents the reforms introduced by  
the bishop and how he managed to gain confidence among his 
congregation. Tsar authorities wanted to send the bishop to exile to 
Perm, however his state of health did not allow him to reach the place.  
He died in Nizhny Novgorod on June 16, 1869.

Gražina Markevičiūtė-Markauskienė  
THE COMMEMORATIVE STONE FOR THE BOOK  
SMUGGLER (KNYGNEšYS) V. MARKEVIČIUS  
AND HIS HOME LAND  

Vincas Jonas Markevičius was born in Giluišiai in the Punskas 
district in 1865. At the age of 30 he started smuggling books and 
newspapers from East Prussia to Lithuania. He was tried for illegal 
activities by tsar authorities. His name was placed on the ‘wall of book 
smugglers’ in Kaunas. He had opened the primary school in his own 
house before the First World War started. The school worked in 1912-
1922 and was closed after the line of demarcation between Poland and 
Lithuania had been established. The line divided Giluišiai village into 
two parts of which the bigger one belonged to Lithuania. At present 
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Giluišiai village exists only in Poland. Vincas Markevičius died in 
1938 and was buried in Sangrūda in Lithuania. His family house and 
his grave are in the Registre of Cultural Properties of the Republic  
of Lithuania. Markevičius’ birth place and the part of Giluišiai village 
destroyed by Soviets were commemorated by the memorial and  
the oak-wood.

Sigitas  Birgel is
MYTHS AND TRUTHS ABOUT POVILAS MATULEVIČIUS 
– A BOOK SMUGGLER (KNYGNEšYS)

There is a big erratic block near Punskas on the crossroad in 
Kreivėnai. It was placed there by the residents of the village to 
commemorate Povilas Matulevičius – a book smuggler from the 
Punskas region. There is also a stone cross near the Venslauskas family’s 
residence place which was built in 1956 and is called the Matulevičius’ 
Piramide.

The author analyses the mysterious life and the activities of 
Povilas Matulevičius. He tries to determine which information is true 
and which is not. There are no doubts about Matulevičius’ activities 
in book smuggling as well as his masonry skills (the church stairs, 
holy water containers etc.). However, there are differences between 
local stories and facts. There are a lot of unanswered questions. The 
documents do not provide information about his birth date. There 
are not any notes about Povilas Matulevičius and his activities in 
Lithuanian Historiography. Vincas Markevičius, who was the most 
important book smuggler in the region, did not mention Povilas 
Matulevičius in his memoirs.

Just inas Sajauskas
THREE STORIES ABOUT BOOK SMUGGLERS  
(KNYGNEšIAI)

During the period of the Lithuanian press ban (1864-1904), 
Lithuanian periodicals and books were printed in East Prussia. Book 
smugglers (knygnešiai) carried them through the Russian-Prussian 
border and later distributed in the territory of Lithuania. The author 
presents three book smugglers: Andrius Aluška from Radiškė, the 
Punskas district, Jonas Pautienius from Laukeliškiai, the Vilkaviškis 
county and Juozas Kačergius from Tursučiai, the Marijampolė county. 
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They all had the same goal to bring publications through the border 
and to distribute them in Lithuania, mainly in the Suvalkai region. They 
also worked in Punskas and Seinai. Book smuggling was dangerous, 
since those caught by tsar authorities were sent to prison or exiled 
to Siberia. Moreover, their valuable commodity was confiscated. 
However, there were a number of people eager to become book 
smugglers. Book smuggling was a heroic deed and book smugglers 
were treated as heroes.

Algimantas Kati l ius
THE LITHUANIAN-POLISH CONFLICT ABOUT 
THE LANGUAGE OF THE CHURCH SERVICE IN 
THE BERZNYKAS PARISH AT THE BEGINNING 
OF THE 20TH CENTURy 

Latin was a liturgical language in the Church at the turn of  
the 19th and 20th centuries. Only the additional church services were 
allowed to be conducted in national languages. The Seinai Diocese 
as well as the Berznykas Parish were binationale Polish-Lithuanian. 
Seinai bishops (except for Paweł Straszyński) understood the needs  
of the Lithuanian congregation to have the church service in 
Lithuanian. However, there were conflicts on the basis of languages in 
several parishes. The conflict in Berznykas began when a young priest 
who came to the parish in 1903 (A. Staniukynas) said the rosary in 
Lithuanian. The Poles protested and three months later the priest was 
moved to another parish. Lithuanians wanted to protect their priest 
and they sent the complaint to the administrator of the diocese and 
the parish priest Juozapas Antanavičius. The conflict was solved only 
when a decision to build a new church was taken.

Asta Bobinaitė 
THE POLISH-LITHUANIAN CONFLICT ABOUT  
THE NATIONAL AFFILIATION OF THE SUVALKAI REGION 
IN 1919-1920 

The author presents the ethnic composition of the former Suvalkai 
province. The northern part of it was inhabited mainly by Lithuanians, 
while the southern one – by people of Polish origin. There was an 
ethnical border between Lithuanians and Poles. Lithuanians formed 
the majority in the Seinai County and the town was an important 
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centre of the Lithuanian cultural-national revival at the turn of the 
19th and 20th centuries. Most of the seminarians in the Seminary of 
Seinai were of Lithuanian origin. The Lithuanian publishing house 
was opened in 1906. At the turn of 1918 and 1919 Lithuanian schools 
started to operate. There were the beginnings of Lithuanian civil and 
military authorities. The diplomatic war between Poland and Lithuania 
started when both nations strove for their independence. The conflict 
concerned the territorial control of Vilnius and the Vilnius region 
as well as of the Suvalkai-Seinai region. Poland decided to solve 
the problem starting the Seinai Uprising on August 23, 1919. The 
diplomatic war turned into the armed conflict which stopped at the end 
of 1920. The interventions of international authorities, the attempts 
to solve the conflict peacefully as well as negotiations ended without 
success. Even though military actions were stopped, Polish-Lithuanian 
diplomatic relations were established only in 1938.

Tadeusz Radziwonowicz
THE gENESIS AND THE CIRCUMSTANCES  
OF THE SUVALKAI AGREEMENT

The end of September and the beginning of October in 1920 were 
of great importance for Poles and Lithuanians. The events which took 
place at that time influenced the relations between two nations in  
the 20th century. The first event was the Suvalkai agreement signed 
after the Polish-Lithuanian negotiations which were conducted from 
September 30 to October 8 in Suvalkai. The second one was a sham 
mutiny planned by Józef Piłsudski, however led by General Lucjan 
Żeligowski which resulted in the occupation of Vilnius. The decisions 
made in July and August did not help to solve the conflict between 
Poland and Lithuania. During the Spa Conference on July 10, the Prime 
Minister of Poland Władysław Grabski agreed to temporarily hand 
over Vilnius to Lithuanians and to leave the decision of its affiliation 
to the western superpowers. Lithuanians signed the Soviet-Lithuanian 
Peace Treaty on July 12. Soviet Russia recognized the sovereignty  
of Lithuania and acknowledged Lithuanian authority over the Vilnius 
region. Poland announced that decisions made during the Spa 
Conference were no longer binding and that the Polish Army was ready 
to take over the Vilnius region (the territories which had to be given 
to Lithuania on the strength of the Soviet-Lithuanian Peace Treaty). 
Piłsudski started the war preparations. He aimed to take control over 
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the Vilnius region and did not want to give the territory for Lithuania 
which strove for its independence and separation from Poland.

The armed conflict between Poland and Lithuania in the territory 
of the Suvalkai region started in September of 1920. Under pressure of 
the League of Nations, both sides decided to negotiate in Suvalkai. The 
negotiations started on September 30 and ended on October 7-8, 1920. 
Meanwhile Poland was getting ready to take political and military 
control of Vilnius and the Vilnius region. During the negotiations the 
representatives of Poland acted on orders from Józef Piłsudski and tried 
to prolong the negotiations. The situation changed when the Control 
Committee of the League of Nations came to Suvalkai on October 
4. Lithuanians and the members of the Committee were informed 
about the Polish plans of military operations against Lithuania. Thus, 
they brought the negotiations to a conclusion and the agreement 
establishing the demarcation line was signed at 12 p.m. on October 
7, 1920. Apart from setting the demarcation line out, the agreement 
stated that the line “in no way prejudices the territorial claims  
of the two Contracting Parties”. The demarcation line would start 
near the border with Eastern Prussia until it reached the Neman River. 
It would follow the Neman and the Merkys Rivers up to Bastūnai. 
The ceasefire was to begin at noon on October 10. General Lucjan 
Żeligowski moved into the attack towards Vilnius at 6 a.m. on October 
8. The next day he occupied the city, thus the Suvalkai agreement did 
not come into force. This was Józef Piłsudsk’s way to have Vilnius in 
Poland, regardless Lithuania’s unwillingness to enter the union with 
Poland.

Bronius Makauskas 
JUOZAS ALBINAS HERBAČIAUSKAS. ON THE ROADLESS 
TRACT OF THE POLISH-LITHUANIAN RELATIONS  
IN 1927-1928

In the set of Liudvikas Abramavičius’ documents (in the 
Manuscripts Department of Lithuanian Academy of Science) there is  
J. A. Herbačiauskas’ letter which reflects the Lithuanian-Polish 
relations at the beginning of the 20th century. The letter was written 
to Polish cultural activists and intended to be published in ‘Przegląd 
Wileński’ (‘Vilnius Review’). After the occupation of Vilnius by  
the Polish Army in 1920, the diplomatic relations were broken. However, 
the dialogue between both nations existed on the different levels.  
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The author of the article translates and comments the letter. The short 
passage from the letter:

Dear Friends! I will tell you briefly. I don’t want to disturb you 
with empty words. You know me and I know you! I have been living 
in Cracow for 23 years. I know heroic and saint mysteries of the Polish 
traditions as well as you do. I do love the holy spirit of your nation, 
the spirit which led Eastern Europe to freedom. I am and I will always 
stay with you, the continuators of heroic ideas. However, your ideas 
about independent Lithuania are not understood, because they are 
the illness of your malicious imagination. You will never understand 
Lithuania, you do not want to understand Lithuania!...

Bronius Stosiūnas 
THE INCIDENT IN TRASNYKAI VILLAGE

The article was published in the periodical ‘Karo archyvas’ 
(‘The Archive of the War’). This is a detailed report of the incident in 
Trasnykai village near the Lithuanian-Polish demarcation line which 
took place on March 11, 1938. Stanisław Serafin, a Polish soldier from 
Border Protection Corps, was shot by Lithuanian Border Police at  
5 a.m. The soldier died. The Polish side rejected all the offers from 
the Lithuanian side to investigate and explain the incident. The smear 
campaign against Lithuanians was launched. The Polish ambassador in 
Tallinn delivered the ultimatum to the representative of the Republic of 
Lithuania at 9 p.m., on March 17. Poland demanded from Lithuania to 
establish unconditional diplomatic relations, to send its representative-
ambassador to Poland and to receive Polish ambassador in Kaunas. 
48 hours were given to grant the requirements. Lithuania accepted  
the ultimatum. 

Gintaras Lučinskas 
PETRAS MOCKEVIČIUS – A TEACHER AND A POET  
(1895-1922)

Petras Mockevičius was born in Vidugiriai (the Punskas district, 
the Seinai County) on October 19, 1895. He attended primary school 
in Punskas and secondary school in Seinai. He worked in the field  
of education and culture. He secretly taught children to write and read 
in Vidugiriai. He organized a new school in Lumbiai. Mockevičius was 
interested in literature and wrote poems himself. He was involved in 
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the defence and culture matters of the country. He joined Lithuanian 
Riflemen’s Union in 1919 and together with Antanas Pečiulis organized 
its branch in the Seinai County. He was persecuted for his convictions 
and actions. Mockevičius worked for ELTA (Lithuanian news 
agency) and ‘Kariškių žodis’ (‘The Word of Military Man’) and was a 
correspondent in the Seinai County and front-line area. He was killed 
by Polish partisans in Sventijansk (Neutral Zone) on July 14, 1922. 
In 1931 Mockevičius was rewarded with Riflemen’s Star. In 1938 his 
name was placed on the Crypt to those Perished for the Independence 
of Lithuania in the War Museum. In 2009 his grave was placed in  
the Registrer of Cultural Properties of the Republic of Lithuania.

Onutė Vaznel ienė 
THE EVICTION OF LITHUANIANS FROM THE SUVALKAI 
REGION ON THE STRENGTH OF THE III REICH  
AND SOvIET UNION PACT SIgNED ON JANUARy 10, 1941

Lithuanians living in the Suvalkai region experienced the horrors 
of the World War II. On January 10, 1941 III Reich and the Soviet 
Union signed the pact on the strength of which the evictions of 
Lithuanians and Germans were started. Lithuanians from the Suvalkai 
region as well as the Klaipėda region had to move to Soviet Lithuania, 
while Germans moved to the Klaipėda region. The evictions had to be 
voluntary, however they turned into forced exodus of the indigenous 
residents of the territories. People were compelled to pack their things 
in their wagons and go into the unknown. 

11955 people of the Lithuanian origin left the Suvalkai region 
through the set border crossings to Lithuania at the turn of February 
and March of 1941. That was the majority of the Lithuanians living 
in the region. The evicted people were quartered in former German 
farmsteads in south-western Lithuania.

Germans started to come back to their farmsteads in 1942, therefore 
the Lithuanians were moved to other places, usually to the Vilnius 
region and were given former Polish farmsteads. The actions were  
of the political and settlement character.

Since the front line moved towards the West in summer of 1944, 
Lithuanians from the Suvalkai region started to come back to their 
villages. New authorities were not eager to help those who returned; 
on the contrary, they hindered their legalization. 3000 people crossed 
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the green boarder and decided to find their place in occupied Lithuania. 
According to the data of the Suvalkai district authorities, there were 
656 abandoned farmsteads in 1946. The authorities did not want to 
legalize their owners.

Marek Sidor
THE EVICTION OF LITHUANIANS FROM THE SUVALKAI 
REgION IN 1941-1949

The World War II was the horror for the citizens of the Second 
Polish Republic. The Suvalkai region was incorporated in III Reich 
and Germans started the unification of the territory. In 1941 III Reich 
and the Soviet Union signed the pact on the strength of which most 
of the indigenous residents (Lithuanians) of the Suvalkai region were 
evicted. The end of the war did not improve the situation of Lithuanians. 
New authorities had a concept of Poland free from national minorities, 
therefore, they put pressure on Lithuanians to leave the country. Those 
Lithuanians who were evicted in 1941 and decided to come back had a 
lot of difficulties getting the citizenship and ability to settle.

Despite the campaigns organized by district, voyvodeship and 
central authorities the eviction of Lithuanians from the Suvalkai region 
did not come up their expectations. Lithuanians were still living in the 
Suvalkai County. The issue of the citizenship was formalized by the 
act of the Presidium of Białystok Voyvodeship National Council sent 
to Berznykas District National Council in 1953. The act recommended 
giving the Polish citizenship for Lithuanians and Russians who resigned 
from the Polish citizenship and got the Lithuanian citizenship during 
the war. 

Eugeni ja  Sidaravičiūtė
IN THE SHADOW OF MEMOIRS

The author presents her family story who was evicted from 
Peleliai (the Punskas district) to Lithuania on the strength of the 
German-Soviet Pact in 1941. They were met by the Russian military 
orchestra on the border. The lists of the evicted families were checked 
and number 1086 was suspended on their wagon. Since then, there 
were no names just numbers. The family was settled in a crumbling 
house in the Marijampolė County. They had to move from one place 
to another several times during the Nazi occupation. The evicted 
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families were allowed to come back home during the second Soviet 
occupation of Lithuania in 1944. Some of them returned, however, 
the family of the author stayed in Lithuania. Her brother Albinas 
was exiled in Siberia.

Gintaras Lučinskas
NAZI CRIMES. THE SLAUGHTER IN DZŪKIJA  
IN JUNE OF 1941

The war between Germany and the Soviet Union started on 
June 22, 1941. The German Army entered the territory of Lithuania 
coming across the weak resistance of the Red Army. The armed 
clashes took place in Alytus, Kelmė, Raseiniai, Ariogala, Kaunas 
region and in some other places. The Third Mechanical Corpus of the 
Fifth Armoured Division of the Soviet Army was located in Alytus. 
There were a number of tanks and the airport, therefore the town was 
bombarded. The regions of Alytus, Raseiniai and Tauragė suffered 
severe damages. 

At the beginning of the war three Lithuanian partisans platoons 
were formed in Alytus. They were commanded by captain D. Jėčys, 
reserve lieutenant V. šimoliūnas and reserve lieutenant B. Meškelis. 
The B. Meškelis’ platoon was disarmed and executed by Germans on 
June 23. 8 policemen from temporary Alytus Police Station, 2 partisans 
and a number of civilians were shot at night on June 24, 25. There are 
differences regarding the number of people killed in several sources, 
the numbers vary from 42 up to 400.

Stasys Stacevičius
THE GERMAN HILL (A TOURIST SKETCH)

The author collected the memoirs from the people of the Merkinė 
region about the German occupation (June 22, 1941- summer of 1944) 
and the first years of the second Soviet occupation. The German Army 
built their barracks on a hill in Gudakiemis in 1941 and stayed there 
until the end of the war (local people called that place the German 
hill). The stories present the relationships between the local people 
and the occupants. German soldiers used to visit local people asking 
for food: bread, milk, eggs, butter etc. They paid for the products in 
German marks. The behaviour of ordinary German soldiers, their self-
discipline, tidiness, cleanliness and obedience commanded the respect 
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of the local people. The German paramedic always helped the local 
people for free. Leaving the place in 1944 some of the Germans came 
to say goodbye to the locals.

The local people were in good relations with ordinary soldiers 
of the Red Army as well. However, their culture and behaviour differ 
from the German soldiers. The hill was no longer called the German 
hill as Russians built there their lookout ‘majak’.

Elvyra Bi l iūtė-Aleknavičienė 
THE SAINT MYSTERY. THE GUARDIANS OF ADOLFAS 
RAMANAUSKAS-VANAGAS‘ MANUSCRIPTS

Adolfas Ramanauskas-Vanagas published, edited and wrote to 
the periodicals of the Lithuanian partisans, such as: ‘Mylėk Tėvynę’ 
(‘Love Your Homeland’), ‘Laisvės varpas’ (‘The Bell of Freedom’),.
‘Miško brolis’ (‘The Brother from Forest’) and others. There were 
descriptions of the partisans’ armed activities, the guerrilla war as 
well as the literary outputs (mainly poems). Adolfas Ramanauskas-
Vanagas started writing his memoirs in 1950. He covered the period 
from the spring of 1945 to the end of 1947, which is divided into three 
parts. The first two parts of the memoirs were finished in 1952 while 
the third one in 1956. He wrote in few copies which were given to  
the most trusted people. Who were these people? They were entrusted 
with Adolfas Ramanauskas-Vanagas’ important documents, therefore 
they risked their lives.

The article presents one of the families who helped and hid 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas. The Džerva lived in Punia village  
(the Alytus district) and they gave shelter to the partisan and his 
family. According to the documents, the search was carried out of 
the Džerva’s farmstead on January 9, 1957. The functionaries were 
looking for Adolfas Ramanauskas-Vanagas’ personal belongings 
and his manuscripts. During the search as well as later under the 
questioning the family members did not admit to the acquaintance with 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas and did not hand over his manuscripts.  
The article presents a number of interesting facts and events about 
people who were the guardians of Adolfas Ramanauskas-Vanagas’ 
manuscripts and about their dedication to the leader of the partisans 
fighting for the independent Lithuania.  
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Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
ZIGMAS NECIUNSKAS – AN UNUSAL PRIEST  
FROM DZŪKIJA

In 2011 there were several important anniversarsaries  
of the tragic events related to the defence of freedom and 
independence of Lithuania. Moreover, there was the 35th anniversary  
of the death of Zigmas Neciunskas. He was a great man and a faithful 
servant of the church and his homeland. He was a parish priest in  
the small town of Nedzingė. His parish became the contact, 
information and help centre for the partisans fighting for the freedom  
of the country. He was given a female pseudonym (Elytė) in order 
to have a better camouflage. Writing about the priest, the author  
of the article used her father‘s memoirs who was one of the leaders  
of the Lithuanian resistance movement (A. Ramanauskas-Vanagas). 
The functionaries of the MGB got interested in the priest who was 
very popular among the local people. The partisans sent him an 
alleged warning to distract the functionaries‘ attention. It protected  
the priest for a short time. The priest was arrested and exiled to Siberia 
in 1946. After serving a sentence he came back to Lithuania. 

FAMILY STORIES OF THE BUDREVIČIAI
Memoirs of Česlovas Vytautas Budrevičius (1888-1979)

Česlovas Budrevičius from Kalvarija recollects his family stories. 
Vaclovas Budrevičius studied at the Seminary of Seinai and was a parish 
priest in Smalėnai for many years. He renovated the church. Česlovas 
Budrevičius graduated in pharmacy from Moscow University in 1917. 
He worked as a chemist in Kybartai and did community service being 
a mayor of the town. At that time, the church was built and the school 
was opened. The family was exiled to Siberia on June 14, 1947. The 
family came back to Lithuania in 1956.

Jul i ja  Račiuvienė
THE STRUGGLE FOR THE LITHUANIAN CHURCH SERVICE 
IN THE BASILICA OF SEINAI

Antanas Baranauskas started to administrate the Seinai Diocese 
in 1897. During his installation of the bishop, he referred to the 
congregation in Lithuanian.
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After the World War II there were three parishes where Lithuanians 
had the church services in their native language: Punskas, Seinai, 
and Smalėnai. Polish authorities had a concept of Poland free from 
national minorities, therefore the Secret Police (UB) asked the bishop 
of the Łomża Diocese to close down the Lithuanian church services in 
Punskas, Seinai and Smalėnai.

The Lithuanian service was cancelled when the parish priest  
of Seinai V. Astasevičius died, besides his successor Józef Złotkowski 
was disapproving for Lithuanians. Lithuanians struggled for the 
Lithuanian church service sending letters to the church as well as 
to the local authorities. The Second Vatican Council introduced the 
native languages to the church services. Lithuanians peacefully, but 
consistently aspired to their goal. The pope John Paul II sent the bishop 
Juliusz Paetz to the Łomża Diocese and considered the endeavours  
of the Lithuanian congregation. The Lithuanian church service has been 
provided in the Basilica of Seinai since October 16, 1983. Lithuanians 
asked for the ministry in their native language, however there were 
few priests who knew the Lithuanian language. The problem was 
solved. The priests from Lithuania have been working in Seinai for 
some time.

Algimantas Severinas
POLISH LITHUANIANS AND LITHUANIA IN 1989-1991

The members of the Lithuanian minority in Poland followed 
attentively and supported the changes in Lithuania initiated by Sąjūdis 
(the Reform Movement of Lithuania). When Lithuania declared its 
independence on March 11, 1990, Polish Lithuanians repeatedly 
appealed to Polish authorities to recognize its independence and  
the constituted government. The Soviet Union imposed an economic 
blockade on Lithuania; therefore Polish Lithuanians organized the 
Anti-blockade Fund of Lithuania. They collected and transported 
relief aid to Lithuania. After the tragic events of January 13, 1991, 
Polish Lithuanians organized the medical help and supported 
Lithuanian refugees in Poland. They managed to get the radio 
transmitter to transmit radio programmes to Lithuania. In order 
to support the independent country, Polish Lithuanians organized 
protest rallies against the Soviet activities in Lithuania in Punskas 
and in Warsaw. 



�0�

Petras Maksimavičius
THE LAW ON NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES AND 
ON THE REGIONAL LANGUAGE

The Law on National and Ethnic Minorities and on the Regional 
Language was passed by the Polish Parliament in 2005 after the 16 
years of its preparation. The introductory part of the law presents 
the definitions of national and ethnic minorities. It is followed by the 
presentation of the circumstances in which the language of a minority 
can be used. The act treats about the development of education and 
culture of minorities as well as the competence of the institutions 
regulating the matters of minorities. The last part lists the legal 
instruments which were changed in order to make the law in force. 
Working on the law, the data from the universal census of 2002 were 
used. There was a question about the national or ethnical status. 
Minorities were given the right to have bilingual inscriptions and to use 
their language as an additional one in the municipalities where a minority 
constitutes at least 20% of the total population. Theoretically, there are 
51 municipalities which meet the conditions. The Lithuanian minority 
is able to exercise the right only in the Punskas district. The author 
presents the situation of the Lithuanian minority in Poland in the context  
of the discussed law.

Nijolė  Birgel ienė
THE NAMES OF  LITHUANIAN CHILDREN IN THE  
PUNSKAS REgION IN THE PAST AND AT PRESENT

The aim of the article is to present the names given to children 
from Lithuanian families and to determine the factors which influence 
the choice of a name in the past and at present.

The data from the questionnaires reveal that local Lithuanian 
families choose the same names for their children as parents in Lithuania:.
Onutė, Birutė, Jūratė, Asta, Gabija, Kamilė, Jonas, Gediminas, 
Vytautas, Algimantas, Tomas, Matas, Artūras, Raimundas. There are 
old Lithuanian names, Christian names, new Lithuanian names and 
international borrowed names. There are not any official written sources 
with the forms of these names, therefore some names have different 
variants Elena // Elė,  Gintas // Gintautas. In the past babies were given 
two names and one of them was a Christian name (Genė Ona, Kazimieras 
Sigitas). The requirements of the Church to give Christian names 
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influenced the popularity of those names. At present parents usually 
choose one name for their child. They want to demonstrate their national 
affiliation and the attachment to the Lithuanian culture, therefore they 
choose traditional names. However, there is a new tendency to choose 
borrowed names, which according to the respondents ‚sound good in 
other languages as well‘. Polish names such as Małgorzata, Marzena, 
Jarosław are used only in mixed families.

The Registers are in the Polish language. The officials used to write 
Polish equivalents of the Lithuanian names. Thus, the names Ona, Birutė, 
Juozas, Antanas, Vytautas became Anna, Biruta, Józef, Antoni, Witold 
in the documents. The names which did not have Polish equivalents were 
written using Polish letters Wida, Dovile, Jokubas, Ramunas etc. The 
Law on National and Ethnic Minorities and on the Regional Language 
from 2005 gives the right to write down the names in the documents in 
their original form. Lithuanian names can be written using Lithuanian 
orthography Aušra, Dovilė, Jokūbas, Jurgis. There are few families 
who exercised the right; however, the number is slowly growing.

Family members as well as people from the Lithuanian surrounding 
call their children using the Lithuanian forms of their names.  
The Polish forms are only antroponymic doublets which are used in 
formal situations and in contacts with Polish speaking people. People 
who were given traditional Lithuanian names admit that sometimes 
they have to listen to disapproving comments concerning their names.

THEY STAND OUT IN OUR MEMORY

Elvyra Bi l iūtė-Aleknavičienė  
LETTERS WITHOUT REPLIES. THE PORTRAIT  
OF ALVYDAS GAVELIS (1947-2010)

Alvydas Gavelis was born in žaunieriškiai. He had three sisters 
and two brothers. His father Ignas Gavelis (1909-1965) took up 
smithery and carpentry. He made a violin himself and was able to play 
beautifully. Alvydas‘ mother Veronika was a tender woman, a perfect 
housewife and a skilful hand weaver. She also sang very well. Alvydas 
inherited all the best from his parents. He finished the primary school 
which was located in his parent‘s house. He learnt at the secondary 
school in Alytus and studied at Vilnius University. He graduated in 
French studies. He came back to his secondary school to teach French. 
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In 1978 he was appointed the director. He paid a lot of attention to 
the studies of languages. Six foreign languages were taught in his 
school: Spanish, German, French, Russian, Italian and Latin. When 
Lithuania gained its independence, he initiated the Lithuanian – French 
cooperation. He organized the research trips for his pupils to Western 
Europe. He was interested in Punskas and Seinai; therefore he was 
pleased with the publication of Terra Jatwezenorum.

Alvydas Gavelis was a polyglot, however, he loved the Lithuanian 
language and took care to preserve the Dzūkai dialect.

RESPONSES

Zigmas Zinkevičius
ON THE LITHUANIAN-YOTVINGIAN DICTIONARY

The author refers to the Lithuanian-Yotvingian Dictionary which 
contains approximately 3000 words and was published in the second 
volume of Terra Jatwezenorum. He thinks that most of the words are 
borrowings from either the Lithuanian language (especially old and rear 
forms of the words) or the Prussian language. He claims that some of 
the word borrowings were not used in the times of Yotvingians. The 
dictionary has no scientific value and can misinform an unaware reader.

Vytautas Rėkus
YOTVINGIANS – SURROUNDED BY INVADERS

The author is interested in the subject of Yotvingians. He is 
pleased with the publication of Terra Jatwezenorum, which enriched 
his knowledge in this field. He rejects the hypothesis that Yotvingians 
died out because of the plague. Yotvingians had to take part in an 
uneven fight with their neighbours, especially with the Order of 
Teutonic Knights. The Teutonic Knights conquered pagan Yotvingians 
and Prussians with the pope’s blessing. They robbed and destroyed 
the nations. The author thinks that a number of historical sources 
are subjective. Most of the chroniclers and historians passed over the 
violence and cruelty of those who fought against Yotvingians, but 
exaggerated the bestiality of the pagan nations. According to the author, 
Tacitus was the most objective in the presentation of Yotvingians.

Translation by Rasa Paransevičiūtė-Knyza


