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Jerzy Antoniewicz

Jotvingių Žemdirbio kapas ir įkapės
2. Atidengti griaučiai ir surastų daiktų aprašymas
1961 metų liepos mėnesį Jotvingių kompleksinei ekspedicijai
tyrinėjant Šveicarijos kapinyno pakraštį, kur šalia pilkapių esantys ir romėniškojo tarpsnio plokštiniai griautiniai kapai, rastas žemdirbio kapas su gamybos įrankiais. Aptiktas jis pakraštyje plokščiakalnio, kuriame yra išsidėstęs kapinynas. Kai kurie to kapinyno
fragmentai buvo chronologiškai ankstesni už iki šiol
po kauburiais tyrinėtus laidojinius. Šiuo metu dominančiame mus kape rasti 25–30 metų vyriškio griaučiai, pasukti galva į šiaurvakarius (1 pieš.). Dovanos
įkapėms šiame laidojinyje buvo sudėtos dviem grupėmis. Pirma įkapių dovanų grupė išdėstyta mirusiojo
kairio peties ir kaukolės srityje. Sudarė ją šie daiktai:
1) liejinio formos skiltuvas su viršuje neišlikusiu kuoleliu, 2) didelis peilis su dygliu įsraubimui į rankeną,
3) du mažesnių peilių fragmentai, 4) spraudas rankenai su stačiakampio pjūvio dygliu (galimas daiktas,
yra tai kaltukas), 5) plataus lapo žeberklo antgalis bei
6) geležinis kirvukas su įvore.
Antra daiktų grupė, labai vertinga mūsų svarstymams, aptikta žemiau mirusiojo kairės galūnės
kelio. Buvo ten atidengti daiktai, susiję su žemdirbyste, būtent: 1) geležinis noragas, irkliškos arba
mentiškos formos, jo matmenys: mentelės ilgis net
1 pieš. Atidengtas griautinis kapas
iki koto 12 cm, didžiausias mentelės plotis 5 cm,
su Romos tarpsnio darbo įrankiais
koto ilgis 25,5 cm; mentelės ir koto bendras ilgis Šveicarijoje prie Suvalkų
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2 pieš. Šveicarija, Suvalkų apskritis. Įrankiai, aptikti griautiniame kape, datuojamame II ir III m. e. amžių lūžiu.

siekia 37,5 cm; 2) geležinis sodo peilis su dantytų ašmenų pėdsakais ir gerai išlikusiomis kaulinėmis kriaunomis; geležtės ilgis
16,5 cm, kriaunų – 9,5 cm; 3) mažo geležinio peiliuko fragmentas;
4) fragmentas smaigės formos geležinio apkausto su užriesta ausele
viršuje; 5) fragmentas nežinomos paskirties plonos geležinės skardelės.
Nepateikiu minėtųjų daiktų proporcijų nei matmenų. Lengvai galima tai susirasti pagal pateiktą linijinę skalę. Norėčiau tiktai atkreipti
skaitytojo dėmesį į tai, kad ašmenys, kitaip sakant, to noragėlio mentelė, žiūrint į pjūvį, yra lengvai lenktos formos, o jos briaunos aštrios,
tuo tarpu darbinis užbaigimas yra aiškiai lengvai užlenktas į vidų
(2 pieš.). Pravartu taip pat pažymėti, kad perėjimas nuo kotelio į darbinę dalį (irklinio ar mentinio pobūdžio) yra platus, laipsniškas, o ne
staigiai siaurėjantis, šaukštelio pavidalo. Šituo būtent bruožu tasai
įrankis skiriasi nuo panašaus daikto, panašių matmenų, vadinamo „lopateniu“, kokį Polesėje surado K. Mošynskis (Moszyński) etnografinių
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tyrinėjimų metu. Minėtasis įrankis, apvalainos arba šaukštelio apačioje pailgos formos, naudojamas Polesės kaimo račių skylėms ratų
stebulėse išdobti. Gražinta juo taip pat įvairius medinius įdubusius
daiktus. Panašus įrankis žinomas, tarp kita ko, Estijos etnografinėje
medžiagoje, o pažino jį ir senovės dakai, ir kitos antikinės tautos.
Turiu čia priminti, kad senovės romėnai ir galai taip pat turėjo panašų šaukštelio pavidalo įrankį, vadinamą terebra antiqua arba terebra
gallica, pagamintą iš plieno geležies, ir jie tarnavo ne tiktai medžiui,
bet ir metaliniams daiktams apdoroti. Tos detalės bei esminiai tų įrankių ir mūsų Šveicarijoje rasto mentinio noragėlio skirtumai turi esminės reikšmės požiūriui į tos įrankio dalies reikalingumą ariant dirvą, ir
svarbiausia – jo vietą visoje žagrės konstrukcijoje.
Šiame kape rastas sodo geležinis dantytas peilis turi prūsų teritorijoje artimesnių ar tolimesnių analogų. Panašus, tik didesnių matmenų, žinomas iš Sembos, iš buvusios Tenkieten vietovės Fišavos
(lenk. Fiszawa) apskrityje, bei iš Lenžanų (Łężany) vietovės Rešlio
(Reszel) apskrityje Varmėje.
Sodo peilis iš Sembos yra lengvai lenktas, per 20 cm ilgio, panašiai
kaip lengvai lenktas sodo peilis iš Lenžanų, kurio geležtė siekia apie
25 cm. Nesunku pastebėti, kad abu pateikti egzemplioriai yra kažkiek
didesni už sodo peilį iš Šveicarijos, apie kurį čia kalbame. Lenžanų
kapinyną Varmėje reikia datuoti I–III m. e. a., tuo tarpu kapavietės iš
Tenkieten vietovės Semboje – III–IV m. e. a. Tai darbo įrankiai, skirti
žagarams ir miško jaunuolynui karpyti, ir dėl to, matyt, nekyla abejonių. Ta speciali jų paskirtis be galo įdomi, ir aptarsiu tai čia vėliau,
kalbėdamas apie Pabaltijo ir šiaurinės Rusijos miškų zonos giminingą
medžiagą. Kalbant apie šio tipo pjautuvo formos įrankius iš Šveicarijos kapavietės reikia visų pirma pabrėžti, kad iš slaviškųjų žemių Lenkijoje venedų kultūroje neturime panašių lengvai lenktų žirklių-peilių.














K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, 1 d. (Kultura materialna), Kraków, 1929, p. 286,
fig. 251 (šaukštinis grąžtas be pastorėjimo prie koto).
A. Viires, Eesti rahvapärane puutööndus, Tallin, 1960, p. 57, pieš. 39, fig. 1 (šaukštinis
grąžtas be aiškaus pastorėjimo prie šaukšto koto).
C. Daicoviciu, in: Istorija Rominiei, t. 1, Bucaresti, 1960, p. 269, fig. 60, pieš. 8.
I. V. Hunyady, „Die Kelten im Karpatenbecken“, in: Dissertationes Pannonicae, Budapest, 1942, lent. LV.
J. Dechelette, Manuel d’archéologie préhistorique et galloromaine, t. 4, Paris, 1927,
p. 883.
F. D. Gurievič, „Iz istorii jugo-vostočnoj Pribaltiki v I tysiačeletii n. e.“, in: Matierialy
i issledovanija po archeologii SSSR, t. 76, Moskva, 1960, pieš. 52, fig. 12.
W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, Karaliaučius, 1929, pieš. 194, fig. 4.
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Yra jie, kaip minėjau, dantyti, taigi pritaikyti specialiems tikslams ir
aiškiausiai tarnauja tiems būtent tikslams, taigi greitai karpyti net kelerių metų pušaites, ąžuolus ir skroblus. Panašių įrankių neaptinkame nei Lietuvoje, nei Latvijoje. Tiesa, H. Mora (Moora) 1938 metais
atkreipė dėmesį į lengvai lenktus pjautuviškus peilius, be Latvijos,
žinomus pagaliau ir Lietuvoje, tačiau tie peiliai nei forma, nei juo labiau matmenimis neprimena mūsų dantytų sodo peilių iš Šveicarijos,
Lenžanų ir kt. Dar kitą formą ir matmenis turi pjautuviški įrankiai iš
Estijos ir Suomijos, čia kartais vadinami sodo peiliais10. Pasirodo jie
kultūriniuose sluoksniuose tiek sename, tiek ir jaunesniame Romos
tarpsnyje. Panašūs pjautuviški peiliai, kaip iš Lietuvos ir Latvijos, aptinkami ir kituose TSRS miško zonos regionuose, kaip antai Lovatės
upyno bei vakarų Dauguvos aukštupio11. Aptinkami jie kultūriniuose
sluoksniuose tenykščių gynybinių gyvenviečių ir yra datuojami I m. e.
tūkstantmečiu. Visai panašiai atrodo pjautuviški peiliai Okos aukštupio plotuose12, ir pan. Tačiau reikia pabrėžti: įvairių pjautuviškų peilių
ir sodų peilių tipologija ir chronologija Rytų Europoje nėra dar išsamiai apdorota, ir, galimas daiktas, kai kurie iš jų turėjo kitą paskirtį,
nei tą, kurią čia suponuoju. Tačiau visoje medžiagoje išsiskiria prūsiškoji grupė, visų pirma geležtės dantytumu, dėl to didesni daiktai gali
būti sėkmingai laikomi mažais pjūkliukais medžiui pjauti, nepaisant
to, kad yra riesti lygiai kaip pjautuvai ar sodų peiliai.
Surasto šiame komplekte kirvuko su įvore negalima tiksliai priskirti nė vienai iš keturių H. Moros13 nurodytų grupių. Dėl laibos įvorės mūsų egzempliorius darosi panašus į trečios grupės, kurią Mora
išskyrė iš jam visos tuomet prieinamos medžiagos. Tų įrankių darbinė
dalis kai kuriais atvejais ilgiu viršija įvorės dydį. Tačiau Mora teigia,
kad tai nėra kokia nors taisyklė, nes toje grupėje esama ir kirvukų,

H. Moora, Die Eisenzeit in Lettland, t. 2, 1938, p. 537, lent. XXXII, fig. 4.
L. Krzywicki, „Grodzisko na Górze Ościkowej pod Rakiszkami“, Pamiętnik Fizjograficzny, lent. XII; plg. dar P. Tarasenka, Lietuvos piliakalniai, Vilnius, 1956, pieš. 7, 10 ir 15,
fig. 5.
10
M. Schmiedehelm, Archieologičeskije pamiatniki perioda razloženija rodovogo stroja
na severo-vostoke Estonii, Tallin, 1955, p. 195, pieš. 73, fig. 16. Plg. taip pat E. Kivikoski,
Die Eisenzeit in Finland, Helsinki, 1947, t. 1, p. 29, lent. 22, fig. 70. Pastaruoju metu tokio
tipo įrankį pradėta vadinti dalgiu-kapokliu. Plg. H. Moora, Istorija Estonskoj SSR, t. 1,
Tallin, 1961, p. 49, fig. 2.
11
J. Stankevič, „Drevnosti severo-zapadnoj oblasti RSFSR“, in: Matierialy i issledovanija
po archeologii SSSR, Moskva, 1959, p. 25, pieš. 12, fig. 5–10.
12
E. N. Gorjunova, Etničeskaja istorija volgo-okskogo meždurečja, Moskva, 1961, pieš. 33,
fig. 20–21 (VI–VII a. mažai užlenkti pjautuvai).
13
H. Moora, Die Eisenzeit..., min. veik., p. 503 ir kt.
8
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kurių įvorės dydis ir darbinės dalies ilgis vienodas. Į tokius būtent kirvukus panašus mūsų egzempliorius iš Šveicarijos. Kitas dalykas, skiriantis šią grupę nuo kitų kirvukų, yra jų profilis – jis sudaro reguliarų
trikampį su nepaprastai aukšta viršūne. Kiti kirvukai su įvore, priklausantys kitoms grupėms, neturi tiek reguliaraus profilio, nes paprastai
vietoje, kurioje įvorė pereina į darbinę dalį, aiškiai matyti iškilumas,
kurio neturi, tarkime, Šveicarijoje rastas kirvukas. Ir pagaliau paskutinis šiai grupei būdingas požymis yra aiškiai nuapvalinta geležtė – to
neaptinkama visų tipologinių grupių kituose egzemplioriuose. Ir pastaruosius bruožus turi mūsų kirvukas. Tačiau reikia pasakyti, kad jis
yra simetriškesnis ir rūpestingiau pagamintas, lyginant su kitais Moros
pateiktais iš Latvijos14 bei su kai kuriais lietuviškais kirvukais15. Dar į
vieną dalyką reikia atkreipti dėmesį: egzempliorius iš Šveicarijos turi
nepaprastai trumpą įvorinę angą, ji, be abejonės, negalėjo gerai išlaikyti medinio aptaiso, nebent jei aptaisas būtų buvęs tiksliai pritaikytas
ir vėliau dar sustiprintas papildomais mediniais pleištais aplink angą.
Taigi nepasakyta, jei atkreipsime dėmesį į nedidelį kirvuko svorį ir
mažą įvorę, kad tos rūšies įrankiai buvo naudojami drevėms skaptuoti
(skobti). Tuo atveju buvo jis užnertas ant tiesaus, o ne ant alkūniškai
kreivo kotelio, nuo kurio dirbant lengviau galėdavo nukristi, negu kad
būtų užnertas tiesiai. Tačiau į šį klausimą atsakyti būsią galima tik
tuomet, kai bus rasta tokio tipo kirvuką su medžio fragmentais, ir jo
sluoksnių kryptis paaiškins mums, ar medinis apsodas buvo alkūniškai
lenktas, ar tiesus.
Datavimas šios kirvukų grupės, į kurią panašus mūsiškis iš Šveicarijos, nekelia didelių sunkumų. Panašus į mūsų kirvuką žinomas yra
iš buv. Dollkeim vietovės Semboje, kur buvo rastas su akutės formos
prūsiško pobūdžio segtuku16. Latviškieji egzemplioriai buvo rasti su
analogiškais ankstyvosios formos segtukais17. Vakarų Lietuvoje tie
segtukai aptinkami III–IV m. e. amžiuje, nors kai kurie yra ankstesni.
Dėl to atrodo, kad ir mūsų kirvuką reiktų datuoti II amžiumi, o tasai
tipas prūsų-jotvingių teritorijoje laikėsi, kaip atrodo, iki IV m. e. a.
Tame komplekte surastas žeberklo antgalis išsiskiria plačiu lapu
ir palyginti trumpa įvore. Beveik tokie patys žeberklų antgaliai surasti
Ten pat, lent. XXXIV, fig. 1.
M. Makarenko, „Zabytki przedhistoryczne guberni kowieńskiej“, Kwartalnik Litewski,
lent. II, bei P. Kulikauskas, „Kurmaičių (Kretingos raj.) plokštinio kapinyno tyrinėjimai“,
in: Lietuvos istorijos instituto darbai, t. 1, 1959, p. 348, pieš. 5, 6.
16
Cituoju pagal H. Moora, Die Eisenzeit..., min. veik., p. 504.
17
Ten pat, p. 503.
14
15

12

J erz y A ntoniewicz

toje pačioje padėtyje Šveicarijoje praeitais metais (pilkapiai nr. 6 ir
8), datuojami III ir IV amžiais18. Analogiški žeberklų antgaliai, labai
panašūs į mūsiškį, taip pat yra žinomi iš kapo, turinčio labai turtingas įkapes pilkapyje nr. XXII Šiurpilio vietovėje Suvalkų apskrityje19;
jo atradėjas jį blogai datavo V–VI amžiumi, iš tikrųjų priklauso jis
III–IV m. e. amžiui. Rodo šitai pagaliau visas metalinis inventorius bei
surasti ten indai. Tame komplekte rastas taip pat liejinio formos skiltuvas, panašaus pavidalo kaip skiltuvas, rastas aptariamame Šveicarijos
kape20. Tai pagaliau ketvirtas tokio pobūdžio radinys Šveicarijoje. Pirmą skiltuvą rasta kario kape pilkapyje nr. 52, datuojamame III–IV m.
e. amžiumi21. Skiltuvas, apie kurį čia kalbame, yra didesnis už ankstesnįjį ir jo auselė neišliko. Gentinės Prūsijos plote tokios rūšies skiltuvai
pasirodo II m. e. a.22 Iki šiol skelbtoje medžiagoje, atrodo, tų skiltuvų
atsiradimo laikas – II amžius, ir jie išsilaikė net iki V amžiaus23. V. Gertė (Gaerte) mano, kad jų funkcija galėjusi būti skirtinga; galėję jie taip
pat tarnauti kaip luiteliai poliravimui bei aštrinimui įvairių daiktų24.
Toks požiūris, man regis, yra teisingas jau dėl to, kad čia pristatomame egzemplioriuje iš Šveicarijos matyti vienapusis įdubimas, iš pjūvio
lengvai lenktas, atsiradęs, galimas daiktas, dėl trinties į tą skiltuvą aštrinant peilius arba rėžtuvus. Yra būdinga, kad tos rūšies skiltuvų nėra
aptinkama kitose baltiškose gentinėse teritorijose. Jų buvimas būtent
jotvingių-prūsų teritorijoje yra periferinis atžvilgiu tos teritorijos, kurioje jie aptinkami visuotinai venediškosios kultūros plote.
Kvadratinio pjūvio geležinis grūstuvas su spygliu kriaunoms,
kiek man yra žinoma iš iki šio laiko publikuotos medžiagos, analogijų
jotvingių teritorijoje neturi. Ankstyvojo romėniškojo tarpsnio veneJ. Antoniewicz, M. Kaczyński, J. Okulicz, „Sprawozdanie z badań w 1955 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki“, Wiadomości Archeologiczne,
t. 23, 1957, lent. XXVIII, pieš. 115.
19
T. Żurowski, „Sprawozdanie z badań 1957 r. cmentarzyska kurhanowego na stan. 2 we wsi
Szurpiły, pow. Suwałki“, Wiadomości Archeologiczne, t. 27, 1961, lent. XVIII, fig. 1, 3.
20
Ten pat, lent. XVIII, fig. 9.
21
J. Antoniewicz, „Badania kurhanów z okresu rzymskiego, dokonane w 1937 r. w miejsc.
Szwajcaria, pow. Suwałki“, Wiadomości Archeologiczne, t. 27, 1961, p. 15, pieš. 10, lent.
VI, fig. 21.
22
J. Okulicz, „Cmentarzysko z okresu rzymskiego odkryte w miejscowości Bogaczewo, na
przysiółku Kula, pow. Giżycko“, Rocznik Olsztyński, t. 1, 1958, p. 107 (kapas nr. 171). Plg.
taip pat pastaruoju metu Wł. Łęga, „Nieznane materiały z cmentarzyska z okresu rzymskiego z miejsc. Babięta, pow. Mrągowo“, Rocznik Olsztyński, t. 3, 1960, pieš. 3 (viršuje
kairėje).
23
O. Tischler, „Ostpreussische Gräberfelder III“, in: Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg, t. 19, 1878, p. 248.
24
W. Gaerte, Urgeschichte..., min. veik., pieš. 146A, fig. C.
18
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dų kultūroje tokie grūstuvėliai aptinkami labai dažnai. Žinau tokių
grūstuvėlių iš gerai datuoto kapinyno Mlodzikove (Młodzików), Srodos (Środa) apskrityje Didžiojoje Lenkijoje25, bei iš kapinyno Nowa
Wieś Wrocławska, Vroclavo apskrityje26. Panašų grūstuvėlį rasta
Koprytnicoje (Koprytnica), Jendžejuvo (Jędrzejów) apskrityje27. Nebandysiu pateikti to tipo įrankių kitų analogijų, tačiau paminėsiu, kad
tiek grūstuvėlį iš Mlodzikovo, labai panašų į mūsiškį, tiek taip pat iš
Vroclavo apskrities kaimo Nowa Wieś Wrocławska reikia datuoti
II m. e. amžiumi.
Įdomią grupę tame komplekte sudaro peiliai. Radome jų keturis
vienetus, iš jų trijų dėl korozijos jau tiktai fragmentus (2 pieš.). Didžiausias iš jų – tai peilis su aiškiai iš abiejų pusių išryškintu kotu,
atskirtu nuo geležtės. Be jokios abejonės, priklauso jis didelių peilių tipui, gal tai net kovinis peilis. Kiti trys yra paprastesnių formų ir neturi
jokių išskirtinių savybių. Neįneša jie taip pat nieko naujo į tos rūšies
įrankių chronologiją.
***
Iš surastų daiktų pateiktos apžvalgos aiškėja, kad šio uždaro komplekto chronologija yra pagrįsta abejonių nekeliančiais duomenimis.
Iš mano svarstymų apie pateikiamas analogijas atrodo, kad tasai komplektas yra kilęs iš romėniškojo tarpsnio, ir tai veikiausiai iš ankstesniojo, kaip rodytų žeberklo plačialapis antgalis, kirvukas su įvore bei
taip pat analogiškas grūstuvėlis, forma primenantis žinomus iš venediškosios kultūros teritorijų. Tam tikra nuoroda šio laidojinio chronologijai – stokojant kitų duomenų – gali būti taip pat šio laidojinio
įleidimo vieta kapinyne. Taigi dar nesant pakankamai sukauptų visų
duomenų, regis, šiame nekropolyje esantys plokštiniai kapai ankstesni
už pilkapius. Pastaruosius datuojame III–IV m. e. amžiumi, o reikia
manyti, kad plokštinius kapus šiame kapinyne galima datuoti bent
II amžiumi. Tačiau aptariamas kapas neturėjo aiškios chronologinių
duomenų sistemos, todėl, manau, neapsiriksiu datuodamas ten surastų
daiktų rinkinį II–III m. e. amžiumi. Savo samprotavimus grindžiu ten
esamų daiktų apytikre chronologine analize.
25

26

27

A. Dymaczewski, „Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Młodzikowie, pow. średzki“,
Fontes Archeologici Posnaniensis, t. 8–9, 1958, p. 313, pieš. 247, fig. 2.
T. Malinowski, „Narzędzia kowalskie okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Polsce“,
Przegląd Archeologiczny, t. 9, 1953, sąs. 2–3, p. 265.
J. Wielowiejski, „Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski
w okresie późnolateńskim i rzymskim“, Materiały Starożytne, t. 6, 1960, p. 68, pieš. 12.
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3. Mentiškasis noragas, jo kultūrinė iškalba ir jam
priklausančios žagrės rekonstrukcijos problema
Tarp visų aprašytame kape rastų daiktų didžiausio įdomumo kelia, žinoma, mentiškasis arba irkliškasis noragas. Pirmus tokio pobūdžio įrankius imta moksle įžvelgti atodangose pareinio plotuose šio
amžiaus III dešimtmetyje28. Tuo pačiu metu Skandinavijos teritorijoje
ėmė vis dažniau tarp iškasenų rodytis medinių mentiškųjų arba irkliškųjų noragų29, jie savo išvaizda priminė garsiąją žagrę iš Debergoto
Maklemburgijoje (3 pieš.)30. Visi jie buvo iš bronzos tarpsnio, nors kai
kurie, atrodo, kiek vėlesni31. Tačiau iki dabar yra žinomas tik vienas
mentiškasis noragas, pagamintas iš geležies, surastas Skandinavijos
teritorijoje Gl. Lindholmo vietovėje (Zelandija)32. Kadangi Europos
šiauriniame plote La Teno tarpsniu pasirodo mentiškieji noragai, kyla
klausimas, kokia yra tų noragų genezė Europoje, pradedant La Teno
tarpsniu, juo labiau kad romėniškuoju tarpsniu buvo jie visuotinai žinomi tiek pareinio plote33, lygiai kaip ir Bavarijoje34, Didžiojoje Britanijoje35 bei visuose Balkanuose36. Pastaruoju metu įsigalėjęs gan tikėtinas
požiūris, kad negalima jų tiesiogiai priskirti keltams. Reikia manyti,
genetiškai yra jie kilę iš šiaurinės Europos ploto, kadangi seniausi iš
jų žinomi iš germaniškosios teritorijos. Balkanuose rasta taip pat daug
mentiškojo tipo noragų. Galimas daiktas, tai rodo, kad vietinės gentys
tos rūšies įrankius perėmė iš romėnų kultūros. Taip pat yra įmanoma,
kad tie noragai atsirado savarankiškai, nepriklausomai nuo pašalinių
H. Hofmeister, „Römische Pflügscharen?“, Germania, t. 1, 1917, p. 42–43, bei E. Anthes,
„Römische Pflügscharen, ten pat? [aut. past.], t. 2, 1917, p. 118–119.
29
A. Steensburg, „North-West European Plough-Types of Prehistoric Times and the Middle
Ages“, Acta Archeologica, t. 7, 1937, bei ten pat „The Veblstrup Plough. An Iron Age
Plough of the Crook Type from a Jutland Bog“, Acta Archeologica, t. 16, 1945.
30
R. Milke, „Der Pflug von Dabergotz“, Zeitschrift für Ethnologie, t. 56 (1924).
31
R. Jirlow, „Bill och rist po forhistoriska plogar“, Fornvannen, 1949, p. 218 ir kt.; P. V. Glob,
Ard og Plov i Nordens Oldtid, Aarhus, 1951.
32
R. Jirlow, Bill och rist..., min. veik., p. 220.
33
Plg. 28 nuorodą.
34
P. Leser, Entstehung und Verbreitung des Pfluges, Münster, 1931, lent. 5, pieš. a; plg. taip
pat A. Haberlandt, „Zur Systematik der Pflugforschung und Entstehungsgeschichte des
Pfluges“, Wiener Zeitschrift für Ethnologie, t. 38, 1933, p. 28–34 ir 76–79.
35
T. G. Payne, „The Plough in Ancient Britain“, Archeological Journal, t. 54, 1948, p. 93,
fig. 1, nr. 8, 9; tas pat, „The British Plough, Same Stages in its Development“, The Agricultural History Review, 1953, p. 74 ir kt.
36
V. Canarache, „Unelte agricole pe teritoriul republici populare române in epoca veche“,
Studii si cercetare de istorie veche, t. 1, 1950, sąs. 2, p. 83 ir kt.; bei pastaruoju metu
I. H. Crişan, „Un depozit de unelte descoperit la Lechninţa de Mures“, Studii si cercetari
de istorie veche, t. 6, 1960, sąs. 2, p. 285–299.
28
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3 pieš. Šliūžinė Dabergitz žagrė Maklemburgijoje bei jos
mentės forma. Plg. W. La Baume.

įtakų. M. Beranova teisingai mano, kad irkliškųjų (vėl mentiškųjų) noragų genezės negalima nustatyti pernelyg lengvabūdiškai37. Galimas
daiktas, egzistavo nepriklausomai tas nuo to du centrai, iš kurių plito
tos rūšies padargai. Vieną tokį centrą sudarė šiaurinių germanų teritorija (Jutlandijos pusiasalis, Fryzija, Olandija), iš kur buvo jie kūrybingai pergabenti į pareinio, Bavarijos plotą ir pietinę Angliją. Kitas
centras veikiausiai turėjęs būti Balkanuose. Įdomus yra K. Mošynskio
požiūris, kad dabartinius mentiškuosius noragus, kurie plačiai paplitę Europoje, Azijoje ir Afrikoje, reikia kildinti iš archajiško irkliškojo vėl mentiškojo kauptuko, naudoto dar genčių, gyvenusių rinkimo
ir kaupimo kultūroje38. Tų pastebėjimų kontekste kyla man viliojanti
darbinė prielaida, kad Balkanų pusiasalio mentiškieji noragai atsirado nepriklausomai nuo šiaurės germanų noragų. Tuo būdu Europoje
turėtume du jų atsiradimo centrus, kol pagaliau ankstyvaisiais viduramžiais pradėti buvo naudoti vakarinių39 ir rytinių40 slavų bei taip pat
37

38
39

40

M. Beranova, Zemĕdĕlske nastroje starych Slovanů v 6–12 stoleti, Praha, 1959,
p. 31–32 (kandidatinio darbo rankraštis ČAAH Archeologijos institute Prahoje), p. 31–32;
ta pati, „K’problematike latenskich tradicij, provincialno rimskich vlijanij i germanskich vlijanij na drevneslavianskoje zemledelije“, in: Vznik a pačatki Slovanů, t. 3, 1960,
p. 172, 178. Už leidimą naudotis neskelbtu rankraščiu 1961 m. rudenį man būnant Prahoje
nuoširdžiai dėkoju autorei.
K. Moszyński, Kultura ludowa..., min. veik., p. 159 ir kt.
W. Hołubowicz, Opole w wiekach X–XII, Katowice, 1956, p. 224, pieš. 93. Labiau apibendrintai W. Hensel, „W sprawie wczesnośredniowiecznych radlic łopatkowych z Polski“,
Kwartalnik HKM, t. 6, 1956, p. 716; bei pastaruoju metu E. ir St. Tabaczyński, „Nakło
wczesnośredniowieczne w świetle badań archeologicznych“, Wiadomości Archeologiczne, t. 26, 1959–1960, p. 170 (noragas datuotas XIV a.).
V. K. Gončarov, Rajkovieckoje gorodišče, Kiiv, 1950, lent. V, fig. 6, 7 (klaidingai pažymėta
kaip žagrės noragėliai).
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Volgos bulgarų41 ir kitų genčių. Suprantama, be išsamaus tyrinėjimo
negalima šios problemos tiksliai išspręsti.
Kadangi Europoje iš La Teno ir romėniškojo tarpsnio surastose
sankaupose esama dviejų mentiškojo tipo noragų, kyla klausimas, kokia buvo mūsiškio norago iš Šveicarijos genezė. Mano genetiškosios
spėlionės turi vis dėlto būti nurašytos į nesėkmes, kadangi stokojama
platesnės medžiagos apie analogiškas arba giminingas formas iš geležies vidurinio tarpsnio, taigi šios problemos šį kartą neplėtosiu.
Sunku tuo tarpu pasakyti, kokį medinį aptaisą turėjęs Šveicarijoje
surastas noragas. Ar sudarė jis rėžtuvinės žagrės, ar patobulintos šliūžinės žagrės dedamąją dalį, ar gal, kas būtų labiausiai tikėtina, tasai
noragas buvo dedamoji dalis dvišliūžės žagrės, analogiškos arba panašios į tas, kurias žinome kaip votyvinį modelį iš Kelno (4 pieš.), pareinės teritorijoje. Man atrodo beveik tikras esantis daiktas, kad tasai
noragas buvo įleistas į kapą su visu mediniu aptaisu – tai rodo geležinio apkausto fragmentai ilgo virbo pavidalu su užriestu galu (2 pieš.),
kaip ir šalia jo gulintis gabalėlis skardelės (2 pieš.). Tasai smailės tipo
geležinis kotas užriestu galu buvo įdėtas išorinio skliauto aukštyje prie
mirusiojo dešinės kojos. Aukščiau to strypo gulinti geležinė skardelė
tikriausiai yra fragmentas didesnės skardinės plokštės, kuri neišliko
arba sunyko. Reikia manyti, kad tai apčiuopiami įrodymai, jog į kapą
buvo įleista visa žagrė kartu su noragu. Šitai rodo taip pat fragmentas
(nuotrupa) medžio, kuris buvo aptiktas ant geležinio strypo šalia kojos
ir geležinio norago. Kokia buvo tojo strypo užriestu galu ir šalia buvusios geležinės skardelės paskirtis? Žinoma, nėra lengva tiksliai nusakyti jų funkciją to ariamojo padargo sandaroje. Iš dalies galėsiu į šį
klausimą atsakyti tik tuomet, kai aptarsiu esmingesnį klausimą – būtent, kai apmąstysiu klausimą, kokiu kampu galėjęs šis noragas dirbti,
kai buvo įtaisytas mediniame žagrės apsode. Nuo atsakymo į šį klausimą priklausys tolesnė to padargo senosios formos rekonstrukcija.
Gal nekelia abejonių, kad Šveicarijos žagrė dirbo ne stačiu arba
įžambu kampu žemės paviršiaus atžvilgiu, bet, reikia manyti, gulsčiai
arba tikriausiai šiek tiek palenkta (aštriu kampu) ariamo paviršiaus
atžvilgiu. Tokios išvados teisingumą rodo visų pirma darbinės dalies
forma ir lengvai palinkęs norago galas. Toks išlenkimas nesusidarė dėl
norago darbo, o, be abejonės, buvo pirminė ir gamintojo geidžiama to
įrankio forma. Panašiai išlenktas yra taip pat Rumunijoje, Prahovos
41

A. P. Smirnov, Volžskije bolgary, Moskva, 1951, p. 17 (pristato irkliškąjį noragą, kurį klaidingai vadina „plūgo peiliu“).
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4 pieš.: a – romėniškoji votyvinė žagrė su mentiškuoju noragu iš Kelno;
b – šliūžinė žagrė su mentele nuo Mozelio, kuri veikiausiai yra panašios
išvaizdos su žagre iš Šveicarijos Suvalkų apskrityje.

upėje, rastas mentiškasis noragas, bet stambesnės formos negu mūsiškis noragas42. Reikia manyti, kad abiejų noragų polinkio kampas
buvo panašus į polinkio kampą romėniškosios žagrės iš Kelno, kurios
votyvinis modelis, pagamintas iš bronzos, išsilaikė iki mūsų dienų
(4 pieš.). Tokį faktą teikdamas, suprantama, neturiu noro piršti skaitytojui Šveicarijos žagrės sandaros bei neabejotinai dvišliūžės žagrės
iš Kelno formų analogijos. Maža to, buvo jos analogiškai palenktos bei
taip pat gulsčioje padėtyje, įžambiai nuo visos žagrės žemės riekimo
krypties. Apskritai imant, darbas tokios žagrės, kokią matome Kelno
modelio pavyzdžiu, buvo našesnis, kadangi riekė ji platesnes vagas
negu rėžtuvinė žagrė ar net paprastoji šliūžinė, mat tos šliūžės padėdavo gulsčiai pakirsti dirvos sluoksnį paskui mentiškąjį noragą, kuris
gan primityvius „verstuvus“ tuose veiksmuose aplenkdavo.
Reikia manyti, kad noragas iš Šveicarijos, taip pat noragas iš Tinosulių priklauso šliūžinės žagrės tipui, kiek paprastesniam negu iš
Kelno, ir sudarė dalį žagrės, galimas daiktas, net ne rėminės (stulpelinės), nors ir tokios galimybės negalima atmesti. Balkanų plote, visų
pirma Rumunijoje, mentiškieji noragai buvo naudojami ir kaip rėžtuvinės žagrės (ir tuomet tie noragai buvo didesnių matmenų), ir kaip

42

V. Canarache, Unelte agricole..., min. veik., p. 102, fig. 17.
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šliūžinės, ką rodo mentės viršūnės išlenkimas. Tatai aiškiai matyti norago iš Tinosulių pavyzdžiu. Būdingi noragai, esantys rėžtuvinio tipo
žagrių dalimi, turėjo būti noragai iš Mošnenio vietovės43, tuo tarpu
noragas iš Pojanos44 priklausė šliūžinio tipo žagrei. Ta pirmoji priklauso romėniškajam tarpsniui, o antroji – La Teno tarpsniui. Iš šio pavyzdžio matome, kad negalėjo būti paprasta chronologinė pasekmė perėjimas nuo rėžtuvinės prie tobulesnės žagrės, šliūžinės, bet kad tie du
žagrių tipai padunojės srityje egzistavo lygia greta ir vienas nuo kito
buvo nepriklausomi. Toks teiginys mūsų tiriamiesiems svarstymams
labai svarbus. Mat atrodo, kad žagrė iš Šveicarijos, palyginti menkai
naši dėl mažo pločio ir mentelės dydžio, turėjo turėti prototipus tarp
ankstesnių šliūžinių La Teno žagrių formų, ištobulintų provincialiosios
romėniškosios kultūros sluoksniuose. Taigi todėl atrodo, kad geležinis virbas užriestu galu bei geležinės skardelės nuotrupa buvo šliūžinės žagrės dedamoji dalis. Tuo atveju, jeigu tai būtų buvusi šliūžinė,
stulpelinė žagrė, tų dviejų geležinių elementų funkcija būtų buvusi,
galimas daiktas, stipriam užpleišinimui dviejų medinių žagrės dalių,
kurios tam tikroje padėtyje galėjo prilaikyti šliūžę ir valdą arba kitas
to padargo tiksliau nenusakytas medines dalis. Tuo atveju, jeigu Šveicarijos žagrės konstrukcija būtų buvusi panaši į Skandinavijos Diostrupo45 tipo žagrių, būtų galima jas pavadinti pusiaušliūžėmis. Tuomet
geležinis strypas su skardele tarnautų žagrės kreivam valdui šliūžėje
užpleišinti. Deja, ties šita vieta baigiasi mano tyrimai žagrės išorinės
išvaizdos bei kape rastų daiktų funkcijos. Šiame tyrimų etape nieko
konkretesnio apie šio padargo išvaizdą pasakyti nėra įmanoma, tačiau
atrodo, kad pastaruoju metu rumunų mokslininkų atlikta daniškojo
plūgo rekonstrukcija nuėjo pernelyg toli – vien dėl to, kad pritaikyta
joje medinį verstuvą46. Reikia manyti, jokiu atveju mūsų žagrė iš Šveicarijos nebuvo toks tobulas padargas, kaip jį mato rumunų kolegos,
nors rekonstruoja jį, matydami mentiškąjį noragą kaip dalį geležinio
padargo, tarnaujančio žemei dirbti, kas antikiniais amžiais dominavo
dakų valstybėje.

Istoria Rominiei, t. 1, 1960, p. 511, fig. 112, pieš. 1.
Istoria Rominiei, p. 220, pieš. 50.
45
P. V. Glob, Ard og Plov..., min. veik., p. 36 ir kt., pieš. 36.
46
I. H. Crişan, „Un depozit de unelte...“, min. veik., p. 296, fig. 7.
43
44
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4. Išvados
Iš mano pastabų aiškėja, kad vyriškojo asmens kapą Šveicarijoje
prie Suvalkų reikia datuoti senesniuoju arba senesniojo lūžio į jaunesnįjį romėniškuoju tarpsniu. Kape buvo gausus rinkinys padargų, tarp
jų specialią vertę moksliniam pažinimui turi mentiškasis noragas bei
sodo peilis kaulinėmis kriaunomis. Reikia pabrėžti, kad tų daiktų įleidimas į kapo duobę nėra koks pavienis kultūros reiškinys tame krašte.
Kaip teisingai pastebėjo P. V. Globas47, remdamasis plačia lyginamąja medžiaga, tas paprotys klasikinės kultūros sluoksnyje datuojamas
maždaug nuo V a. pr. m. e. ir trunka visą geležies epochą. Įvairiose
morfologinėse-kultūrinėse terpėse laikėsi paprotys leisti į kapą ištisas
žagres, jų dalis arba votyvinio pobūdžio modelius. Su tuo papročiu
skandinavų teritorijoje turi kažkokio priežastinio ryšio votyvinės aukos, kurių esmę sudarė tai, kad balose buvo skandomos žemdirbystės
padargų dalys arba jų visuma. Taigi prie Suvalkų Šveicarijoje rastas
komplektas, be abejonės, yra atbalsis papročių ir tradicijų, kurios ypač
ilgai išsilaikė vakarinėje ir šiaurinėje Europoje. Todėl, kad į kapą buvo
įleistas toks turtingas rinkinys padargų, galime rekonstruoti žemės
ūkio gamybos lygmenį Jotvoje ankstyvuoju romėniškuoju tarpsniu.
Toji žemdirbystė visų pirma rėmėsi kaitaliojamąja žemdirbyste ir cheminiu žemės įdirbimu degėsiuose. Tiems tikslams tarnavo, tarp kita
ko, aštrus dantytas sodo peilis ir mentiškasis noragas, kuris gal tiko
tiktai dirvos paviršių supurenti bei po gaisro miško puvenose ir pomiškyje likusias šaknis ištraukyti. Mūsų mentiškojo norago darbinės
dalies mažas našumas, reikia manyti, vertė dirvą arti kryžmai ir veikiausiai labai negiliai. Tačiau man neatrodo, kad šiaurinės Lenkijos
žemėse tais laikais būtų buvęs šis arimo padargas vienintelis. Kaip jau
Lenkijoje egzistavo gerai suformuotas plūgas su verstuvu ankstyvųjų viduramžių tarpsniu lygia greta su žagre, turinčia mentelę, lygiai,
atrodo, be primityvios žagrės su mentiškuoju noragu, taip pat turėjęs
būti vėlgi antikiniais laikais šiaurinėje Lenkijoje įvorinis arba tiktai
užriestais kraštais noragas, kuris buvęs našesnis padargas negu mūsų
tipo mentiškoji žagrė. Nežinome, ar analogiškai vyko žemdirbystės
padargų plėtra baltuose, suomiuose ir šiauriniuose slavuose, kurie
gyveno Europos šiaurinėje miškų zonoje. Šveicarijos radinys yra pir-

47

P. V. Glob, Ard og Plov..., min. veik., p. 98 ir kt. bei 102.
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mas mentiškojo norago signalas48, juo įdomesnis, kad dar nepaliudytas
šiaurės Lenkijos slavų žemėse. Ateityje gentinių baltų plotuose surasti
nauji žemdirbystės padargai, galimas daiktas, geriau nuskaidrins žemdirbystės technikos pažangumo santykį dirbant žemę miško zonoje,
lyginant su pietinės zonos ir pereinamosios rytinės zonos technika.
Ištrauka iš straipsnio „Odkrycie grobu rolnika jaćwieskiego z narzędziami produkcji
z okresu rzymskiego“, išspausdinto Rocznik Białostocki, t. III, Białystok, 1962, p. 206–220.

Iš lenkų kalbos vertė Algis Uzdila
Jerzy Antoniewicz

JERZY ANTONIEWICZ (g. 1919 m. mieste Piotrków Trybunalski, m. 1970 m.
Varšuvoje) – žymus baltų archeologas. Antrojo pasaulinio karo dalyvis. Okupacijos metais Varšuvos universitete slapta studijavo archeologiją ir viduramžių
istoriją. 1961 m. Krokuvos Jogailaičių universitete apgynė archeologijos daktaro
disertaciją (Gynybinio tipo gyvenvietės ankstyvuoju geležies laikotarpiu prūsų
žemėse).
1945–1962 m. dirbo Valstybiniame archeologijos muziejuje Varšuvoje. Metraščių
Rocznik Olsztyński ir Rocznik Białostocki vienas iš iniciatorių ir 1961–1966 m.
redaktoriaus pavaduotojas. Redagavo ir Olštyno Mozūrijos instituto leidžiamą
žurnalą Komunikaty Naukowe. 1964–1970 m. metraščio Acta Baltico-Slavica
redaktorius.
Organizavo ir vadovavo Jotvingių kompleksinei ekspedicijai Šveicarijoje (prie
Suvalkų). Varšuvos universitete dėstė baltų ir slavų archeologiją.
Paskelbė daugiau kaip šimtą mokslinių straipsnių apie jotvingių ir prūsų kultūras, jų
santykius su slavais. Ypač reikšmingos jo redaguotos monografijos: Materiały do
dziejów ziemi sejneńskiej (Medžiaga Seinų krašto istorijai, 1963), Studia i materiały
do dziejów Suwalszczyzny (Studijos ir medžiaga Suvalkų krašto istorijai, 1965) bei
Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego (Studijos ir medžiaga
Augustavo ežeryno istorijai, 1967) bei knyga Bałtowie zachodni w V w. p. n. e. –
V w. n. e. (Vakarų baltai V a. p. m. e. – V m. e. a., 1979).

48

Panašų padargą į mūsiškį mentiškąjį noragą iš Šveicarijos žinome iš garsaus Latvijos lobyno, surasto Zvar dės Kokmuižoje (Saldaus rajonas). Kaip mane laišku maloniai informavo Latvijos mokslų akademijos sektoriaus darbuotojas Rygoje E. Mogurevičis, tasai
daiktas yra laikomas mentele, tarnavusia pelenams kalvėje žarstyti, nežiūrint, kad tasai
daiktas yra 22,5 cm ilgio. Kai tos senienos nesame savo akimis matę, sunku tuo klausimu
turėti savo požiūrį. Buvo apie jį paskelbta pirmą kartą A. Anteino darbe „Dzels un teranda
izstradajmus strukturas ipašibas im izgatavošenas senāja Latvija (lidz. 13 gs)“, Archeologija un Etnografija, t. 2, 1960, p. 12, pieš. 24, fig. 1.
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Lietuvių dalyvavimas kolonizuojant
prūsų žemes buvusios jotvingių
girios vakarinėje dalyje (iki 1568 m.)
Lietuvių atsikėlimas į prūsų žemes yra gana gerai išstudijuotas,
bet visų pirma vadinamojoje Mažojoje Lietuvoje. Nedaug težinoma
apie lietuvių vaidmenį kolonizuojant Kryžiuočių ordino ir Prūsijos kunigaikštystės pietrytines žemes, t. y. buvusio jotvingių krašto vakarus
ir jo pasienį su Galindija – vėlesnę Mozūrijos teritoriją. Šiame straipsnyje bandysiu tai apžvelgti, remdamasis tyrimais, atliktais keliose buvusios Prūsijos apskrityse (Unguros, Stradūnų-Alėckos, Zelkavo bei
Luko ir Pišo) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasienyje.
Lietuvių kilmės gyventojus galima atsekti iš: tiesioginių užuominų apie juos; etnonimų „lietuvis“ (Littauer) ir „žemaitis“ (Somayten);
lietuviškų vietovardžių ar asmenvardžių. Taigi apžvelkime iš eilės mi-









Čia publikuojamas straipsnis yra redaguota ir pataisyta autoriaus knygos Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych
(do 1568 roku), Olsztyn, 2001, p. 50–58, ištrauka.
Plg., pvz., F. Kurschat, Zur Geschichte der Litauer in Ostpreuβen, Heidelberg, 1893;
P. Karge, Die Litauerfrage in Altpreussen in geschichtlicher Beleuchtung, Königsberg,
1925; H. Mortensen, Die litauische Einwanderung nach Ostpreussen, Prussia, 1933,
H. 30, p. 137 ir kt.; W. Kuhn, Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit, Bd.
2, Köln-Graz, 1957, p. 27–32.
Plačiau šių vietų kolonizavimas aptartas knygoje G. Białuński, Kolonizacja „Wielkiej
Puszczy“ (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn, 2002.
Šie vietovardžiai turėtų tapti kalbininkų atskirų tikslesnių tyrimų objektu. Autorius daugiausia remiasi ligšioliniais kalbininkų darbais, tik kartkartėmis nurodydamas klaidingą
ar abejotiną juose pateiktą etimologiją ir siūlydamas savo įžvalgas.
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nėtas apskritis, tirdami, ar lietuvių čia gyventa ir kada jie galėję į šias
vietas atsikelti.
Pišo apskrityje lietuvių kilmės vietovardžiais galima laikyti tokius gyvenviečių pavadinimus: Kibisy, Kortejki (ankstesnis kaimo
Bzury pavadinimas), Taczki, Worgule ir galbūt Szłapie (ankstesnis
pavadinimas Perßein10). Lietuvių buvus gyvenvietėje Bzury [Kortejki
– vert. pastaba] sprendžiu tik iš vietovės pavadinimo. Kad lietuvių gyventa kaime Kibisy, rodo asmenvardžiai ir užuomina privilegijoje. Joje
užsimenama apie lietuvius (Littawen) – Joną Doxoytz, Aleksą Littawschky, Stankų Jurkouitz ir dar vieną Stankų11. Ir Taczki kaimo dokumente įvardijami lietuviai (Littauen) Jonas ir Motiejus Tatzkoitz12.
Vietovardis Worgule kilęs nuo kažkokio Worgulio (minimo 1534 m.),
ko gero, lietuvio (nors gyvenviečių Worgol tuomet būta ir Mazovijoje). Neaiški taip pat vietovardžio Szłapie kilmė. Kaimą įkūrė Motiejus
Szłapa bei Mikalojus, Jonas, Andrius ir Jokūbas (Matz Schlapi, Nicklas, Hans, Andres, Jacup)13. Pirmojo pravardė rodo jį buvus lietuvį,
bet ji galėjusi būti ir lenkiška14, taigi lieka tik gan neaiškios kilmės
ankstesnis kaimo pavadinimas Perßein (nors šaknis pérse-, pérsi- lietuvių kalboje labai dažna).
Lietuvių būta ir kitose gyvenvietėse. Kaime Osranki 1510 m. gyvenęs Stankus, vadinamas lietuvių antstoliu (Littawische Kemerer)15.
Du lietuviai atkelti taip pat į kaimą Kosinowo, atėmus dvarą iš Gra-

R. Przybytek, Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreussens. (Nazwy
miejscowe pochodzenia bałtyckiego w południowej części Prus Wschodnich), Stuttgart,
1993, p. 33.

Ten pat, p. 126.

Ten pat, p. 299.

Ten pat, p. 337.

Ten pat, p. 291. Autorė vietovardį Babrosty (p. 16) laiko esant baltiškos kilmės, nors jis
fiksuojamas tik XVII a. ir yra veikiau tik iškreipta ankstesnė lenkiška šio vietovardžio
forma Bobrowo – 1579, Bobroffstan – 1601. Tuo tarpu K. Szcześniak (Teka Toruńska
Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego, Gdańsk, 1994, p. 104) vietovardį
Wojtele laiko esant lietuviškos kilmės (dėl priesagos -ele), tačiau pirmykštis pavadinimas
buvęs Voitolowo, Woytolowo, taigi lenkiškas.
10
R. Przybytek, min. veik., p. 291, atseit gimininga lietuviškam žodžiui prapérsa ‘pelkėta
vieta miške’.
11
Berlyno Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (toliau GStPK); Ostpreussische
Folianten (toliau Ostpr. Fol.) 125, f. 303.
12
Ostpr. Fol. 207, f. 104.
13
Ostpr. Fol. 125, f. 262.
14
Taip mano H. L. Hoffmann-Bagienski, Die Dienstgüter des Amtes Johannisburg, Hamburg, 1992, p. 246, teisingai pabrėždamas Lenkijoje buvus giminę Szlapa, jų herbas buvo
Liūtas (Lewart).
15
Ostpr. Fol. 207, f. 38.
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bovskių šeimos (po 1502 m.)16. Sprendžiant iš gyventojų sąrašų, lietuvių būta taip pat kaime Zabielne: Jan Grzegorzoitz, Jan Kolkoitz,
Grzegors Kolkoytz, Andrzey Kolkoytz (1565)17, čia taip pat minimas
Worgulis, vietovės Worgule savininkas. Tačiau šie gyventojai, kaip
rodo jų vardai, buvo jau sulenkėję. O pirmieji Pelkų (Pełki) kaimo
gyventojai buvo: Juodka, Pelka, Mikalojus ir Piotras (Jawdke Palke
Micolay und Pioter)18. Bent pirmojo asmenvardis rodo jį buvus lietuvį. Tuo tarpu gyvenvietėje Trzonki užfiksuotas etnonimas – Stannck
Lyttfin (1540).
Lietuviai į Pišo apskritį pradėjo keltis po 1466 m., bet daugiau
jų čia atsirado tik XVI a. pradžioje (kaimuose Taczki, Bzury, Kibisy,
Worgule, Zabielne, Trzonki, Drygały). Verta pacituoti didžiojo magistro Jono fon Tyfeno 1494 m. įspėjimą Kryžiuočių ordino valstybės gyventojams, kurie savo lenuose įkurdindavo ateivius iš Lietuvos ir Žemaitijos19. Tai parodo tam tikrą anuomet vykusio kolonizavimo kryptį
– tai matysime ir kitose apskrityse. Pasakytina, kad lietuvių kilmės
atsikėlusiųjų buvo nedaug ir jie greitai asimiliavosi su lenkų dauguma.
Be to, dalis lietuviais vadinamų gyventojų galėjo būti lenkai bei rusėnai, atsikėlę čia iš Palenkės, tuomet priklausiusios Lietuvos Didžiajai
Kunigaikštystei.
Luko apskrityje lietuviškais vietovardžiais laikytini kaimai: Bur20
nie , Mołdzie21, Śniepie22, Szarejki23 bei Judziki, Sypitki ir Talusy24.
Tikriausiai lietuvių kilmės yra ir vietovardis Mącze25 bei ankstesnis
gyvenvietės Kobylin pavadinimas – Dzydzusze (gali būti iš liet. dìdis,
didỹsis). Kitų ženklų, patvirtinančių buvus lietuvių šiuose kaimuose,
dažniausiai nėra. Dėl vietovardžio Sypitki aišku, kad kaimą įkūręs
Pasak liudytojų parodymų 1539 m. byloje, GStPK, Adelsarchiv nr. 415, t. 1, f. 62.
Ostpr. Fol. 207, f. 131.
18
Ostpr. Fol. 125, f. 274.
19
Acten der Ständetage Preussens unter des Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. von
M. Toeppen, Bd. 5, no. 142: Item unser gnediger her hoemeister vorbewtet allen unnderthanenn, die do huben mit Samaiten adder Littowenn besatzt habenn, das sie inen
nicht gestatten inn Samaiten adder Littowenn czihenn, unnd annder lewthe mehr usz
densleben lanndenn holenn.
20
R. Przybytek, min. veik., p. 38.
21
Ten pat, p. 182.
22
Ten pat, p. 294.
23
Ten pat, p. 289; K. Szcześniak, Teka, p. 161.
24
R. Przybytek, min. veik., p. 92 (vietovardis Judziki yra kilęs iš liet. júodas, juodà, júoda,
juolab kad ankstesnis kaimo pavadinimas Czarne Mikołaje), p. 287, 299.
25
Ten pat, p. 161. Čia lietuvišku (baltišku) laikomas ir kaimo Bienie pavadinimas, nors jis
greičiausiai kilęs iš lenkiško pavadinimo Bień, Bienie; pastarasis fiksuojamas Mazovijoje
1470 m., žr. Słownik staropolskich nazw osobowych (toliau SSNO), t. 1, p. 154.
16
17
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asmuo, turėjęs tokį pat asmenvardį. Kaimą įkūrė Jokūbas Sypitka,
Piotras Rohut ir Stankus Ozorek arba Jeziorek (Jacob Sipitka, Peter
Rohut, Stenck Aszerenck)26, šie asmenvardžiai, regis, patvirtina lietuvišką vietovardžio etimologiją. Lietuvių kilmės vietovardžiu laikoma
ir vietovė Ropele, taip pavadinta dėl antrojo jos savininko (juo tapusio
1505 m.) kažkokio Jano Ropelio (Jann Rupill)27, kuris greičiausiai buvęs lenkas28. Taigi ir vietovardį reikia laikyti lenkišku.
Lietuviai tiesiogiai minimi taip pat kaimo Czyńcze privilegijoje.
Jo įkūrėjai Janas ir Simonas, kilę iš vietovės Cierpięta, t. y. iš Kucze,
privalėjo atlikti šarvarką, kaip ir kiti lietuviai (Lithawen)29. Etnonimas
„lietuvis“ pavartotas taipogi gyvenvietės Koleśniki 1468 m. privilegijoje (Lithaw). Istoriografijoje dažnai pabrėžiama, kad, nepaisant tokio
apibūdinimo, daugeliu atvejų vis dėlto turėta galvoje lenkus (čia reikėtų pridurti – ir rusėnus), tik gyvenusius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, daugiausia Palenkėje30. Atrodo, jog vietovardžiai Czyńce
bei Koleśniki kaip tik ir yra toks pavyzdys. Pirmojo kaimo pavadinimas aiškiai lenkiškas. Antrasis pirmiausia buvo dovanotas kažkokiam
Janui Ruski (Jan Ruski) ir Gžegožui Lietuviui (Greger Lithaw), o po
kelių mėnesių Jurgiui ir Janui Lietuviui31 (Jurgen, Jan Lithaw). Ko
gero, Janų atveju kalbama apie tuos pačius naujakurius. Taigi akivaizdus pavyzdys, kaip vienąkart Janas vadinamas rusėnu, kitąkart – lietuviu. Kad naujakuriai buvę rusėnai, patvirtina ir vietovardžio forma
(Koleśniki)32. Tačiau lietuvių naujakurių Luko apskrityje irgi būta.
Tai patvirtina užfiksuoti vietovardžiai ir etnonimai. Jų aptikta Luke
(Yan der Littawer, 1479), gyvenvietėse Mostołty (Jhan Samaithen,
1519) bei Grabnik (Lehenardt Lithwin, Juregk Lithwin, 1539). Apie
lietuvius byloja jų pavardės – artojo iš kaimo Długochorzele pavardė
– Jan Philipoitz (1551); Nowa Wieś kaimo valstiečio pavardė Christof
Matzeikoitz (1579) bei Gižų (Giże) vietovės laisvojo valstiečio asmenvardis Woyteck Sakoitz (1579). Nors galėtų tai būti ir klaidingas lenkų
priesagos -(w)icz fiksavimas.
Ostpr. Fol. 119, f. 74; Ostpr. Fol. 125, f. 134.
Ostpr. Fol. 119, f. 20.
28
	Žodyne SSNO (t. 4, p. 487) fiksuojami beveik to paties laikotarpio (1484, 1497)
asmenvardžiai: Ropel, Ropyl. Įsidėmėtina ir vardo Jann rašyba.
29
Ostpr. Fol. 119, f. 69.
30
Plg. J. Wiśniewski, „Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w.“,
in: Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, Warszawa, 1975, p. 215;
R. Weber, Die Landgemeinde des Grenzkreises Lyck, Hohenwestedt, 1988, p. 215.
31
Ostpr. Fol. 119, f. 81; Ostpr. Fol. 125, f. 118.
32
K. Szcześniak, Teka, p. 161.
26
27
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Lietuviai į Luko apskritį kėlėsi ir po 1466 m. Tai vyko iki XVI a.
pradžios. Šaltiniuose „lietuviais“ įvardinti naujakuriai daugeliu atvejų
reiškė taip pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėnus ir lenkus,
taigi lietuviai čia sudarė nedidelę naujakurių dalį33. XVI a. lietuviai
buvo greitai polonizuoti, o jų čia buvus rodo tik gyvenviečių pavadinimai.
Stradūnų apskrities lietuviški vietovardžiai tikriausiai yra šie:
Duły, Ginie, Gryzy, Gordejki, Judziki, Junie, Kałtki, Kile, Rogojny, Romejki, Rynie, Wojnasy, Zajdy, Zanie, galbūt ir Wilkasy34, pirmykštis
vietovės Nowe Krzywe pavadinimas – Sattus (taip pat Satty, Sattuk)
bei gretutinis kaimo Dobki pavadinimas (nors šis vietovardis veikiausiai lenkiškas35) – Kibisze36. Sąrašą dar galima papildyti vietovardžiais
Giże37, Lakiele38, Maże39, Sedranki40, Stacze41, Sulejki42, Szarejki43,
Szczybały (iš liet. ‘sausinamos pelkės, klampi vieta’)44; abiem kaimais
Szeszki (liet. šẽškas)45; bei Żmudziny (etnonimas naujakuriams iš Žemaitijos apibūdinti). Tačiau atmesti reikėtų siūlomus vietovardžius
Kiliany ir Czukty. Vietovardis Kiliany kilęs nuo Luko apskrities kaimo
pavadinimo, o seniūnai Michałas Kilianas ir Piotras Buczko (Michel
Killian, Peter Butzko), atrodo, čia atsikėlė iš gyvenvietės Gorczyce
(kurios dalis žemių XVI a. buvo vadinama Kiliany) ir buvo lenkai46.
Panašiai kaip nuo Mikolajaus Szuchtos (t. y. Czukta)47 iš Chelchų (Micolay Schuchta von Chelchen) yra kilęs vietovardis Czukty. Be pačių
vietovardžių, nesama daugiau žinių apie lietuvius naujakurius ir gy-

Plg. J. Sembrzycki, Hat eine Kolonisation Litauens durch Polen stattgefunden, Altpreussische Monatsschrift, 1888, Bd. 25, p. 339–361.
34
	Žr. kalbininkų argumentus K. Szcześniak, Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego, Gdańsk, 1994, ir R. Przybytek, min. veik., atitinkamos vietos.
35
Nors dažnai laikoma baltiškos kilmės, plg. R. Przybytek, min. veik., p. 46, ir K. Szcześniak,
Nazwy, p. 195. Pastaroji manė, kad pavadinimas kilęs nuo netoliese esančio ežero (Jezioro
Dobskie) vardo. Prielaida, atrodo, nepagrįsta – vien dėl to, kad apgyvendinant šias vietas
ežeras buvo vadinamas Filgendt, Elgindt.
36
Pavadinimas perimtas iš vietovardžio Kibisy, esančio Pišo apskrityje, plg. R. Przybytek,
min. veik., p. 33.
37
K. Szcześniak, Nazwy, p. 170.
38
K. Szcześniak, Nazwy, p. 189; R. Przybytek, min. veik., p. 142.
39
R. Przybytek, min. veik., p. 173.
40
K. Szcześniak, Nazwy, p. 189.
41
Ten pat, p. 88.
42
Ten pat, p. 204.
43
Ten pat, p. 89; R. Przybytek, min. veik., p. 289.
44
Taip nurodo K. Szcześniak, Nazwy, p. 204.
45
R. Przybytek, min. veik., p. 290.
46
Asmenvardis Kilian Lenkijoje buvo labai paplitęs, plg. SSNO, t. 2, p. 582.
47
Lenkijoje asmenvardis Czukta buvo paplitęs jau XV a., plg. SSNO, t. 1, p. 434.
33
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venvietėse Lakiele, Rynie (jos minimos tik XVII a.), Giże, Maże, Nowe
Krzywe, Sulejki, Szczybały, Zajdy, Zanie, Żmudziny.
Dalis vietovardžių pasiskolinta iš jau esančių gyvenviečių tokiu
pavadinimu, pvz., Kibisze – nuo seniūno Marcino Kibiszo (Marczin
Kibisch), kuris tikriausiai buvęs lenkas arba sulenkėjęs lietuvis, atsikėlęs iš Pišo apskrities kaimo Kibisy. Kitas iš kitos apskrities atkeliavęs
kaimo pavadinimas – Judziki. Kaimas įkurtas Jokūbo iš Judzikų Luko
apskrityje (Jacob von Judzigken). Kaimo Szarejek seniūnas irgi kilęs
iš kaimo Szarejek Luko apskrityje. Iš čia kilę turbūt ir vietovės Gawlików Wielki seniūnai Marcinas ir Stanikas Szarejko (Marzin, Stanicke Scharecke). Gižų įkūrėjai Wojtekas ir Stanisławas Giżai (Woitek,
Stenslauf) kilę iš Gižų Luko apskrityje. Abu jie buvo arba lenkai, arba
sulenkėję lietuviai. Tuo tarpu Šeškų kaimą (Szeszki), esantį netoli
Wężewo, įsteigė Grzegorzas Damaschinas (Greger Damaschen), kilęs iš Šeškų, esančių netoli gyvenvietės Wilkasy. Galbūt atsineštinis
yra ir pats vietovardis Wilkasy, juk netoli Lėciaus (Gižicko, vardas
kilęs nuo ežero pavadinimo) esama gyvenvietės Wilkasy. Tik tokiu
atveju vietovardį reikėtų laikyti esant prūsiškos kilmės. Aiškinant kitaip, vietovardis gali būti laikomas ir lietuvišku. Iš Lėciaus apskrities
gali būti pasiskolintas ir vietovardis Szczybały.
Daug gyvenviečių pavadinimų yra patroniminės kilmės – nuo
juos įkūrusių žmonių ar kitų naujakurių vardų. Pagal seniūną Joną
Dūlą (Jann Duey / Duha / Duwy) pavadinta ir vietovė Duły. O Gordeikių (Gordejki) seniūnu tapo Andrius Gordeika ir Maciejus Biały iš
Zaidų (Andres Gordeyke, Maytze Byale von Sayden). Pirmasis iš jų
tikriausiai lietuvis. Grizų (Gryzy) seniūnais paskirti Janas ir Stankus
Grizai iš Šofų (Szofy; Hanß, Stanig Griesch / Griesen von Schoffen)
– jų pavardė dabar kalbininkų pripažįstama baltiška48. Matyti, seniau
buvęs baltiškas (bet suslavintas?) ir vietovardžio Kałtki įkūrėjo asmenvardis Marcinas Kaltka (Merten Kaltku). Ankstesnis jo valdų pavadinimas Calmars, Kalmars galbūt irgi buvo lietuviškas. Lietuviška,
ne prūsiška laisvųjų valstiečių iš kaimo Junie pavardė – Andrius Junio
ir jo brolis Motiejus Junio (Andri Jhony, Matzck Jhony). Vietovardžiui Romejki vardą davęs Stanislovas Romekas, kai kuriuose dokumento nuorašuose rašomas Romeika (Stenzel Romeck / Rumeyka);
Rogainiai (Rogojny) kilę nuo seniūnų Lauryno, Mikalojaus ir Povilo
Rogūnų iš Plocično (Lorenz, Mikolaj, Pawel Rogun von Plotzitzen), o
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K. Szcześniak, Nazwy, p. 86, 93.
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vietovardis Stacze – nuo seniūno (S)taczko (scholtzen Tatschken). Pagaliau vardą nuo vieno iš vietovės apgyvendintojų – Wojteko Wojnaso
(Woiteck Wonnasch) gavęs kaimas Wojnasy.
Apie gyvenvietę Ginie žinoma, kad ją įkūrė Gregoras Lietuvis
(Greger Littaw), o 1507 m. čia valdė Gyne Prewischke, jam už vietovės pavadinimą gyventojai ir turi būti dėkingi. Įkūrėjas, ko gero, buvo
kilęs iš Ginių, esančių netoli Goniondzo (Goniądz). Ir Kilių (Kile) kaimo steigėjai galėjo būti lietuviai – Simonas ir jo sūnus Andrius (Saymis,
Andres), tai rodo pirmojo iš jų užfiksuota vardo forma. Vietovardis minimas tik nuo 1519 m. Žinutė apie lietuvių naujakurių apgyvendinimą
Mileve (Milewo) datuojama 1554 m. Tuomet šio kaimo seniūnas rašė
kunigaikščiui, jog paskyręs jau 50 iš 60 lenų lietuviams ir lenkams (mit
Littawen und Boln)49. Iš Lietuvos, sprendžiant iš privilegijos duomenų, atsikėlęs gyvenvietės Zawady įkurdintojas kažkoks Jokūbas, kilęs,
berods, iš Pamerkių kaimo prie Merkio upės (Jacoben aus Littauen
von Pohmercken). Vis dėlto, atrodo, jis buvęs lenkas. Tai rodo ne tik
kaimo pavadinimas, bet ir gretimo Sajzy kaimo (dorff einem Polen zu
verkauffen) gyventojų skundas dėl jo50. Kad lietuvių gyventa taip pat
Stradūnų apskrityje, liudija žinutė, jog Vydminų (Wydminy) kaimo
seniūnas Petras (Petter Schults), be lenkų ir vokiečių kalbų, mokėjęs
ir lietuvių, todėl galėjęs tarnauti pas kunigaikštį51.
„Lietuviu“ įvardintas ir Ginių pašalyje esančio kaimo Kowale
įkūrėjas Stenzell Littaw, kaip ir gyvenvietės Sobole steigimo privilegijoje (nors ši privilegija atrodo įtartina). Be to, yra prielaidų dėl
šių naujakurių rusėniškos kilmės52. Etnonimą „lietuvis“ vėl aptinkame
Stradūnuose (Merten Littaw, 1507), Vydminuose (der Lang Littaw,
1507). Sprendžiant iš pavadinimų, iš LDK buvo kilę Turovo (Turowo)
įkūrėjai Jakubas ir Juchna Telmin, Andrzejus ir Ivaško, nors pastarasis
veikiau rusėnas, bei kaimo Cybulki steigėjai Matas Cebula bei Bogdanas ir Dačko (Mats Zcebuller, Bogdan, Daschko). Anksčiau kaimas buvo vadinamas taip pat Daczki (Taschke, Datzke). Vietovardis,
atrodo, lietuviškas (o pats Matas Cebula veikiau lenkas). Ko gero, ir
Juchų (Juchy) miško bitininkas (1507) buvęs lietuvis – tai Jacob Bartusch Bender, – šitai rodytų pastarasis apibūdinimas, reiškiantis be-

49
50

51
52

GStPK, Etats-Ministerium (toliau EM) 103d/ M, f. 4.
EM 103d/ C, f. 2. Toliau jis buvo vadinamas tiesiog mozūru, vadinasi, turėjo būti kilęs iš
Mazovijos, plg. EM 103d/ C, f. 4–6.
EM 103d/ W, f. 130.
G. Białuński, Przemiany..., p. 59.
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žemį valstietį lietuvių apgyvendintose prūsų teritorijose53. Lietuviškai
skamba 1540 m. Šeškuose užfiksuoti asmenvardžiai Jurkus ir Nabotz
bei jau minėtas Gregoras Damaschin. Kituose kaimuose aptikta tokie
asmenvardžiai: Cimochy – Grigas, Sajzy – Jan Sattus, Dawgill (šis jau
1507 m. rašomas Dawgil), Piaski – Roczwil (1507).
Stradūnų apskrityje lietuvių aiškiai būta daugiau negu dviejose
anksčiau aptartose. Į šį kraštą jie kėlėsi dviem tarpsniais. Pirmiausia
netrukus po Trisdešimties metų karo iki XVI a. pradžios, ir antrąkart
– XVI a. viduryje. Čia jie stipriai polonizavosi ir paliko tik lietuviškus
vietovardžius. Deja, sunku rasti tiesioginių duomenų apie kolonizacijos kryptis. Bendroji nuoroda – Raigardo kraštas, nors šios vietos
pastoviai apgyvendintos tik nuo XV a. pabaigos54. Atrodo, naujakuriai čia kėlėsi iš anksčiau ir geriau apgyvendintų Goniondzo apylinkių,
pietinės ir centrinės Palenkės55 bei Gardino, tik išimtinai – iš pačios
Lietuvos. Pasakytina, kad dalis vietovardžių tiek Goniondzo, tiek Stradūnų (iš dalies ir Luko) apylinkėse sutampa: Ginie, Masie, Radzie ir
Downary56. XVI a. viduryje naujakuriai čia kėlėsi iš jau apgyvendintų Ročkų (Raczki) ir Szembelewo (apgyvendinto XVI a. pradžioje)
apylinkių57, kiti vėlgi iš Goniondzo apylinkių (kurį laiką priklausiusių Radvilų giminei), taip pat iš Knišino ir Gardino58. Dar kiti galėjo
atsikelti iš Prūsijos kunigaikštystės šiaurryčių, kuriuos kiek anksčiau
buvo apgyvendinę lietuviai (Įsručio ir Geldapės upės apylinkės), nors
jokių konkrečių įrodymų nerasta.
Zelkavo apskrityje dauguma vietovardžių, atrodo, yra baltiškos
kilmės. Turint galvoje kaimų kūrimąsi lietuvių kolonizacijos laikotarpiu (XVI a. pradžioje) ir tai, kad nėra žinių, patvirtinančių buvus čia
prūsus, vietovardžius galima laikyti lietuviškais. Taigi lietuviškomis
laikytinos gyvenvietės Hejbuty, Ranty (gal liet. rantýti, rañto, rañtė
‘įpjauti, kapoti, naikinti’), Zelki (etimologija neaiški) bei ankstesnis
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Ten pat, p. 157–158.
J. Wiśniewski, „Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku“, in: Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Warszawa-Białystok,
1967, p. 79.
Apie lietuvių dalyvavimą apgyvendinant šias žemes XV a. plg. J. Wiśniewski, „Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny. Geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne“, Acta Baltico-Slavica, 1977, t. 11, p. 15 ir kt.
Ten pat, p. 20; plg. J. Wiśniewski, „Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII w.“, Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, p. 127 ir kt.
J. Wiśniewski, „Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV wieku do połowy XVII
wieku“, in: Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok, 1965, p. 126 ir kt.
Ten pat, p. 130.
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vietovės Krzywe pavadinimas Sadrost / Sodrest / Saderst (galbūt iš
liet. sódrus ‘derlingas’). Deja, nėra kitų šaltinių, susijusių su šio krašto istorija. Tačiau lietuvius dalyvavus apgyvendinant šį kraštą galima
spręsti vien iš gyvenviečių pavadinimų. Atrodo, ir čia ilgainiui lietuviai
sulenkėjo. Tokiu pavyzdžiu laikytinas gyvenvietės Sadrost pervadinimas vietovardžiu Krzywe bei kiti lenkiški vietovardžiai, atsirandantys
nuo XVI a. vidurio (Biała, Malinka).
Unguros apskrityje lietuviškiems vietovardžiams priskirtini:
Botkuny, Janele, Juchnajcie, Pietrele, Surminy59. Lietuviški buvo ir
šių gyvenviečių pavadinimai: Bendkeim, Bentkeim (dabar Banie) bei
Saurnicken, Saurnickeim60, Błędowo61, Brożajcie62, Budry63, Budzie64,
Szupowo (Schopauenn)65, Dowiaty66, Grądyszki (Grandischken)67,
Jurgucie68, Kolniszki69, Kulsze70, Miczuły71, Nasuty72, Rozosze (Rotzosse)73, Rudzie74, Sogona75 (dabar Wróbel), galbūt dar Jakunowo76,
Grandt77 (dabar Grądy); kaimo pavadinimo Ołownik (kita forma Launicken) kamienas78, Popioły (Pappiollen, Popiollen)79, Sketzschen,
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Plg. argumentus K. Szcześniak, Nazwy; R. Przybytek, min. veik.; F. Grigat, Die Besiedlung des Mauerseegebietes im Rahmen der Kolonisation Ostpreussens, Königsberg,
1931.
R. Przybytek, min. veik., p. 19.
K. Szcześniak, Nazwy, p. 146.
Ten pat, p. 106.
R. Przybytek, min. veik., p. 37; kaimo pavadinimas gali būti kilęs nuo lenkiškos pravardės
Budrys, reiškiančios ‘lietuvis’.
F. Grigat, min. veik., p. 125.
Ten pat, p. 72.
Ten pat, p. 72; R. Przybytek, min. veik., p. 47.
R. Przybytek, min. veik., p. 77; K. Szcześniak, Teka, p. 144.
F. Grigat, min. veik., p. 71.
R. Przybytek, min. veik., p. 123; K. Szcześniak, Nazwy, p. 149.
Ten pat, p. 162.
F. Grigat, min. veik., p. 72.
R. Przybytek, min. veik., p. 189.
F. Grigat, min. veik., p. 71.
K. Szcześniak, Nazwy, p. 133.
F. Grigat, min. veik., p. 70.
Vietovardis laikomas prūsišku, nuo vardo Jakune (F. Grigat, min. veik., p. 56), tačiau,
atsižvelgiant į kaimo įkūrimo laiką (XVI a. antra pusė), gali rodyti tik turėjusį tokį vardą
lietuvį.
F. Grigat, min. veik., p. 71.
R. Przybytek, min. veik., p. 197.
F. Grigat, min. veik., p. 72.
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Skiecien80 (dabar Skocze) ir, ko gero, Zakałcze (Sakautschen)81. Lietuvišku laikomas ir kaimo Kietlice (minimo nuo XVII a.)82 vardas, nors
jis veikiausiai buvęs lenkiškas83. Iš šio vietovardžių sąrašo aiškėja, kad
lietuviški kaimai buvo činšiniai, kitų lietuviškos kilmės gyvenviečių
nedaug – Błędowo, Kietlice, Jakunowo, Nasuty ir Rudzie.
Lietuvių kėlimąsi ir činšinių valstiečių kaimų kūrimą patvirtina
gyvenviečių steigimo privilegijos. Jose kalbama apie lietuvių činšinius
valstiečius (Littauischen Zinser), apgyvendinamus steigiamuose činšiniuose kaimuose. Tokių užuominų yra gyvenviečių Popioły84 ir Miczuły85 privilegijose. Apie lietuvius činšininkus kalbama taip pat kaimo
Więcki privilegijoje, nors pats kaimo pavadinimas gali būti lenkiškas86.
Vėliau (1604) išvardyti keturi lietuviai (Litauer), gyvenę kaime Brożajcie87. Etnonimai „lietuvis“ ir „žemaitis“ aptikti vietovių Radzieje (1540,
Jhonn Lyttau), Nowa Wieś (1540, Merthen Samaith), Ogonki (1540,
Symon Samait) ir Stręgiel (1540, Jhonn Samyth) dokumentuose. Dauguma bežemių ir činšinių kaimų valstiečių, be abejo, buvo lietuvių kilmės88. Tai rodo tiek kaimo išsidėstymas, būdingas lietuvių kolonizuotoms gyvenvietėms89, tiek vietovardžiai bei asmenvardžiai. 1540 m.
užfiksuoti tokie lietuvių činšininkų ir bežemių pavadinimai: Kauwer,
Petrelle, Mystin / Mustin, Narwusch, Jhonn Nausy, Dapka, Vytkus,
Jonnelle, Gaysien, Kedell, Jorgelle, Jon Dausia, Jorge Nausin90.
Esama taip pat tiesioginių žinių apie lietuvių pabėgėlius. 1564 m.
iš Jano Podskarbovičiaus valdų Žemaitijoje į Unguros apskritį pabėgo
keletas šeimų: keturios šeimos į kaimą Dowiaty (Zanuszis Yackstaytis,
K. Szcześniak (Nazwy, p. 187) šį vietovardį laiko lenkišku, nors vien dėl anksčiau
užfiksuotos jo formos ši prielaida atmestina.
81
F. Grigat, min. veik., p. 71; R. Przybytek, min. veik., p. 347; anksčiau laikiau šį vietovardį
esant lenkiškos kilmės (pagal aiškinimą K. Szcześniak, Nazwy, p. 130), plg. G. Białuński,
„Problem odprzezwiskowych (obraźliwo-humorystycznych) nazw miejscowości na Mazurach“, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1999, nr. 2, p. 269.
82
R. Przybytek, min. veik., p. 111.
83
Plg. asmenvardžio Kietlic geografinį paplitimą Lenkijoje, SSNO, t. 2, p. 579.
84
Ostpr. Fol. 134, f. 304.
85
Ostpr. Fol. 134, f. 308.
86
Plg. SSNO, t. 6, p. 74; Ostpr. Fol. 134, f. 296; taip pat vienas iš seniūnų, atrodo, buvęs lenkas – Piotras Gajdzikas iš kaimo Nowa Wieś (Peter Geidtsgig). Lietuviu laikomas kitas
seniūnas Povilas Stora iš kaimo Więcki (Paul Stora von Wentzken), plg. F. Grigat, min. veik.,
p. 87.
87
EM 7d/ B, f. 1309.
88
Plg. F. Grigat, min. veik., p. 70.
89
O. Barkowski, Die Besiedlung des Hauptamtes Insterburg Herzog Albrecht und
Markgraf Georg Friedrich Ansbach 1525–1603, Prussia, 1928–1932, H. 28–30, p. 189,
191–193.
90
Ostpr. Fol. 911a/1.
80
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Machkellis ir Pettrick Kaytekoytis, Jurgelisz Sanoitisz) ir po vieną į
kaimus Więcki (Dopkellis Niemintaytis, kuris tame kaime buvo vadinamas Janu Golwela), Juchnajcie (Martinellis Szebrikaytis), Ungura
(Janick Pwyckis) bei į gyvenvietę Szupowo (Zelupianach?; Czepan
Wicknaytis)91. Iš Podskarbovičiaus skundo sužinome taip pat apie kitus, ankstesnius pabėgėlius iš jo valdų, atsidūrusius kai kuriuose šio
krašto kaimuose (Juknaičiuose, Unguroje).
Buvus lietuvių kituose Unguros apskrities kaimuose patvirtina
asmenvardžiai: Bogdanas Szilis iš gyvenvietės Dowiaty (1553 m.)92;
Sorgelle – laisvas valstietis iš Trygorto (1540), Woyselle ir Suckelle
– valstiečiai iš Ogonki (1540); taip pat Juknaičių (Juchnajcie) kaimo
seniūnas Gregens von Jugnigkaim bei vietovės Miczuły seniūnas Nickell Milulle (Mikołaj Miczuł). Vėliau, 1581 m. lietuvių būta tarp kaimo
Kolniszki gyventojų – Samballa, Jurasch; kaimo Młyniki – Brosins;
kaimo Kozaki – Janella, Bilus, Pettrelus, Jorge, Bannis93. Neužmirškime ir gyventojų lietuviška pavarde Brosis (Brosio), užfiksuotų vietovėse Trygort, Węgielsztyn, Sołdany, Zakałcze Wielkie, Piłaki Wielkie94. Buvus lietuvių naujakurių apgyvendinant Unguros krašto žemes
byloja ir užrašas lietuvių kalba (greta lotynų, lenkų ir vokiečių) ant
kolonos Kalio (Kal) gyvenvietėje (XVI a. antra pusė)95.
Lietuvių antplūdis prasidėjo XVI a. penktajame dešimtmetyje ir
tęsėsi kitą pusamžį. Anksčiau žymesnių lietuvių kūrimosi pėdsakų, išskyrus vieną kitą etnonimą, neaptikta. Ypatinga išimtis – tik Tomas
Survila (Thomas Surwille) ir jo šeima: brolis Janas (I), brolėnai Janas (II), Marekas, Lukašas ir Matas Survila. Iš Lietuvos kilę Tomas
ir Janas nusipelnė Ordinui kovose su lietuviais (XIV a. antra pusė)96.
Už nuopelnus jie gavo daug žemių (Sztynort, Tarławki, Surwiły,
Trinkheim, Attaganthyn). Janas (II) po didžiojo karo (1409–1411)
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O. Wank, Bevölkerungsfluktuation zwischen Ostpreussen und den Nachbarlandern vom
16. bis 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte mit
zugehörigen Namenlisten, Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge (toliau APG
NF), 1994, Bd. 24, p. 142 ir kt.
EM 7d/ D, f. 29.
Ostpr. Fol. 1284, f. 405.
Plg. W. Brozio, Zur Herkunft des Familiennamens „Brozio“ und anderer auf „-zio“ endender masurischer Familiennamen, als Grundlage weiterer familien- und siedlungsgeschichtlicher Forschungen, APG NF, 1982, t. 13, p. 332. Autorius eina pernelyg toli, ne
visi šio tipo vardai buvo lietuviški.
Plg. S. Jasiński, Kolumna ceglana w Kalu koło Węgorzewa – przyczynek do historii
obiektu, Studia Angerburgica, 1999, t. 4, p. 17.
Lietuvoje Survilai (Survìlų kaimas) žinomas Žemaitijoje (buvusi Telšių apskritis), bet
buvo panašus vietovardis Trakų apskrityje bei ežeras buvusioje Švenčionių apskrityje.
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buvo apkaltintas Kryžiuočių ordino išdavyste. Janas II ir Marekas iki
XV a. trečiojo dešimtmečio vidurio išpardavė savo žemes Bartų (Barty) ir Unguros krašte (Tarławki, Surwile ir Štynorto giria). Pasibaigus
Trylikos metų karui (1454–1466) visa šeima persikėlė į karališkuosius
Prūsus. Išmirė XVI a. pradžioje97. Be to, minimi dar: 1514 m. vietovėje Doba – Petras Žemaitis (Peter Samaytte); 1519 m. kaime Radzieje – Jonas Lietuvis (Hans Lithaw). Lietuviškiems asmenvardžiams
priskirtina pavardė Tawtwill, Tautenwill, Tauttewil (kaime Radzieje)
ir galbūt Kuckerille, Kukurill (kaime Doba), abi fiksuojamos nuo
1514 m.
Unguros apskritis, ypač jos šiaurrytinė dalis, buvo gausiai apgyvendinama lietuvių naujakurių, nors tai buvo ir lenkų kolonizacijos
paribys šiaurės kryptimi.
Naujakurių lietuvių buvo pastebima visose minėtose apskrityse, nors neabejotinai daugiausia jų apsigyveno šiaurinėse apskrityse
(Stradūnų ir ypač Unguros). Pirmoji kolonizacijos banga iš Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės prasidėjo pasibaigus Trylikos metų karui
ir tęsėsi iki XVI a. pradžios (Pišo, Luko, Stradūnų apylinkės). Tačiau
šioje naujakurių grupėje nemažą dalį sudarė Palenkės lenkai ir rusėnai. Antroji lietuvių kolonizavimo banga prasidėjo prieš 1540 m. ir
apėmė Stradūnų bei Unguros apskritis. Pišo, Luko ir Stradūnų apskrityse lietuviai sulenkėjo XVI a. (Stradūnų apskrityje XVII a.), liko tik
vietovardžiai. Kompaktiškiau lietuviai kūrėsi Unguros apskrityje, į ją
kėlėsi žmonių ir iš kaimyninės Įsručio apskrities. Tačiau ir čia ilgainiui
daugėjo lenkų kolonistų.
Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Birgelienė
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Apie juos žr., tarp kitko, Preuβisches Urkundenbuch, hg. von K. Conrad, Marburg, 2000,
Bd. VI, 2, nr. 833 ir 1 išnaša; F. Grigat, min. veik., p. 59; K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit
des Deutschen Ordens im östlichen Preussen bis zum Jahre 1410, Königsberg, 1934,
p. 146; G. Sommerfledt, „Zur Lehndorf Geneaologie“ , Zeitschrift des Westpreussischen
Geschichtsvereins, 1907, Bd. 49, p. 125–126. Pastaruoju laiku W. Guddat, Die Enstehung
und Entwicklung der privaten Grundherrschaften in den Ämtern Brandenburg und
Balga (Ostpreussen), Marburg/Lahn, 1975, p. 113, 114, 121, 130, 133, 139, 151, 157, 174,
472–475; W. Paravicini, „Heraldische Quellen zur Geschichte der Preussenreisen im 14.
Jahrhundert“, in: Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden. Quellenkundliche Probleme und Forschungsmethoden, hg. von Z. H. Nowak, Toruń, 1987,
p. 117–118; S. C. Rowell, „Unexpected contacts: Lithuanians at western courts,
c. 1316–c. 1400“, English Historical Review, 111 (442), 1996, p. 557–577; G. Białuński,
„Nieznany przywilej na Tarławki z 1388 roku“ , Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2008,
nr. 3, p. 325– 335. S. Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego
w Prusach, Malbork, 2004, p. 218– 219; to paties, Na tropie średniowiecznych szpiegów,
Inowrocław, 2005, p. 38– 39.
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GRZEGORZ BIAŁUŃSKI (g. 1967 Gižicke, Lenkijoje) – lenkų istorikas, Varmijos-Mozūrų universiteto Istorijos ir tarptautinių santykių instituto profesorius
bei Olštyno V. Kentšinskio mokslo tyrimų centro mokslinis bendradarbis. Parašė daugiau kaip du šimtus mokslinių ir daug mokslo populiariųjų straipsnių.
Jo mokslinio domėjimosi sritys – Mozūrijos naujakurystė ir prūsų istorija. Apie
Mozūrijos naujakurius G. Białuński yra parašęs šias monografijas: Przemiany
społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książęcych do 1568 r. (Olsztyn, 2001), Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku)
– starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie) (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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Juozas Sigitas Paransevičius

Šiurpilio ir pilYpavo piliakalniai
Šiurpilio piliakalnis
Šiurpilis, vietinių lietuvių vadinamas Šiurpilais (lenk. Szurpiły)
arba Egluva, – piliakalnis Suvalkijoje 14 km į šiaurę nuo Suvalkų,
3 km į šiaurės vakarus nuo Jeleniavo, apie 12 km nuo dabartinės Lietuvos sienos. Piliakalnis išsidėstęs gynybai patogioje vietoje – supamas
trijų ežerų – Egluvos (Jegłówek), Šiurpilio ir Žilvino (lenk. Kluczysko
arba Tchliczysko), be to, kalno šlaitai statūs, aplinkui eina griovys.
Pačioje papėdėje yra pirmasis, kiek aukščiau – antrasis 202 m ilgio
akmeninis pylimas, ir viršukalnėje apie 6 arų aikštę supa keturkampės
formos trečiasis taip pat akmeninis pylimas (dabar stipriai apgriuvęs).
Viršukalnė nuo ežero paviršiaus yra virš 60 m, šlaitų ilgis apie 80 m.
Dar matomos pilies įeigos, ir spėjama, kur buvęs pakeliamasis tiltas. Ši
pilis buvusi stipriausia tvirtovė visoje Suvalkijoje. Jai sėkmingai ginti
reikėję bent kelių tūkstančių žmonių. Šiurpilis apipintas legendomis,
tarp jų ir apie Eglę žalčių karalienę. Istorinių duomenų labai nedaug.
Bandomųjų kasinėjimų metu surasti IV–VII a. daiktai priskiriami
jotvingiams – pirmykščiams to krašto gyventojams. Yra ir daug vėlesnių radinių, rodančių, jog piliakalnį naudodavę lietuviai kovose su
kryžiuočiais. Pilis galutinai kryžiuočių sudeginta XIV a.
Rašytinės medžiagos apie šį piliakalnį nėra daug. Lietuvių kalba pirmasis jį aprašė etnografas, mokytojas Juozapas Radziukynas
1909 m. Varšuvoje Jurgio Pesio spaustuvės išleistoje knygelėje Suvalkų
rėdybos pilekalniai su žemlapiu (p. 28, 29, 30).
Kadangi šis leidinukas sunkiai prieinamas, spausdiname jo ištrauką apie Šiurpilio piliakalnį (kalba netaisyta).
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Egliavos pilekalnis.

Suvalkų rėd. ir pav., Elenavo val.
Pagal vokiškas kronikas šitas kalnas vadinosi Sunnenpillen.
Jis guli netoli Šiurpilių kaimo.
Einant iš Suvalkų į Elenavą, turime prieš akis iš abiejų šalių
kelio gana augštus kalnus. Tarp viršunių šitų kalnų dvi augščiausios ištolo atkreipia mųsų atydžią. Jiedvi dunkso apie 2 verstu į
šiaurvakarų šalį nuo Elenavo. Šiandien tuodu kalnu žmonės vadina: „Stróžóvki“, „Krzemianka“ arba „Krzemieniucha“.
Į šiaurių šalį apie 5 verstus nuo Elenavo, ant laukų Gulbiniškių
kaimo stūkso teipogi augštas kalnas pavidale stačiai užbaigto stogelio. Tarp šito kalno ir „Stróžóvki“ vakariniame kampe lygumos,
ant Jeglóvkos palivarko lauko yra gana didelis naturališkas kalnas,
ant kurio viršunės buvo supilta gintuvė. Tikėtinai Gulbiniškių kalnas ir kalnai, vadinami ,,Stróžóvki“ tarnavo sargybomis Egliavos
pilekalniui.
Padėjimas Egliavos pilekalnio sekantis: į rytus nuo jo yra klonis; už klonies – augštas kalnas, vadinamas Bažnytiniu (Góra kościelna); nuo pietų – ežeras ir gili dauba, kurios viduriu plaukia
upeliukas. Šisai upeliukas jungia du ežeru: iš pietinės ir vakarinės
šalies kalno; nuo vakarų – ežeras ir nuotakumas augštos lygumos;
nuo žiemių – ant mažo ploto lyguma, o toliau ežeras. Kalno padas
per pusę susisiekia su vandeniu ir per pusę su sausuma. Apginimui
kalno apart tikrosios apgintuvės, dar tarnavo: 1) augštas, apie verstą ilgio volas, kuris apsupa visą kalno padą, ir 2) kitas 202 metrų ilgumo augštas volas, apvestas aplink pietinį viršunės šoną. Šitą dalį
kalno užėmė miestelis ir fortas, kuris susisiekė su tvirtove. Fortas
su tvirtove turėjo bendrą sieną virš 20 metrų augščio. Kaip išrodė
šitas fortas senovėj ir koki buvo ant jo įtaisymai, šiandien sunku
sužinoti; dabar išrodo kaip paprastas kalnelis, apjuostas volu. Šitas
kalnelis šiandien yra sėjamas javais.
Pati apgintuvė stovi ant šiaurinės šalies kalno. Ją darė didelis
apvalus įdubimas, kurio sienos: rytinė ir pietinė buvo augštėsnės
už kitas. Pietinė siena yra linkus į pietus; ant jos paviršiaus tebėra
akmenįs įvairaus didumo. Kitos sienos šio įdubimo jau nubirusios,
o vakarinė beveik visai nuniveliuota. Orutinės sienos apgintuvės
senovėj turėjo būti gana stačios, šiandien gi jau jos nubirusios.
Ten, kur kalnas susisiekia su ežerais, šonai jo yra labai statųs.
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Žemėlapis, išspausdintas Juozapo Radziukyno knygelėje Suvalkų rėdybos
pilekalniai...

Iš visų apgintuvių, supiltų Suvalkų rėdyboje, apgintuvė Egliavos privalo laikyti už stipriausią. Tiktai, idant šitą apgintuvę pasekmingai ginti, reikėjo turėti bent kelis tukstančius žmonių. Seniau
ant paviršiaus kalno ir palėj jo padą rasdavo daug karuminiškų prie
taisų ir liekanų senovės naminių indų. Todėl aišku, jog šitas kalnas
nuolatai buvo apgyventas didesniu skaitlium gyventojų. Reginys
nuo viršaus kalno į visas šalis atviras ir gražus. Ypatingai gražų
reginį turi į ežerą iš šiaurinės šalies kalno .


Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu. Aprašė Juozapas Radziukynas, gimnazijos mokytojas, Varšava, Jurgio Pesio leidimas, 1909, p. 28–30.
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Lenkų kalba Šiurpilio piliakalnį daug kartų mini Aleksandras
Polujanskis (Aleksander Połujański) savo pagarsėjusioje knygoje Wędrówki po gubernji augustowskiej w celu naukowym odbyte, išleistoje 1859 m. Varšuvoje.
Iš čia sužinome, kad XIX a. valstybinis Egliavos dvaras (folwark
Jegłówek) buvo neterminuotai išnuomotas ūkininkui Zdanavičiui
(Zdanowicz). Šio dvaro valdose buvo anksčiau reikšminga tvirtovė
Surpile (vok. Sunenpille). Šią tvirtovę mini Vygaudas ir kiti Lietuvos kronikininkai, taip pat T. Narbutas ir M. Balinskis. Tačiau niekas
negalėjęs nurodyti tvirtovės vietos. Žinoma, kad 1381 m. kryžiuočiai,
vadovaujami didžiojo maršalkos Kuno Hatenšteino (Kuno Hattenstein), atvyko į esantį į pietus nuo Kauno lietuvių Veigų kraštą ir puolė Naujapilio tvirtovę (kryžiuočių vadinamą Nauenpille). Pilį apšaudė
degančiais sviediniais iš vadinamųjų bombardų (patrankų), kurias čia
pirmą kartą panaudojo. Pilies gynėjai (apie 3 000 žmonių), išsigandę degančių sviedinių, pasidavė. Kryžiuočiai užėmę pilį ir nuėję dar 5
mylias pasiekė Surpile tvirtovę, kurią sudeginę sugrįžo į Naujapilį.
Apie tai, jog Šiurpilį valdė kunigaikščiai, rodo Mikalojaus Radvilos 1571 m. laiškas, rašytas dvarininkui Jonui Ilichovskiui (Jan Ilichowski), ir 1710 m. karaliaus Augusto II privilegija, patvirtinanti, kad
Šiurpilis su apylinkėmis priklauso Kevličiams (Kiewlicze). Iš ankstesnių dokumentų sužinome, kad Žygimantas Augustas už nuopelnus
valstybei Lietuvos kariuomenės pulkininkams Gabrieliui ir Andriui
Kevličiams (Gabriel i Andrzej Kiewlicze) pripažįsta Šiurpilį jų amžina
nuosavybe.
XVII šimtmetyje apsigyvenusius Vygriuose kamaldulius LDK
kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jonas Kazimieras gausiai apdovanojo
žemėmis ir leidimais steigti gamyklas. Šiurpilis atsirado jų valdose.
Kevličių (Gabrieliaus ir Andriaus) palikuonys daug metų bylinėjosi su vienuoliais dėl prarastos nuosavybės. Į bylą buvo įsitraukusi ir
lietuvių kaimiečių Kiaulėkų šeima iš Radviloms priklausančio Demeniškių kaimo. Oginskių remiami jie su suklastotais dokumentais bandė
įrodyti savo nuosavybės teisę į Šiurpilį nuo Gedimino laikų. 1852 m.
Varšuvos teismas jų ieškinį galutinai atmetė. Kamaldulius iš Vygrių
pašalino Prūsijos valdžia (po III Abiejų Tautų Respublikos padalijimo)
ir įsteigė naują vysk. Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus valdomą vyskupiją. Šiurpilis liko vietinių gyventojų nuosavybė.
A. Polujanskis iš vietinių gyventojų užrašė ir padavimų, susijusių
su Šiurpilio piliakalniu. Tarp jų yra visoje Lietuvoje žinomas padavimas apie Eglę žalčių karalienę (jos vardu pavadintas ir vienas iš ežerų).
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Šiurpilio piliakalnio viršūnė Sigito Birgelio nuotr.

Iš XVII šimtmečio išliko pasakojimas apie vietinio ūkininko Misiukevičiaus (Misiukiewicz) berno nuotykį. Būtent, šis bernas, aręs jaučiais
lauką, sustojęs pietų poilsio ir kietai užmigęs. Pabudęs tik saulei besileidžiant. Bernas labai išsigando neradęs paliktų ganytis jaučių. Puolė
jų ieškoti. Prie ežero kranto pamatė nepaprasto grožio kunigaikštytę
Eglę, ir ši jo paklausė: kodėl toks susirūpinęs? Jaunuolis, padrąsintas
jos nuoširdžių žodžių, papasakojo savo nuotykį. Eglė pasisakė, galinti jam padėti, su sąlyga, kad jis ją devynis kartus nuneš nuo kalno
viršūnės iki ežerus Juodelį ir Žilviną jungiančio griovio ir neatsigręš.
Jaunuolis buvo įsitikinęs, kad mergina labai lengva, ir mielai su viskuo
sutiko. Tačiau devintą kartą nešant mielą svorį atrodė, kad jau jau užgriūsią riedantys nuo kalno akmenys, ir jaunuolis neatlaikęs atsigręžė.
Burtai dingo, o jaunuolis nuėjo šeimininkui papasakoti, kas atsitiko...
Dabartinės Lenkijos teritorijoje iš J. Radziukyno aprašytų jotvingių tvirtovių yra dar Pilypavo (Filipów) piliakalnis.

Pilypavo piliakalnis
Piliakalnis supiltas ant nuotakumo neaukštos lygumos. Stovi jis
šiandien Pilypavo miestelyje prie Rospudos upės, kuri teka iš netolimo
ežero Rospuda arba Kamienne. Kalno pailgumas eina nuo šiaurės vakarų į rytų pietus. Nuo šiaurės rytų lyti jį upės žemuma; nuo pietvaka-
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rių – dauba, o už jos yra kalva; nuo šiaurės vakarų – lyguma. Atrodo,
kad visą kalną galima buvo apsemti vandeniu. Sunku suprasti, kodėl
ginamoji siena buvo supilta nuo upelio pusės, kuris ir be to užtektinai
gynė tą pusę, tuo tarpu kiti šonai niekaip nebuvo saugomi. Ginamoji
siena apie 20 m aukščio. Ant kalno viršūnės vietoj paprastos lygumos
yra vienokio gilumo visose vietose įdubimas. Įdubimas tas turi keturkampį pavidalą. Šiandien įdubimo kraštai iškilę apie pusantro metro,
o senovėje tikėtina, kad buvo daugiau kaip 2 metrų aukščio. Kraštai
tie šiandien suardyti. Įdubimas turi 10 žingsnių pločio ir 28 žingsnius
ilgio. Einama ant kalno nuo šiaurės rytų pusės. Kaip gintuvė didelės Juozas Sigitas
Paransevičius
vertės šitas kalnas neturėjo. Vaizdas nuo kalno į visas šalis yra gražus.

Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje)
– pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų, vėliau Elko
mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mokytojavo Punsko
lcėjuje. Ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lenkijos visuomeninės kultūros
draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių
kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms mokykloms, yra paskelbęs daug straipsnių
„Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų almanache“ („Almanach Sejneński“).



Plg. Juozapas Radziukynas, min. veik., p. 30.
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Kazys Almenas

Katedros durų mįslė
Mįslės mus intriguoja. Žmogus – smalsus sutvėrimas, ir gerai,
kad taip. Neperdedant galima teigti, jog mįslių įminimas yra varomoji mokslo pažangos motyvacija. Mus supantis pasaulis mįslių pateikia daug ir įvairiausių. Jas galima skirti į dvi kategorijas: „tikrąsias“
ir „tariamas“. „Tariamos“ mįslės tos, kurios turi atsakymus. Mįslės
esmė ta, kad vieni tuos atsakymus žino, kiti ne. Visuomenėje tokios
mįslės sužadina didesnę intrigą negu „tikrosios“. Tokios yra folklorinės mįslės, detektyvinių knygų mįslės, kryžiažodžiai, TV konkursų
metu užduodami klausimai ir daugelis kitų. Jų populiarumas nesunkiai
suprantamas: mįslę užminus atsiranda smalsumo skatinama įtampa, o ją įminus įtampą pakeičia pasitenkinimas. Dėl
„tikrųjų“ mįslių kitaip. Mūsų aplinkoje jų taipogi daug, bet
jos ne tokios populiarios, nes iš anksto žinai, jog atsakymo
joms nėra, galima pataisyti – „kol kas nėra“; tačiau daugumai tai menka paguoda, nes norime atsakymo.
Mįslė, kurią čia pateiksiu, patenka kažkur tarp šių dviejų kategorijų. Tikslaus, galutinio atsakymo, kurį visi autoritetai pripažintų, išties nėra, tačiau yra visa krūva galimų
atsakymų. Vieni iš jų mažiau, kiti daugiau tikėtini.

Ar sunki ši mįslė?

1 pav. Plocko katedros durys

Mįsles galima taip pat skirstyti į lengvas ir sunkias.
Be jokios abejonės, ši mįslė, ne tik metaforine, bet ir realia
prasme, priklauso „sunkiųjų“ kategorijai. Tuo galima įsitikinti pažvelgus į 1 pav., kuriame pavaizduotas mįslės ma-

K atedros dur ų m į sl ė

41

terialus įsikūnijimas. Tai romaniško stiliaus katedros durys, nuliedintos 1152–1154 m. Magdeburge [1]. Jas užsakė fundatoriai vyskupas
Aleksandras iš Malonės ir Magdeburgo vyskupas Petras Vichmanas
(Wichman) iš Zėburgo. Jos skirtos tuo metu Plocke statomai romaniško stiliaus katedrai, jas projektavo ir liedino meistras Rikvuinas
(Riquin) su pameistriu Vaismutu (Waismuth). Visa tai galima sužinoti
iš pačių durų. Paneliuose atvaizduoti ne tik bibliniai vaizdai, bet ir abu
fundatoriai, liedinimo metai, paminėtas Plockas, kuriam durys skirtos,
ir netgi atvaizduoti (kukliai, mažo formato) duris gaminęs meistras bei
jo padėjėjas.
Spėju, jog skaitytojui kyla klausimas – jei viskas taip aišku, tai
kur mįslė?

Mįslės artimos ir tolimos
Pasitelkiant nuotolio matą, ši mįslė patenka į tolimųjų kategoriją. Tai parodyta antroje iliustracijoje (2 pav.). Mįslės esmė tokia, kad
šios unikalios durys šiuo metu yra Šv. Sofijos sobore Naugarde (Velikij
Novgorod), daugmaž už 1 000 km nuo Plocko. Kaip jos ten atsidūrė ir
kiek šimtmečių jos ten, ir yra mįslės esmė. Atsako bergždžiai ieškotum
senuose inventoriuose, sąskaitų nuorašuose ar kronikose. Ieškota labai
nuodugniai, ir nė skiautelės popieriaus, pergamento ar beržo tošies
(visgi Naugardas!) nerasta. Durys yra Naugardo Sobore ir tiek, o kad
tai išties Plocko katedros durys, dar 1823-iais metais atpažino ir viešai
aprašė vokiečių meno žinovas Frydrichas Adelungas (Friedrich Adelung). Spėlionių, kaip jos ten pateko, netrūko, darytos įvairios prielaidos, siūlytos įvairiausios hipotezės, vieną pasiūlė ir Vilniaus universiteto profesorius J. Lelevelis, Rasų kapinėse palaidotas.
Stebėtina, o gal ir ne, kad per 140 metų (iki 1970-ųjų) besikeičiančios Rusijos valdžios nenorėjo pripažinti, jog tai Plocko katedros durys. Kaip nors joms aiškinti reikėjo, ir siūlytos dvi galimos teorijos, abi
susijusios su užkariavimu. Viena – jog tai po Čerkasono užkariavimo
atsivežtos durys, antra – jog jos atvežtos iš pirmosios Švedijos sostinės
Sigtiūnos, kai, sakoma, Naugardui pavaldūs kuršiai jas ten pagrobė.
„Sigtiūnos“ teorija buvo populiaresnė – sovietinių laikų turistiniuose
vadovuose jos vadinamos „Sigtiūnos durimis“. Pagaliau, jau Brežnevo laikais, tuometės „Liaudies Lenkijos“ mokslininkams per Maskvoje
surengtą archeologų konferenciją pavyko ne tik kolegas archeologus,
bet ir jų partinę vadovybę įtikinti, jog tai Plocko katedros durys. Panaudojo argumentus, kuriuos viešame forume netgi partijos nariams
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buvo sunku paneigti: „Štai, žiūrėkite, čia
atvaizduotas fundatorius vyskupas Aleksandras iš Malonės, jis įvardintas lotyniškais rašmenimis (3 pav.). Tiesa, šalia
išgraviruotas įrašas senoviškąja kirilica,
bet tai atlikta vėliau, ir, kaip matote, atlikta gana nevykusiai.“
Ar tai sugėdinta, ar nusprendus, kad
ateistinei partijai nėra ko ginti kadaise
religinių nesusipratėlių pridarytų klaidų,
partijos vadovybė sutiko pripažinti, jog
tai, ko gero, Plocko katedros durys. Truko dar dešimt metų, kol pagaliau Plocko
vyskupystei leista padaryti durų kopiją.
Iš bronzos nuliedinta tiksli durų kopija nuo 1982 m. vėl saugo pagrindinį įėjimą į Plocko katedrą. Durys pakabintos ant tų pačių vyrių, nuo
kurių kadaise nukėlė originalą. Taigi dabar pasaulyje yra dvejos bronzinės Plocko katedros durys: kopija Plocko katedroje, o gerokai pajuodęs (visgi tiek šimtmečių!) originalas – Šv. Sofijos sobore Naugarde.
Abejonių, kad tai Plocko durys, nebeliko. Jų vietą užėmė trijų dalių mįslė: kada, kodėl ir kaip jos ten pateko?

Pradėsime nuo lengviausiai įmintinos mįslės dalies – kada?
Cituoju R. Knapinskį [3, p. 11]: Najbardziej prawdopodobne
wydaje się, że Drzwi zagrabili w 1262 r. Litwini wespół z Prusami. Ši citata iš Knapinskio daktarinės, Plocko katedros durims skirtos disertacijos, kurią jis rašė penkerius metus ir per juos apžvelgė ta
tema prieinamą literatūrą (literatūros sąraše 158 pozicijos). Ilgalaikes
pastangas gerbiu, jos išvadoms suteikia solidumo, tačiau, jei atvirai,
cituoju dėl to, kad ši išvada sutampa su manąja. Prieš apsilankydamas
Plocke, kur knygyne radau išspausdintą Knapinskio disertaciją, priėjau prie išvados, jog labiausiai tikėtinas atsakymas į klausimą „kada?“
yra būtent 1262 metai. Galima atsakyti netgi tiksliau: tų metų balandžio mėnuo. Priminsiu – jokio konkretaus įrodymo, atseit, kokios nors
užuominos kokiame nors istoriniame dokumente, kad tai įvyko būtent
tada, nerasta. Jokio popieriuko nėra, yra tik faktas – iš Plocko katedros



„Labiausiai įtikėtina, jog duris pagrobė 1262 metais lietuviai kartu su prūsais.“
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pradingo dvi tonas sveriančios durys. Pačioje durų bronzoje įliedintas
teiginys, jog XII šimtmetyje jos buvo Plocko katedroje, XVI šimtmetyje sudarytame inventoriuje jų ten nebėra, o XIX a. pradžioje Adelungas jas atpažįsta Naugarde. Kodėl Knapinskis ir Almenas (galėčiau
paminėti ir kitų) sutinka, kad labiausiai tikėtina, jog jos iš Plocko pradingo būtent 1262-aisiais? Šitame rašinyje bandysiu pateikti labiausiai
tikėtinus atsakymus į šį bei kitus išvardintus klausimus.
Kertinė sąvoka šiame rašinyje yra „labiausiai tikėtina“. Perspėju – negalime vertinti, kas daugiau, kas mažiau tikėtina, pasitelkdami
mūsų dienų sąvokas. Teks bandyt įsijaust į anų laikų žmonių padėtį.
Tam reikia bendrosios duomenų bazės. Skaitytojai, kurie yra susipažinę su XIII a. vidurio Lietuvos istorija, gali praleisti du tolesnius skyrelius; juose punktyriškai pristatyti svarbiausi to laikotarpio istorijos
įvykiai bei kertiniai juose dalyvavę veikėjai.

Trumputė tuometinių įvykių apžvalga
Permainingoje Lietuvos istorijoje kažin ar rasis permainingesnis
penkmetis negu laikotarpis tarp 1260 ir 1265 metų. Apžvelkime punktyriškai.
1260 m. liepos mėnesį žemaičiai sutriuškina Livonijos ordino kariuomenę prie Durbės. Beje, Livonijos ordinas – tai Mindaugo sąjungininkai. Karūną Mindaugas gavo per jų tarpininkavimą, už tai Ordinui
užrašė Žemaitiją. Bet žemaičių neatsiklausta – šie ne ginasi, o puola.
Įsiveržia į Ordino valdomą Kuršą, 1259 m. laimi mūšį
prie Skuodo, kitais metais sutriuškina Ordino pajėgas
prie Durbės. Žūva Ordino magistras ir maršalas, žūva
su kariuomenės daliniu atvykęs Švedijos karalaitis
Karolis, iš viso apie 150 Ordino riterių. Palyginimui:
Rusijos istoriografijoje išgarsintame „Ledo mūšyje“
žuvo 18 riterių, Žalgirio mūšyje – apie 250. Šio mūšio pasėkos pakeitė regiono istorijos eigą. Tais pačiais
metais prasidėjo didysis Prūsų sukilimas.
1261 m. Mindaugas priverstas atsisakyti krikščionybės. Prūsijoje plinta sukilimas.
1262 m. Lietuva surengia didelį antpuolį į Ordino
sąjungininkę Mazoviją. Nusiaubiama visa Mazovija ir
Kulmas. Be kitų pilių, užimamas ir Plockas. Suimamas, paskui nukirsdinamas Mazovijos valdovas Zie- 3 pav. Vyskupas Aleksandras iš Malonės.
movitas.
Plocko katedros durų fragmentas
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1263 m. Mindaugo apoteozė jo neišgelbsti. Treniotos ir Daumanto
sąmoksle jis nužudomas su visa šeima.
Treniota tampa didžiuoju kunigaikščiu. Jo pastangom nužudomas
Mindaugo vasalas Polocko kunigaikštis Tautvilas.
1264 m. Mindaugo sūnus Vaišvilkas pradeda keršto žygį už tėvo
nužudymą. Jo sąjungininkai nužudo Treniotą.
1265 m. Nalšios kunigaikštis Daumantas priverstas pasitraukti į
Pskovą. Pasitraukia ir buvę Treniotos sąjungininkai.

Istoriniai asmenys, kurie galėjo būti susiję su durų mįsle
Mindaugas. Apie Mindaugą informacijos pakanka, tad jos čia nekartosiu.
Treniota. Mindaugo seserėnas. Gabus karvedys. Mindaugo aplinkai apsikrikštijus, laikėsi senojo baltų tikėjimo, užtai įsigijo pasitikėjimą Žemaitijoje. Po Durbės mūšio laimėjimo patarė (gal tiksliau būtų
sakyti – privertė?) Mindaugui atsisakyti krikščionybės ir sąjungos su
Ordinu. Jo iniciatyva 1262-aisiais surengtas Ordino sąjungininkės Mozūrijos antpuolis. Gal pats jame dalyvavo. Stengėsi padėti prūsams.
Tautvilas. Mindaugo brolėnas, viena iš prieštaringiausių to laikotarpio asmenybių. 1248-ais Mindaugas atima jo tėvoniją, kartu su broliu Eidivydu, dėde Vykintu jį pasiunčia kariauti į rusų žemes. 1249-ais
Mindaugo persekiojamas glaudžiasi pas sesers vyrą Danielių Volynėje. 1250-ais dalyvauja su Volyne ir jotvingiais kare su Mindaugu,
1250 m. apsikrikštija Rygoje, tikėdamasis Ordino pagalbos. Tai paskatina Mindaugą ieškoti sąjungos su Ordinu. Mindaugui pasiseka, tačiau
už paramą ir karūną užrašo Žemaitiją ir kitas žemes. Mindaugui laimėjus, Tautvilas su juo taikosi, paskiriamas valdyti Polocką.
Vaišvilkas, Vaišelga (krikšto vardas Laurušas). Vyriausias Mindaugo sūnus. Mindaugo paveldimosios dinastijos viltis, jam paskiriama valdyti kertinę Naugarduko tvirtovę. Tačiau Dievo keliai nepramatomi. Naugarduke Vaišvilkas susipažįsta su Kristaus mokymu, ten
priima Bizantijos graikų apeigų krikštą, atsisako valdžios. 1257 m.
įsteigia Laurušavo vienuolyną prie Nemuno. Po Mindaugo ir jo sūnų
nužudymo 1263 m. pabėga į Pinską, kurį valdo Tautvilo sūnus Konstantinas, ten surenka kariuomenę, 1264 m., pasitelkęs Volynės Švarno
(jo svainio) pagalbą, žygiuoja į Lietuvą keršyti Daumantui ir Treniotai
už tėvo nužudymą. Užima abu opozicijos centrus, Nalšią ir Deltuvą.
Daumantas. Iki 1265 m. Nalšios, nuo 1266 m. − Pskovo kunigaikštis. Jo ir Mindaugo pirmosios žmonos – seserys. Anot tų laikų
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kronikininkų, kai Mindaugo žmona miršta, jis pasilaiko į laidotuves
atvykusią Daumanto žmoną. Pasekmės dramatiškos, Daumantas sudaro su Treniota sąmokslą, Mindaugas ir šeima nužudomi. Kai Nalšią
užima keršijančio Vaišvilko kariauna, Daumantas su savo kariais pasitraukia į Pskovą. Ten pasikrikštija Timofiejumi, tampa ilgalaikiu Pskovo valdovu. Jo vardu pavadinta dalis Pskovo senamiesčio. Po mirties
pakeltas į šventuosius.
Alminas, Algminas, Almenas. Kol kas čia išvardintieji visi yra
kažkurios eilės giminės. Tai iliustruoja, jog XIII a. viduryje Lietuvos
militarinis elitas jau buvo nusistovėjęs, giminiavosi ir kovojo tarpusavyje. Almenas į tą sąrašą neįsirikiuoja. Jį žemaičiai išrenka savo karo
vadu 1255-aisiais. Jis pakeičia žemaičių gynybinę taktiką į puolamąją.
Įsiveržia į Ordino valdomą Kuršą, vadovauja Skuodo mūšiui ir lemtingam, tuometį jėgų santykį pakeitusiam Durbės mūšiui.
Charitina Lietuvaitė. Tai mįslingiausia šio sąrašo asmenybė. Ją
lietuviams iš užmaršties iškelia A. Bučys knygoje Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Tačiau ortodoksų bažnyčios ji neužmiršta. Tereikia Google įvesti Charitina of Lithuania, ir gausime
daugiau nei dešimt atsiliepimų. Trumpoje hagiografijoje ji vadinama
„kilmingąja iš Lietuvos“ (nobelwoman from Lithuania) arba netgi
princese. Kaip ir Daumantas, ji priklauso Mindaugo laikų politinės
emigracijos kartai. Iš Polocko pasitraukė į Naugardą, ten įstojo į vienuolyną, vėliau tapo jo abate. Palaidota 1281 m. Šv. Petro ir Povilo
cerkvėje Naugarde. Netrukus po mirties paskelbta šventąja.
Ziemovitas I. Tuometis Mozūrijos valdovas. Jo tėvas Konradas
I pasikvietė Kryžiuočių ordiną ir leido jiems Kulme įsitvirtinti. Ziemovitas tęsė tėvo politiką, buvo Ordino sąjungininkas, su Ordino parama kariavo prieš prūsus, ypač teriojo jotvingius, užėmė jų žemes.
Lietuvos antpuoliai į Mozūriją tad buvo sudėtinė karo su Ordinu dalis.
Per 1262-ųjų antpuolį Ziemovitas su sūnum patenka į nelaisvę. Tų laikų kontekste jo likimas netipiškas, buvo įprasta, jog nelaisvėn patekę
kilmingieji, ypač valdovai, buvo laikomi dėl išpirkos, bet Ziemovitas
nukirsdinamas.

Mįslingiausias durų mįslės klausimas:
kodėl duris išgabeno sveikas?
Pateiktos informacijos pakanka atsakyti – kada. Tikėtina, jog katedros durys buvo išgabentos 1262 m. Tada lietuvių kariauna užėmė
Plocką, tada buvo nukirsdintas Mozūrijos valdovas Ziemovitas. Ga-
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benti dvi tonas svorio tų laikų keliais reikia nemažai laiko. Po antpuolio 1262-aisiais persekiojimas negrėsė, laiko pakako. Durys tuo metu
iš tiesų yra Didžiajame Naugarde, tad išvada – tuo buvo pasinaudota.
Tačiau tai neatsako į klausimą – KODĖL?
Kodėl Plocką užėmusios kariaunos vadai nenuėjo lengviausiu keliu – nesuskaldė tų durų, nepasidalino vertingos bronzos, o nusprendė
katedros duris išgabenti sveikas? Toks sprendimas pridarė papildomų
problemų, apsunkino atsitraukimą, komplikavo grobio pasidalinimą.
Pirma išvada: reikėjo svarių priežasčių taip nuspręsti. Antra – taip nuspręsti teko staigiai, būtent tada, kai Plockas užimtas. Trečia – nors
per 1262-ųjų antpuolį laikas nespaudė, jo vis tiek buvo ne marios – tikėtina, ne daugiau negu kelios dienos.
Puldamas tokį miestą, kaip tuometis Plockas, nežinai, ar pasiseks
jį užimti. Plocke Mozūrijos valdovo pilis, svarbiausioji krašto katedra,
nors tuomet Ziemovitas buvo išvykęs (į nelaisvę jis pateko Jazdove),
bet yra pilies sargybos dalinys, miestiečiai tais laikais ginkluoti, kiekvienai amatininkų gildijai paskirta gynybinių sienų atkarpa. Plockas
ne kartą buvo puolamas ankstesniais laikais, tad vietiniai turi gynybos
patirties. Galime neabejoti, jog kova buvo nelengva, joje kariaunos vadams tikrai ne kažkokios katedros durys rūpėjo. Galop, gal po kelintos
dienos pakartotinių pastangų, antpuolis pasiseka. Silpnesniame ruože
pralaužiama gynyba, kariauna urmu įsibrauna į miestą. Kol paskiri
būriai dorojasi su gynybos likučiais, apsaugos lydimi vadai pasiekia
miesto centrą.
Bandykim bent apytikriai įsijausti į jų padėtį. Aną laikotarpį ir
vaizduotėje atkurti sunku, bet geografinę padėtį apytikriai atkurti galima. Tereikia nuvykti į Plocką ir atsistoti 4 pav. pažymėtoje vietoje.
Apsižvalgykim – priekyje katedros
frontonas, už nugaros Mozūrijos valdovų pilis, dešinėje, už kokių 50 metrų,
skardis leidžiasi žemyn iki Vyslos. Tai
raktinė Plocko vieta. Iš jos galima apžvelgti miestą ir jo prieigas iš upės pusės – labai tikėtina, jog aprimus kovų
veiksmams kariaunos vadas būtent iš
ten bandė apžvelgt padėtį ir nuspręst,
ką būtina toliau daryti. Suprantama,
per 7 su viršum šimtmečių abiejų pagrindinių objektų, katedros ir pilies
4 pav. Plocko katedra ir pilis
išorinis vaizdas pasikeitė. Tuometės
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romaniško stiliaus Plocko katedros išorėje dabar galima atsekti perstatymų paliktų gotikos ir vėlesnių baroko stiliaus bruožų, tačiau katedros
dydis, jos suplanavimas liko panašus: įėjęs į vidų atpažįsti romaniško
stiliaus tankiai sustatytas kolonas, jas jungiančias lenktas arkas. Už nugaros plytinti valdovo pilis per šimtmečius pasikeitė kur kas labiau – ji
perstatyta į rezidencinius rūmus, o tais laikais tai buvo pylimais apsupta gynybinė pilis, pastatai jos viduje mediniai; jei norim priartėti prie
tuometės tikrovės, galime spėti, jog dalis jų dega. Kariaunos vadas į tai
nekreipia dėmesio. Kai darėsi aišku, jog puolimas pasiseks, vadas skyrė keletą patikimų vyrų išnešt iš pilies pastatų viską, ką išnešti verta.
Dabar jį labiausiai domina įspūdingo dydžio katedra, ypač pagrindinį
įėjimą saugančios durys. Prieina arčiau, atidžiai patikrina vieną iš jos
panelių, gal tą su katedros fundatoriaus vyskupo Aleksandro iš Malonės atvaizdu (3 pav.). Nežino, kad ten vaizduojamas prieš beveik šimtą
metų miręs vyskupas Aleksandras, jam tai ir nerūpi. Rūpi patikrinti,
koks tai metalas. Pirma pakrapšto nagu, po to greičiausiai ir durklu.
Atidengtas metalas gelsvai rusvai žvilga, ir jis, patyręs žmogus, atpažįsta, kad tai bronza. Reikia pakelt galvą, jei nori apžvelgti visas duris,
visgi jos 3,5 metro aukščio. Išties bronza! Visos durys! Akivaizdu, jog
bronzos daug. Puiku. Galima iš naujo apsvarstyti svarbų dalyką, kurį
antpuoliui baigiantis apsvarstyti būtina.

Ką Almenas svarsto?
Ne šis, kuris rašo šiuos žodžius, bet anais laikais išrinktas žemaičių karo vadas, Durbės ir kitų mūšių laimėtojas Almenas. Beje, jokios
kronikinės žinutės nemini, kad jis vadovavo tai kariaunos daliai, kuri
užėmė Plocką, jos jokio vado vardo nemini. Kadangi taip, poetinės
intrigos dėlei galima manyti, jog vadovavo Almenas. Kokia to tikimybė? Spėju, jog nemaža. 1262 m. Mozūriją puolanti kariauna buvo suskirstyta į kelias grupes – dalyvavo jotvingiai, dalyvavo prūsai (lenkų
kronikos tai mini), tikėtina, jog dalyvavo žemaičiai, o jei taip, didelė
tikimybė, jog jiems vadovavo Almenas. Pagaliau ne čia esmė, galime
pakeisti vado vardą, svarbiau, apie ką jis galvoja, kai įsitikina, jog katedros durys bronzinės ir bronzos čia daug.
Jei bandytumėm atspėti remdamiesi mūsų laikų samprata, beviltiškai suklystumėm. Pavyzdžiui, jis tikrai nepagalvojo: „Oho, kokios
meniškos romaniško stiliaus durys! Tokių Europoj reta. Nors tai mus
žiauriai apsunkins, teks jas gabenti sveikas.“ Pradedu su truputėliu
ironijos. Jei rimčiau – kur kas didesnė tikimybė, jog galvojo daugmaž
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šitaip: „Gerai, kad tiek daug tos bronzos. Padalinti visiems užteks. Kažin, kaip jas geriausia suskaldyt?“
Bandysiu savo spėjimą pagrįsti. Teks įsivaizduoti, kokias problemas tenka spręsti anų laikų Almenui. Štai jis, sargybos lydimas,
įsibrovė į Plocko miesto centrą, stovi priešais katedros duris, už nugaros dega Ziemovito pilies pastatai, girdi, kaip įgriūva stogo sijos,
ore tvyro toks sprangus degėsių kvapas, jog vos susilaiko nekosėjęs,
iš kažkur toliau dešinėje, stataus skardžio, nusileidžiančio iki Vyslos,
papėdės atskrieja keiksmai ir slopstantys kovos garsai. Iš balsų intonacijos spėja, jog tai skalviai, matyt, grumiasi su bandančiais laivais
sprukti Ziemovito sargybos likučiais. Kaip su ja susidoros – skalvių
reikalas, Almenui savų problemų netrūksta, tarp jų – mus šiuo atveju
dominantis klausimas. Be abejo, Almenui jis tuo metu toli gražu ne
svarbiausias, bet vis vien šmėkšteli galvoje: „Na, o ką darysime su tom
durim? Visgi bronza!“
Bandykim apytikriai suvokti, kuo anas Almenas ir jo kariaunos
vyrai skyrėsi nuo mūsų.

Tai kuo jie skyrėsi?
Jei palygintumėm anais ir šiais laikais gimstančius, jie niekuo nesiskyrė. Per tuos keletą prabėgusių šimtmečių evoliucija apčiuopiamos
įtakos nepadarė. Tačiau jei šiais laikais bandytumėm suburti panašių
vyrų kariauną, pakankamo skaičiaus nerastumėm. Beje, mūsų laikų
sąvoka, jų nebuvo itin daug, tikėtina, jog virš dviejų tūkstančių, su mažesniu skaičiumi tokio miesto kaip tuometis Plockas neužimsi, tačiau
kažin ar daugiau negu kokie 4 ar 5 tūkstančiai. Nors gimėme tokie patys, jie nuo mūsų skyrėsi, nes užaugome skirtingai. Tai atrinkti vyrai.
Atranka prasidėdavo ankstyvoje vaikystėje, užaugdavo tik apie pusė,
sunkesniais laikais – tik trečdalis gimusių. Užaugusius negailestingai
toliau sijojo to meto sąlygos. Nėra abejonės, jog jie buvo ištvermingesni už mus. Be abejo, mes daugelyje sričių žinome nepalyginamai
daugiau, tačiau nedera netgi to pervertinti. Tose srityse, kurios jiems
buvo išskirtinai svarbios, pavyzdžiui, kaip suvokti žirgo tinkamumą
tolimiems žygiams, kaip trumpam numigti ant jo jojant, o svarbiausia
– kaip išlikti gyvam per antpuolį, – dėl tokių dalykų jie turėjo nepalyginamai daugiau patirties už mus.
Kadangi Mozūrija buvo Ordino sąjungininkė, didžiuma antpuolių
kliuvo būtent jai, tačiau tuo pačiu laikotarpiu vyko žygiai ir kitomis
kryptimis. Buvo puolama Ordino valdoma Latgala, vyko nesėkminga
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Cėsio pilies apgultis, sėkmingas mūšis
prie Daugagryvos, Rusijos sričių kryptimi pasiektas Černigovas, Brianskas.
Tiek kronikose minėtų žygių, kuriuos
pastebėjau; greičiausiai yra ir nepastebėtų, kai kuriuos bus praleidę ir
kronikininkai. Kaip į tai bežvelgsi,
tiesiog stulbinantis veiklumas. Peršasi dvi išvados: viena – tokia veikla
apsimokėjo. Be abejo, buvo nuostolių,
karuose be nuostolių neapsieisi, tačiau 5 pav. Plocko katedros durų fragmentas
juos atskaičius turėjo likt teigiamas balansas, kitaip tokio aktyvumo
nepaaiškinsi. Antra išvada iš dalies paaiškina pirmąją – jie buvo patyrę
kariai, nemažai daliai Plocką užėmusios kariaunos tai buvo ne pirmas
žygis, o kažkelintas. Jei darysim prielaidą, jog tuo metu Almenas buvo
arti keturiasdešimties, galime taipogi manyti, jog didesnę dalį savo
amžiaus jis praleido balne. Ypač gyvenantiems Žemaitijoje, pačioje
Ordino kaimynystėje, karas buvo jau antros kartos pastovus gyvenimo
būdas. Nėra abejonės, jog Almenas ar kuris kitas neįvardintas priešais
katedros duris stovintis kariaunos vadas buvo patyręs.
Patyręs – vadinasi, žinojo ne tik, kaip sėkmingai pulti, bet ir kaip
sėkmingai trauktis. Atsitraukti – tai pavojingiausia, daugiausiai patirties reikalaujanti antpuolio dalis. Ypač pavojingas būna atsitraukimas po sėkmingo antpuolio, nes tada netikėtumo ir greičio pranašumai prarasti, atsitraukianti vilkstinė apsunkusi grobiu. Pranašumai
tada priešininko pusėje. Jis geriau pažįsta kraštą, gali greičiau judėti
ir dega troškimu atkeršyti. Daugiausia galvų padėta būtent atsitraukiant, užtai gyvybiškai svarbu, kad drausmė nepašlytų, kariauna liktų
susitelkusi, išlaikytų kovingumą. Šitai galėjai atsiekti tik, jei kariaunos
nariai jautėsi nenuskriausti, grobio dalybos vyko teisėtai, kiekvienam
teko tiek, kiek pagal įsisenėjusias taisykles privalėjo tekti. Tų laikų
kariaunos nariai buvo patvaresni ir drąsesni už mus, tačiau abejotina,
ar buvo mažiau godūs.

Tad ką svarsto Almenas?
Tikėtina, jog dar kovos triukšmui nenurimus jis svarsto, kaip šios
bronzinės durys palengvins grobio dalybas. Bronzos čia daug, ji vertinga, duris suskaldžius bus galima jos daug kam padalyti. Bus lengviau laikytis dalybų taisyklių.
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Kokios tos taisyklės? Deja, notarų patvirtinto sąvado mūsų protėviai nepaliko. Viena iš nemažų kliaučių grobio dalyboje yra tai, kad ne
viskas dalinama, be to, žirgas žirgui, jautis jaučiui nelygus, tuo labiau
nelygūs suimti belaisviai, ypač pagrobtos mergos nelygiavertės. Netgi palankiom sąlygom grobio dalybos sudėtingos, ginčų neišvengsi,
svarbu, kad jie neperaugtų į kariaunos vienybei gresiančias įtampas.
Užtai gerai, kad durys bronzinės, jas suskaldžius bronzos vertė nemažėja. Bronza vis bronza – mažesniais gabalais suskaldžius bus galima
daug kam padalinti, tada ir pervežti joks vargas.
Kiek tais laikais galėjo būti vertas durų metalas? Ir šiais laikais
kaina nemaža: šiuo metu bronzos žaliava juvelyrams atsieina apie
20–30 litų už kilogramą. Vadinasi, išeitų nepeiktina apie 50 000 litų
suma. Jei už tokius pinigus norėtum pradėti gyvulininkystės ūkį, galėtum nupirkti apie 15–20 veislinių telyčių, jei galvijų reikia tik daktarinei dešrai, galėtum įsigyt apie 25–30 pagyvenusių karvių. Taip yra
šiais laikais. Kaip buvo tuomet? Kaip ir visi šios mįslės klausimai, ir šis
nelengvas, tačiau sąlyginė kainų slinktis abejonių nekelia – tuomet iš
svetur atvežtų metalų kainos, palyginus su vietoje gaminamų produktų, buvo aukštesnės. Ženkliai aukštesnės. Pavyzdžiui, apytikris panašių laikų kainoraštis iš Anglijos Kenterberio miesto turgaus teigia, jog
už maždaug 4 kg bronzos metalo galėjai įsigyti karvę arba keturias
avis. Mūsų regione sąlyginės metalo kainos tikrai nebuvo žemesnės, o
tai rodo, jog durų metalas buvo vertas apie 600, gal ir daugiau karvių.
Pavertus litais, daugiau negu milijonas. Yra kas dalinti.

Tačiau nejaugi negaila tokios meninės vertybės?
Dabartiniam Almenui būtų gaila, netgi labai, tačiau sprendžia anų
laikų Almenas, o šis augo ir brendo labai skirtingoje aplinkoje. Pavyzdžiui, mes nuo pat gimimo dienos esame apsupti gausybės dirbtinų
vaizdų, tenka prie jų priprasti, išmokti juos skirstyti. Atskirti, kur šuniukai, kur katytės ir lėlė Barbė, kur Mikimauzas ar Vytautas Didysis.
Kiek vėliau pradedame suvokti, jog tarp tų vaizdų būna ir sakralinių,
atpažįstame jų stilistiką, atskiriame, kur Nukryžiuotasis Jėzus, Mergelė Marija ar barzdotasis Dievas Tėvas.
Anų laikų Almeno vaikystės aplinkoje nieko panašaus nebuvo.
Gal buvo kokie iš liepos medžio nudrožti arkliukai, tačiau tie skirti
vaikams; suaugusiems estetinį pasitenkinimą teikė juvelyrikos, audinių, keramikos ar odos dirbinių ornamentai. Tai buvo beveik išimtinai
geometrinė ornamentika; gyvulių, žmonių atvaizdų nepasitaikė. Net-
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gi tokioje patvarioje medžiagoje kaip keramika jų nerasta. Tai ne tik
skirtingos estetikos, bet ir skirtingos sakralinės jausenos rezultatas.
Beje, tai nebuvo išskirtinis baltų visuomenės bruožas. Ne vienoje kultūroje vyrauja nuostata, jog žmonių nedera vaizduoti, o pirmapradėse
monoteistinėse religijose tai – griežtas įsakymas. Pavyzdžiui, Mozei
duotų Dešimties Dievo įsakymų ketvirtojo įsakymo pradžia tokia:
„Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra
aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme“
(A. Rubšio vertimas). Ortodoksai žydai to laikosi; to laikosi tradicinio
islamo išpažinėjai. Almenas nebuvo monoteistas, tačiau jis nebuvo ir
stabmeldys, jo supratimu, dievų atvaizdų kurti nedera. Šitai turėdami
omenyje, pažvelkime į dar vieną iš Plocko durų panelių (6 pav.). Mes
bemat suvokiame, jog jame vaizduojamas pabėgimo į Egiptą epizodas.
Priekyje šv. Juozapas, laikydama Kūdikį rankose joja Marija. Jei šiek
tiek susigaudome meno istorijoje, suprantame, jog tai pagal romaniško
stiliaus kanonus stilizuotas, meistriškai atliktas XII a. meno kūrinys.
Pabandykime atmesti visą šį žinojimą, pažvelgti į jį baltų religijos tradicijoje išaugusio žmogaus akimis.
Kažin, ar jis būtų atpažinęs, kad ten vaizduojamas jojimas. Arklys
(o gal tai asilas?) keistas, neproporcingom kojom, abi ant jo sėdinčios
figūros per didelės, jos ne joja, o sėdi, tarsi tai
būtų ne arklys, o koks krėslas. Abejotina, ar šis
atvaizdas jam sužadino kokį estetinį pasigėrėjimą, o jei atpažino, jog didesnioji figūra vaizduoja
Mariją, tai galėjo sukelti ir neigiamų nuotaikų.
Pagrindiniai jo priešai, per kurių puolimus žuvo
nemažai jo bendražygių, asmeninių draugų, tikėtina, jog ir artimų šeimos narių, save siejo su
Marijos vardu, jos atvaizdas plaikstėsi jų vėliavose. Užtat tikėtina, jog nei estetinių, nei tuo labiau sakralinių priežasčių, dėl kurių būtų reikėję
tausoti katedros duris, anų laikų Almenas neįžvelgė. Anaiptol. Ko gero, jam atrodė, jog visi tie
duris marginantys prielipai – tik brangaus metalo gadinimas. Jam pažįstama juvelyrika, kurią
galima iš to metalo pagaminti, rodo visai kitą
estetikos sampratą.
Almeno pirmosios mintys galėjo būti panašiai tokios. Tačiau durys išliko. Išvada – kažko 6 pav. Pabėgimas į Egiptą.
Plocko katedros durų fragmentas
svarbaus mes dar nesuprantame.
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Dar sykį – kodėl?
Kodėl Plocko katedros duris išgabeno sveikas? Tam turėjo būti ne
bet kokia, o labai svarbi priežastis. Galime drąsiai atmesti su mūsiškėm meno sąvokom susijusias priežastis, galime ne taip drąsiai atmesti
sakralines (prie jų dar grįšiu). Kaip ir mūsų laikais, kai visos kitos
atkrenta, lieka ekonominės priežastys. Anot sparnuoto posakio, „ko
negali babkės, gali labai didelės babkės“.
Kas ir kur kariaunos vadams tuomet pažįstamoje bei prieinamoje
erdvėje galėjo sumokėti tas „labai dideles babkes“? Beje, nebūtinai jos
turėjo būt skaičiuojamos pinigais arba, sakykim, galvijais. Visai įmanoma, netgi tikėtina, jog siektas atlygis – tai žemės, kokios srities valdžia
ar įtaka srities valdovo aplinkoje. Pramatomas atlygis turėjo būti didelis,
mūsų vertybių matu matuojant, apie dviejų milijonų litų vertės. Už mažesnį negu šimtaprocentinį pelną kažin ar didžiuma Plocką užėmusios
kariaunos vadų būtų sutikę, jog verta rizikuoti. Sakau vadų, nes nors
kai kurių Almeno įsakymų, pavyzdžiui, kada pulti, kada supti priešą iš
kairės, reikėjo besąlygiškai klausyti, kiti sprendimai, tarp jų ir turto dalybos, buvo bendri. Tai kiek palengvina mūsų užduotį. Almenas, ar koks
kito vardo vadas, galėjo turėt nenuspėjamą, asmenišką užgaidą, bet, kai
sprendžia „kolektyvas“, galime remtis kolektyvine žmonijos patirtimi.
Pavyzdžiui, tinkamai tų vadų padėties neapsvarsčius, į to mistiško
adresato vietą peršasi Naugardas. Tiesa, jog istorijos dulkėms nusėdus
Plocko katedros durys atsidūrė būtent ten, tačiau kokia tikimybė, jog
per grobio dalybas susibūrę kariaunos vadai nusprendė, kad jas reikia
gabent būtent į Didįjį Naugardą? Viso to paneigt neįmanoma, tačiau
tikimybė itin maža. Tai per daug panėšėtų į „briedžio girioje“ dalybas.
Naugardui turto pakako, tačiau kas tą dieną (o gal vėjuotą vakarą) būt
galėjęs užtikrinti, jog Naugardas už tas duris bus pasiruošęs mokėti?
Ne spėju, o garantuoju, jog kariaunos vadai buvo praktiški, užtai ir
skeptiški žmonės. Jiems reikėjo tvirtesnių garantijų. Vadovaudamiesi
panašiu argumentu galime taipogi atmesti pakankamai turto turintį
Rygos miestą bei Rygos arkivyskupą.
Tuometinius Lietuvoje galingiausius valdovus Mindaugą ir Treniotą galima atmesti dėl kitų priežasčių. Kažin ar jiems atvežęs duris galėjai tikėtis tiesioginio atlygio. Jie būtų jas priėmę kaip dovaną,
kuria siekiama įgyti palankumą, vertinę durų bronzą, – tačiau kam
jiems pačios durys? Mindaugas prieš metus atmetė krikščionybę, jo
statydintai palyginti nedidelei bažnyčiai jos ir anksčiau būtų netikusios. Treniota atmestinas tuo labiau. Jis, tradicinės baltų religijos gy-
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nėjas, katedros durų dovaną būtų galėjęs priimti netgi kaip akibrokštą.
Šventyklų statyti neketino, o gynybinėms pilims jos netiko. Priežastys
tokios akivaizdžios, jog abejotina, ar Plocką užėmusios kariaunos vadai šias dvi galimybes išvis svarstė.
Kas lieka?
Tenka toliau bandyt suprast, kaip savo aplinką galėjo suvokti anų
laikų Almenas bei jo kolegos. Apžvelgsime dar dvi anų laikų aplinkos
sritis – vieną dalykišką, kitą dvasinę. Suprantama, dvasinė sudėtingesnė, tad nuo jos pradėsime.

Roma ar Konstantinopolis?
Prieš atsukdami laikrodį atgalios aštuonis šimtmečius, grąžinkime jį visais dviem tūkstančiais. Evangelistų liudijimu, tiems, kurie
Mesijo vizijoje vylėsi rasti žemiškos galios, Jėzus pakartotinai tvirtina:
„Mano Karalystė ne iš šio pasaulio“, – o kad būtų dar aiškiau, jis pataria: „Atiduokit, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo – Dievui.“ Manytum, pasakyta gana aiškiai, tačiau truko daug šimtmečių, kol šitai buvo
įsisąmoninta. Ano Almeno laikais tų šimtmečių nepakako. Skilimas,
kuris atskyrė krikščioniškąsias Romos ir Bizantijos bažnyčias, įvyko
aštuntame šimtmetyje, jo padariniai prie baltų apgyvendinto regiono
priartėjo tik X–XI šimtmetyje. Tais šimtmečiais mūsų rytiniai kaimynai įsiliejo į Bizantijos, pietiniai ir vakariniai – į Romos krikščionių
Bažnyčios erdvę. Nuo to meto patekome į dviejų krikščioniškų bažnyčių sandūrą. Truko dar apie keturis šimtmečius, kol pagaliau galutinai
nusprendėme, kurią pasirinkti. Vien šis laiko tarpas liudija, kad pasirinkimas buvo labai sunkus. Viena priežastis – tai pateiktose Kristaus
citatose pabrėžiamas dvasinės ir pasaulietinės valdžios atskyrimas.
Šiuo metu tų teiginių esmė įrašyta į mūsų ir daugelio kitų valstybių konstitucijas. Ne visi iki galo tuo įsitikinę, tačiau viešoje erdvėje
nuolat kartojama – pasaulietinė valdžia privalo būti atskirta nuo religijos. Jei dabartinę padėtį vertinsim šiuo kriterijum, matysime, jog mūsų
rytinės kaimynės iš Bizantijos perimta Bažnyčia valdžios spaudimo
neatlaikė. Prieš keletą šimtmečių Maskvos Patriarchatas buvo paverstas klusniu valstybės tarnu, Rusijos imperinės ideologijos ramsčiu bei
rusifikacijos įrankiu. Džiaugiamės, kad Mindaugas, o vėliau Vytautas
su Jogaila apsikrikštydami pasirinko Romą. Šiais laikais aišku, jog jie
pasirinko teisingai, o kaip tai atrodė anais laikais?
Atrodė skirtingai; netgi labai skirtingai. Anais laikais būtent Romos krikščioniškoji Bažnyčia neatsispyrė valdžios pagundai. Galima
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tai pasakyti tiesmukai – bažnytinė valdžia susiliejo su pasaulietine.
Popiežius Romoje valdė valstybę, o kai valdai, prisieina ir kariauti.
Popiežiai to nevengė. Kariavo ne tik su imperatorium bei savo kaimynais, bet ir su Romos piliečiais. Mūsų kaimynystėje 1202 m. vyskupas
Albrechtas įkūrė Rygą. Numanydamas, jog jos valdymui Dievo pagalbos nepakaks, jis įsteigė vienuolių ordiną, kurio pagrindinė užduotis
buvo ne melstis, o kalaviju paremti ir plėsti jo valdas. Kad nekiltų abejonių, vietoj kryžiaus šie vienuoliai savo apsiaustus puošė išsiuvinėtais
kalavijais. Tais laikais jie nebuvo išimtis – mūsų istorijoje lemtingas
Švč. Mergelei Marijai pašvęstas vienuolių ordinas savo apsiaustus
ženklino kryžium, tačiau kryžius tebuvo priedanga. Juo prisidengę, jie
nuosekliai ir, tenka pripažinti, stebėtinai sėkmingai kardu kūrė nuosavą valstybę. Tai buvo totalitarinė valstybė. Savo valdose jie nepakentė
netgi kitų konfesijų vienuolių, nebojo popiežiaus pagraudenimų, kai
pasisekdavo žygio metu nukauti ypačiai daug kitatikių, atsidėkodami
Dievo Motinos garbei laikė iškilmingas mišias. Nukautųjų skaičiaus
nesigėdijo, o tuo didžiavosi. Galima apie tai pasiskaityti jų pačių rašytose kronikose.
Taip buvo Vakaruose; Rytuose tada visgi buvo kitaip. Maskvos
Patriarchato nebuvo išvis, Kijevo patriarchais tarnavo iš Konstantinopolio atsiųsti graikai, vyskupai nevaldė valstybių, vienuoliai nešiojo ne šarvus, o abitus, jie nekariavo. Nedera tų skirtumų absoliutinti;
žmogus silpnas, valdžios bei puikybės pagundai atsispirti ypač sunku,
pilnai jai neatsispyrė ir Rytų bažnyčia, tačiau jei tais laikais apaštalas
Paulius būtų aplankęs abu tuometės krikščionybės centrus, Evangelijose skelbiamo Kristaus mokymo dvasios būtų daugiau radęs Konstantinopolyje. Galima aiškinti, jog lotyniškoji Romos krikščionybė
šias savybes prarado per du šimtmečius trukusius karus Šventojoje
žemėje, kariaujančių vienuolių anomalija išsivystė būtent toje terpėje.
Tame yra tiesos, tačiau baltų regiono gyventojams tai buvo menka
paguoda.
Abejotina, ar netgi įžvalgūs tuometės Lietuvos militarinio elito
nariai suprato dogmines priežastis, kurios skyrė Bizantijos ir Romos
krikščionybę, tačiau jie greitai perprato vyraujančius valdžios ir religijos santykių skirtumus ir jais pasinaudojo. Apsikrikštijimas Bizantijos ritualu nereiškė, kad pasiduodi kieno nors aukštesnei valdžiai.
Anaiptol. Tai reiškė, jog lengviau bus valdyti kitus. Pavyzdžiui, jei siekei tapti Pskovo, Polocko, Pinsko, Smolensko, Kijevo (tai tik dalis Rusijos miestų, kurių valdovais būdavo lietuviai) valdytoju, šitai atsiekti
buvo lengviau, jei sutikdavai pasikrikštyti. Užaugusiam politeistinėje
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tradicijoje prisitaikyti nesunku. Jo pažįstamame pasaulyje dievų daug,
vieni valdo gamtos reiškinius, kiti – jos objektus. Baltų politeistinė
religija nebuvo centralizuota. Jei aukoji dievams, tarkim, Šatrijoj, o
po to dalyvauji apeigose Kernavėje, apeigos ir netgi dievai, kuriems
aukojai, gali skirtis, o kai nuvyksti į Pskovą ar Kijevą, matai, jog ten
savi dievai. Kol esi ten, laikaisi vietinių tradicijų, kai grįžti namo, grįžti
prie savųjų, jei tenka nuvykti vėl kitur, gali iš naujo pasišlakstyti galvą vandeniu. To pavyzdžiu gali būti Mindaugo brolėnas Tautvilas, kai
su dėde kariavo dėl valdžios, vildamasis Ordino paramos krikštijosi
Romos apeigom, o kai tas neišdegė, tačiau atsirado galimybė valdyti
Polocke, pabučiavo bizantiško stiliaus kryžių Polocke. Panašiai elgėsi
aukščiausieji šalies valdovai – kol valdė Vitebską, Algirdas leido bizantiškom apeigom krikštyti savo ten gimusius vaikus, ir to nebedarė,
kai tapo valdovu Vilniuje; kai po Durbės mūšio Mindaugas nebegalėjo
tikėtis Ordino paramos, atsisakė ir iš ten gauto krikšto. Politeistinė religija lanksti – tuo naudojosi antikos laikais išsiplėtusios imperijos, tai
palengvino ir tuo metu įsibėgėjančią Lietuvos militarinio elito plėtrą.
Religijos istorijoje bei teologinėje plotmėje tai sunkiasvorė tematika, ir jos čia giliau nenagrinėsiu. Mūsų laikais nereikalaujame, kad
generolai būtų teologai. Be abejo, tokie nebuvo ir anų laikų kariaunų
vadai. Pirmiausia jie buvo pragmatiški žmonės. Pagrindinės priežastys, nulemiančios sprendimus, buvo, kiek tie sprendimai padės ar apsunkins pasiekti jų užsibrėžtus tikslus. 1262 m. jiems nereikėjo bijoti,
jog atsitraukiančius pasivys vietinė kariauna, tad spręsdami durų likimą galėjo svarstyti įvairias galimybes.
Jei ribosimės pragmatiškomis galimybėmis, o jos mūsų ir anais
laikais labiausiai tikėtinos, galime apsistoti prie jau įvardinto klausimo: kas už jas daugiau sumokės? Tačiau nederėtų, jo neapsvarsčius,
atmesti dar vieną galimybę. Pirmieji mūsų istorijoje paliudyti tikrieji
konvertitai (atseit, tokie, kurie priėmė krikštą ne dėl politinių apskaičiavimų) apsikrikštijo būtent bizantiškąja tradicija. A. Bučys savo studijoje [2] pristato du konvertitus, kurie darbais liudija savo tikėjimą.
Tai Mindaugo vyriausias sūnus Vaišvilkas ir tuo pat metu gyvenusi,
po mirties šventąja paskelbta Charitina Lietuvaitė. Vaišvilkas, laikydamasis vienuolio įžadų, du kartus atsisakė valdžios, savo turtą ir pastangas skyrė vienuolyno įkūrimui ir išlaikymui, Charitina Lietuvaitė
pakėlimą šventąja užsitarnavo kaip pamaldi moterų vienuolyno abatė
Didžiajame Naugarde. Nors tikimybė maža, panašių į juos asmenų galėjo būti ir Plocko kariaunoje – šie bibliniais vaizdais puoštas duris
būtų įvertinę kitaip. Galėjo taip būti, tačiau mažai tikėtina, jog jų būtų
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buvę tarp vadų, dar mažiau tikėtina, kad būtų turėję pakankamai turto
bei įtakos, kad galėtų nulemti durų likimą. Apsvarsčius šią galimybę,
tenka ją atmesti. Ji įdomi tuo, kad iliustruoja tuometį skirtingą Bizantijos ir Romos bažnyčios įvaizdį.
Tenka grįžti prie pragmatiškiems kariaunos vadams labiau priimtinos galimybės. Kažkur, kažkas tų durų galėjo norėti taip, kad už
jas mokėtų daugiau negu už metalą. Gerokai daugiau. Jie dalykiški
žmonės, tikėtina, jog prieš sutikdami, kad verta rizikuoti, būtų norėję
žinoti, kur tokias galima rasti.

Kaip surasti Plocką be žemėlapio?
Pridėkim – ir be kelrodžių. Mums nepasisektų, ne taip paprasta
buvo ir anais laikais, tačiau tuomet visi nuo jaunystės pratinosi nešioti žemėlapius savo galvose, kai kurie tai sugebėjo itin sėkmingai.
Tinkamai pratinama žmogaus atmintis stebėtina. Pavyzdžiui, tų laikų
pirklys keliautojas Markas Polas (Marco Polo; 1262 m. jis buvo 8 metų
berniukas) sugebėjo iš atminties atkurti daugiau nei šimto kelionėse
aplankytų kinų imperijos miestų geografinę padėtį. Pagrindiniai senjoro Polo galvoje susiklostę milžiniškos Kinijos imperijos orientyrai buvo
vandenys – jūros pakrantė, upės, didesni ežerai, jais pasiremdamas, jis
nurodo kryptis ir nuotolius. Kryptys nurodomos palyginti apytiksliai
– atseit, rytai, vakarai, šiaurė, pietūs; nuotoliai nurodomi tuometiniam
keliautojui naudingiausiu matu – kiek dienų tenka keliauti nuo taško A
iki taško B. Suprantama, matuojant, tarkim, kilometrais toks nuotolio
žymėjimas įvairuoja, kalnuotose vietovėse jis trumpesnis, lygumose
ilgesnis, o jei galima keliaut grįstu keliu (tokių tuometėje kinų imperijoje netrūko), dar ilgesnis.
Panašiai geografinė informacija turėjo kauptis ir tuometinių mūsų
regiono gyventojų galvose. Ne visi buvo apdovanoti tokia atmintimi,
kaip senjoras Polas, nors panašių turėjo pasitaikyti. Kaip ir M. Polo
atveju, jų pagrindinis orientyras buvo vandenys, ypač upės. Centrinės Lietuvos teritorijoje Nemunas ir Neris su intakais, prūsų krašte
– Prieglius, Kurše – Venta, Mozūruose – Vysla. Svarbiausioji upė, nuo
vakarų iki rytų perkertanti visą teritoriją, yra Dauguva. Beveik tūkstantis mūsiškių kilometrų nuo Rygos įlankos iki aukštupio, iš kurio į
Juodąją jūrą pradeda tekėti ir Dniepro vandenys. Dauguva ne tik kirto
visą regioną, ji buvo jungtis su tolimesniais kraštais. Beje, palyginus
su M. Polu, kuris aprašė keliones pietiniuose kraštuose, šio regiono
geografijos žinovams „dienos kelionės“ nuotolio matas priklausė nuo
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metų laiko. Greičiausiai buvo galima keliauti antroje žiemos pusėje,
kai upės, ežerai ir klampios pelkės užšalusios. Sausos vasaros metu,
žinant, kaip apeiti pelkes ir kur rasti upių brastas, keliauti taip pat
buvo įmanoma, o lietingą rudenį arba pavasarį per ledonešį daugelis
vietovių buvo išvis nepasiekiamos. Surasti mažesnes gyvenvietes reikėjo vietinių vedlių, tačiau rasti pagrindines vietoves, pilis ir tuomet
dar negausius miestus sugebėjo bet kuris iš patyrusių vadų.
Grįžkime prie durų problematikos ir klausimo, kur rasti tokių,
kurie pageidautų katedros durų. Vienas iš jų galėjo būti Mindaugo
vyriausias sūnus Vaišvilkas. Nereikėjo vadams aiškinti, kas jis toks,
nors gal teko aiškinti, ką jis tuo metu veikė ir kur jį rasti. Žinantysis
būtų galėjęs aiškinti: pirma reikia nusigaut iki Gardino (visi žinojo, jog
Gardinas ten, kur Nemunas pakeičia savo tekėjimo kryptį iš vakarų į
šiaurę). Paskui gali plaukti prieš srovę arba keliauti krantu, po trijų
keturių dienų kelionės kairiajame krante rasi statybas. Miškas plačiai
iškirstas, ten Vaišvilkas statydina vienuolyną. Turto prisikrovė, kai
valdė Naugarduką, tai gali sau leisti. Ale neklausk Vaišvilko, dabar jį
ten Laurušu vadina.
Kitas galėjo būt Tautvilas. Aiškinti, kas jis toks, tuo labiau nereikėjo. Tikėtina, jog per anksčiau vykusius karus ne vienas iš kariaunos
vadų jį asmeniškai pažinojo, be abejo, taipogi žinojo, jog jau ne vieni
metai, kai Mindaugas jam paskyrė valdyti Polocką. Žinių niekad nebūna per daug, tad iš daugiau nusimanančių norėjo tiksliau sužinoti,
kaip jam ten sekasi, bet kažin ar klausė, kaip nukeliaut į Polocką. Visi
žinojo, jog reikia perkirst Sėlą keliaujant šiaurės kryptim iki Dauguvos, paskui upe plaukti ar vykti krantais į rytus. Kiek dienų užtruks,
priklausys nuo metų laiko, bet Polocko neapeisi. Tai didžiausias ir
svarbiausias miestas Dauguvos aukštupyje.

Norėjo gauti geresnę kainą, ir turėjo laiko jas išgabenti
Tai atsakymas, kodėl Plocko katedros durų neskaldė. Nerašau, kad
tai „tikėtinas“ atsakymas. Kito nesugebu pasiūlyti, todėl palieku tai
tiems, kurie turi lankstesnę vaizduotę. Tačiau mįslė lieka mįsle, įminus
vieną jos keliamą klausimą bemat iškyla kitų. Kas buvo tie, kurie būtų
galėję sumokėti geresnę kainą? Remdamasis kronikose prieinamom
žiniom bei tuometiniu Bizantijos ir Romos bažnyčios įvaizdžiu baltų
regione, manau, tikėtina, kad tokie galėjo būti jau minėti VaišvilkasLaurušas ir Polocke valdantis Mindaugo brolėnas Tautvilas. Tiems,
kurie siūlys kitus kandidatus, verta priminti, jog jie arba jų atstovai
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privalėjo būti Plocką užėmusių kariaunos vadų aplinkoje. Nors 1262
m. antpuolio atveju laikas ypač nespaudė, jis vis vien buvo ribotas.
Gal turėta trys dienos, gal visa savaitė, tačiau tikrai nepakako laiko
sužinoti, sakykim, iš Didžiojo Naugardo, jog ten pageidauja tų durų
Šv. Sofijos soborui. Vasaros metu ir palankiom sąlygom kelionė į vieną
pusę truktų bent mėnesį. Antpuolio vadai sprendimui reikalingą informaciją arba jau patys turėjo, arba sužinojo iš savo artimos aplinkos.
Visai tikėtina, kad tuo besidominčių buvo tarp anksčiau Vaišvilko
ar Tautvilo kariaunose dalyvavusių, tarp jų galėjo būti ir priklausiusių
tų valdovų asmeniniam būriui. Tais laikais tai buvo kur kas daugiau
negu asmeninė sargyba – jų nariai savo likimą artimai siejo su valdančiuoju asmeniu, jie kariavo, keliavo, galima sakyti, ir gyveno kartu.
Kai Daumantui teko bėgti iš Nalšios, kartu pasitraukė apie 300 vyrų su
šeimom. Tokio būrio vyrai gerai pažinojo ne tik vadą, kuriam tarnavo,
bet ir aplinką, kurioje tai vyko. Vaišvilkui nusprendus tapti vienuoliu,
keli artimiausi jo būrio vyrai gal pasekė jo pavyzdžiu ar pasiliko jo
aplinkoje, bet kitiems teko ieškotis kitos tarnybos. Jų amatas karas,
tad tokių galėjo pasitaikyti tarp Plocką užėmusiųjų. Ne mažiau tikėtina, jog buvo karių ir iš Tautvilo aplinkos. Mozūriją puolusi kariauna
buvo sudėtinė, joje dalyvavo būriai iš įvairių Lietuvos regionų, taip
pat iš kaimyninių sričių, įskaitant tuo metu su Lietuva nekonfliktuojančios Volynės. Tautvilas galėjo pasiųsti Polocko aplinkoje sutelktą
būrį, kuriam vadovautų kuris vienas, o gal keli patikimi kariūnai iš jo
asmeninės svitos. Kurie iš šių lėmė durų likimą?
Labiau tikėtina, jog
nulėmė Tautvilui Polocke tarnavęs kariūnas. Jei
koks Vaišvilko patikėtinis būtų įtikinęs vadus,
kad Mindaugo sūnus už
jas dosniai atlygins, tai
durys būtų nukeliavusios
pirma į Vaišvilko statomą Laurušavo vienuolyną, o Vaišvilkui žuvus
greičiausiai patekusios į
jo sąjungininko Volynės
Švarno valdas. Tokiu
atveju koks nors meno
7 pav. Polockas viduramžiais
žinovas jas būtų radęs
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(tikėtina, gerokai anksčiau)
Vladimiro ar Lvovo miesto
sobore. Žinia, atsidūrė jos
Didžiajame Naugarde, o kelias į Naugardą veda per Polocką.
Apie Polocką verta parašyti plačiau. Šiais laikais tai
tolokai nuo įprastų turistinių
maršrutų atsidūręs Gudijos
provincijos miestas, jis mus
mažai tedomina. Truputį gaila, nes neperdedant galima
teigti, jog tai pirmas Lietuvos
istorijai daręs įtaką artimas
miestas. Kronikose jo įkūri- 8 pav. Šv. Sofijos soboras Didžiajame Naugarde
mo data žymima kaip 862 m.
– palyginimui Ryga įkurta
1202-aisiais, Tvankstė, Karaliaučius – 1255-aisiais, o apie Varšuvą nėr
ko kalbėt. Polockas vienas iš pirmųjų „variagų“ įkurtų miestų, jo svarba
Rusijos istorijoje ankstyvaisiais metais prilygo Naugardo ir Kijevo svarbai. Lietuvos istorijoje jis svarbus tuo, jog tikėtina, kad XI šimtmetyje
Lietuva Polocko valdovui mokėjo duoklę; tai baigėsi apie 1183 m., kai
kariauna iš Lietuvos sutriuškino Polocko kariauną. Kai kurie istorikai [1] su tuo sieja Lietuvos valstybės pradžią. Nuo to meto pasikeitė
jėgų santykis – Lietuva po to darė įtaką, kiek vėliau – tiesiogiai valdė
Polocką. Kurį laiką tai buvo svarbiausias iš Lietuvos valdomų prekybinių miestų, jo kontroliuojamoje erdvėje kirtosi pagrindiniai tų laikų vakarų-rytų ir šiaurės-pietų prekybiniai keliai. Netoli į rytus nuo Polocko,
Dauguvos aukštupyje, brangūs kailiai, skirti Bizantijos imperijai, kitos
prekės iš šiaurinės Europos būdavo sausuma gabenamos į pietus tekančio Dniepro intakais. Jei Polockas nebūtų buvęs įkurtas keletą šimtmečių anksčiau, galėtumėm teigti, jog jis mėgdžioja Vilniaus miestą, bent
taip atrodo pažvelgus į vėlesnį, bet dar viduramžių laikų jo atvaizdą
(7 pav.). Vilniui pradžią davė saugi pelkių apsupta aukštuma Vilnios
ir Neries santakoje, Polockui – panaši, bet didesnė aukštuma Palatos
(Polotos) ir Dauguvos santakoje.
Šiame rašinyje aptariamai mįslei aktualu, jog pačiame sutvirtinto miesto centre schemiškai pavaizduota šventovė – tai
Šv. Sofijos soboras. Pavadinimas neatsitiktinis. Kai Kijevo valdovas
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Vladimiras 988-aisiais apsikrikštijo pagal Bizantijos apeigas, pagrindiniuose valstybės centruose Konstantinopolio Hagia Sofija pavyzdžiu pradėti statyti šv. Sofijai pašventinti soborai. Neprilygo jie
Hagia Sofija dydžiui, tačiau savuose regionuose tai buvo svarbiausieji ir didžiausieji religinės paskirties statiniai. Minėtame laikotarpyje jie buvo plečiami ir perstatomi. Dabartinį Didžiojo Naugardo
Šv. Sofijos soborą vaizduoja 8 pav.
Šv. Sofijos soboras Polocke tebėra, tačiau atrodo jis dabar visai
kitaip. Mįslės įminimui tai nesvarbu, tačiau šios šventovės likimas toks
permainingas, taip glaudžiai susijęs su šio regiono istorija bei Vilniumi, kad verta paminėti bent kertinius jos istorijos likimo vingius.
Per Livonijos karą 1563 m. Ivano Žiauriojo kariauna Polocką
žiauriai nuniokoja (kaip kitaip?).
1579 m. Steponas Batoras po ilgos apgulties Polocką atkariauja.
Po 1596 m. Lietuvos Brastos unijos Šv. Sofijos soboras perduodamas unitams.
Per Šiaurės karą Petro I kariuomenė užima Polocką. Šv. Sofijos
soboras išniekinamas, jame laikomi sprogmenys. 1711 m. įvyksta
sprogimas, senasis soboras sugriaunamas iki pamatų.
1752 m. unitai ant senojo soboro pamatų pradeda statyti Vilniaus
architekto Glaubico projektuotą barokinę dvibokštę šventovę. Ji baigiama 1768-aisiais.
Džiaugtis ja tenka neilgai – po pirmojo padalijimo 1772 m. soboras atimamas iš unitų ir perduodamas Maskvos Patriarchatui.
1931 m. sovietinė valdžia Šv. Sofijos soborą paverčia sandėliu, vėliau koncertų sale.
2011 m. Šv. Sofijos soboras tebėra koncertų salė. Yra ten ir muziejus. Jame parodyta, kokio aukščio išliko susprogdinto senojo soboro sienos. Liko ten tokie suolai, kokie okupacijos metu buvo Vilniaus
katedroje, – atseit, su atlošais, kuriuos galima persukt į kitą pusę. Mat
altoriaus vietoje įrengta scena, o kai būna vargonų koncertai, atlošai
persukami į kitą pusę. Yra ir paveikslų; atsisėdus galima pasijausti
kaip kadaise Paveikslų galerijoje.
Sąsajų su Vilnium bei Lietuvos istorija yra kur kas daugiau. Skorina, kuris Vilniuje spausdino knygas, gimė Polocke; jėzuitams įsteigus
Akademiją Vilniuje, netrukus įsteigtas filialas Polocke, ten rektoriavo
Petras Skarga. Durų mįslės įminimui svarbios dvi sąsajos – pirma, jog
ten buvo ir dar vis yra Šv. Sofijos soboras, antra – jog ten kurį laiką
gyveno, gal ir apsikrikštijo pirmoji ir kol kas vienintelė oficialiai pripažinta Lietuvos šventoji.
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Poetinė pabaiga su šventąja
Yra dvi tonas sveriančios romaniškos bronzinės durys Didžiajame Naugarde. Kadaise jos buvo Plocke. Nuotolis tarp tų dviejų vietų – apie 1 000 km, to nuotolio kelyje – Lietuva. Durys mena mįslę:
KADA, KODĖL ir KAIP jos ten nukeliavo?
Šiame rašinyje bandžiau tai įminti, įsijausdamas į tuometes sąlygas ir darydamas prielaidą, jog žmogiškoji prigimtis nesikeičia. Individų pasitaiko įvairių, tačiau kolektyve žmonės šiais ir anais laikais
elgiasi panašiai. Kariauna – tai pelno siekiantis kolektyvas, kuris taiko
mūsų laikams nepriimtinus, o tais laikais įprastus būdus užsidirbti. Yra
pirmininkas, yra skyrių viršininkai, yra darbininkai. Kolektyvinis visų
tikslas – siekti pelno. Kai tai pasiseka, tenka jį tarpusavyje pasidalinti.
Ir šiais laikais tai liko vienas iš sudėtingiausių, griežtom taisyklėm susaistytų uždavinių. Ne kitaip buvo ir anais laikais.
Grįžkime pas Plocką užėmusios kariaunos vadus, kurie aptaria
gauto pelno dalybas. Suprantama, katedros bronzinės durys ne vienintelis, gal net ne vertingiausias grobis, tačiau gana svarbus, jų dalyboms reikia gauti daugumos vadų pritarimą. Tarkim, kariūnas iš
Tautvilo aplinkos juos bando įtikinti: „Jokiu geru neskaldykit tų durų,
jos baisiausiai praverstų Tautvilui. Turto anas turi kaip šieno, jau kiek
metų nuo polockiečių devynis kailius lupa, ale per tai sunkumai. Polockiečiai mokėti gali, kiek ten visokio gero per uostą eina, bet kam
patiks duoklės? Ieško priekabių, pakampiuos niurna, kad jis perkrikštas, kad ne tiems dievams aukoja, kad jų šventyklos, ją ten soboru
vadina, negerbia. O tas soboras didžiulis, durys ten kaip sykis tiktų.
Ten jas užkabinęs Tautvilas visiems niurzgliams gerkles užčiauptų. Už
duris atsilygins su kaupu. Visais dievais užtikrinu.“
Durys išliko, tad panašūs, o gal kiek kitokie argumentai įtikino
skeptiškai nusiteikusius vadus.
Galėjo būti ir paprasčiau. Jei Tautvilo aplinkos vyras buvo vienas
iš vadų, tuo labiau jei jis atsivedė būrį iš Polocko, jam priklausė atsakanti grobio dalis. Plocke grobio turėjo būti nemažai, tos dalies galėjo
pakakti duris atpirkti. Leisiu Almenui tart paskutinį žodį: „Tai sutariam, vyrai – tegu ans vežasi tas duris, mes dalinamės visa kita.“
Tuo užbaigiam mįslės dalies KODĖL įminimą. Paskutinio mįslės
klausimo – KAIP durys keliavo – tiksliai atsakyti neįmanoma, tačiau to
ir nereikia. Durys sudurstytos iš liedintų panelių, jie sveria nuo 60 iki
160 kg, vietiniai arba su kariauna keliavę kalviai sugebėjo jas išardyti.
Pervežti truko laiko, tačiau ir anais laikais nesudarė ypatingų sunkumų
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– trijų ar keturių vežimų turėjo pakakti. Kelionė vyko lėtai, ne ką daugiau negu 15–25 km per parą. Nuotolis nuo Plocko iki Gardino apie
350 km, tad galėjo trukt 15–20 dienų. Pasiekus saugias Gardino
tvirtovės sienas, nebuvo ko skubėti. Gal nuspręsta laukti greitesnio
žiemos kelio, gal plukdyta Nemunu – Nerim, tarkim, iki Kernavės,
paskui sausuma iki Dauguvos, vėl upe iki Polocko. Galima spėti, jog
1262 ir 1263 m. sandūroje durys pasiekė Polocką.
Tai lemtingas Lietuvai metas. 1263 m. nužudomas Mindaugas su
šeima, pusmečiu vėliau ir Tautvilas. Kitais metais ateina eilė Treniotai, į Lietuvą remiamas Volynės Švarno atžygiuoja laikinai vienuolio
abitą nusimetęs Vaišvilkas, Daumantas pasitraukia į Pskovą, Polocke
valdžią perima jo priešas Gerdenis.
O durys?
Nestebėtina, jog tokioje sumaištyje kronikininkai pražiūri dargi
dvi tonas sveriančių bronzinių durų likimą. Tikėtina, jog šis klostėsi
taip: durų sustatyti, tuo labiau jas perleisti Polocko Šv. Sofijos soborui
pritrūko laiko. Ne tai tais metais rūpėjo Tautvilui, jam rūpėjo išsaugoti galvą. Žinia, jos išsaugot nepavyko. Kronikos prisimena tik pačius
svarbiausius asmenis, kai ritosi jų galvos, sumaištis netausojo jų sąjungininkų ir artimųjų. Kas suspėjo, traukėsi. A. Bučys tą atsitraukimą
įvardija kaip pirmąją istorijoje paminėtą politinių bėglių bangą. Iš Polocko pagrindiniai prekybos keliai vandeniu ir sausuma vedė į Didįjį
Naugardą, taigi nestebėtina, jog Tautvilo artimieji prieglobsčio ieškojo
būtent ten. Kartu su jais į Naugardą atvyko ir jauna moteris, kuri per
krikštą pasirinko Charitinos vardą; tikėtina, jog tuo metu Naugardą
pasiekė greičiausiai vis dar atskirais paneliais išskirstytos Plocko katedros bronzinės durys. Jos atsidūrė Šv. Sofijos sobore, Charitina įstojo
į vienuolyną, ilgainiui tapo jo abate, mirė 1281-aisiais, o po mirties
buvo paskelbta šventąja. Į šventųjų sąrašą ji įrašyta kaip Charitina
Lietuvaitė, kad būtų galima atskirti nuo ketvirto šimtmečio kankinės
Charitinos iš Amisos.
Ar buvo koks ryšys tarp Tautvilo ir Charitinos, tarp bronzinių
Plocko katedros durų ir Charitinos? Kronikose jokios užuominos apie
tai nerasime. Hagiografijoje Charitina vadinama kilmingąja ar net kilusia iš karališkosios šeimos. Gal ji buvo Tautvilo sesuo, gal dukra,
gal tolimesnė giminė. Tapti vienuolyno abate viduramžiais (ir ne tik)
buvo lengviau, jei galėjai bažnyčiai paskirti nemažą turtą. Pavyzdžiui,
bronzines katedros duris.
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Kiek tai tikėtina? Nebandysiu spėlioti, gal to ir nereikia. Be istorinės tiesos, būna ir poetinė. Ši skamba taip: Šv. Sofijos soborui gabentos
durys Šv. Sofijos soborui ir atiteko, lietuvių krauju laimėtos durys padėjo lietuvaitei tapti šventąja.
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Kazys Almenas (g. 1935 m. Gruzdžiuose, Šiaulių apskr.) – lietuvių rašytojas,
inžinierius, fizikas.
1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. 1957 m. baigė
Nebraskos universitetą. Nuo 1968 m. mokslų daktaras. Nuo 1969 m. Merilendo
universiteto profesorius. Ignalinos AE saugos analizės grupės organizatorius.
Novelėse vaizduoja amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybę, jaunų žmonių tarpusavio santykius. Parašė istorinių nuotykių, detektyvinių romanų.
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Artūras Rukas Daujotis

JOTVINGIŲ KRYŽIAUS RITERIŲ ORDINAS
XIX a. LDK TRADICIJŲ PUOSELĖJIME
Kelis šimtus metų iki Pirmojo pasaulinio karo lietuvių tautos elitą
sudarė bajorai. Jie, be abejonės, buvo labiausiai išsilavinusi visuomenės dalis. Bajorai valdė didžiausią dalį šalies turto. Jie darė poveikį ne
tik kultūros ir civilizacijos vystymuisi, bet ir tautinio savitumo diegimui šalyje.
Senieji dvarai ne tik atliko privačių kapitalistų vaidmenį, – jie
sukurdavo ir darbo vietų, ir uždarbį savo darbuotojams. Dvarininkai bajorai dalyvavo visuomeninėje veikloje – globojo ir artimiausius
valstiečius, ir tolimesnius. Visi nelaimės ištiktieji pirmiausia kreipdavosi pagalbos bei užtarimo į dvarą, o tik paskui į antrąjį nelaimingųjų
užtarėją Bažnyčią. Dvaras buvo lyg lizdas, prie kurio valstiečiai glausdavosi ir rasdavo užuovėją.
Bajoriška-riteriška kultūra susijusi su turtų paveldėjimu ir giminės istorija, kultūra aiškiai susijusi su simboliais, o ryškiausias iš jų
– herbas.
Bajoras-riteris privalo būti stiprus, bebaimis karys. Ilgainiui gyvenimo būdas kito: imta domėtis gražiais pašnekesiais, literatūra. Atsirado elementarūs etiketo reikalavimai. Šalia pagrindinių riterio savybių, kaip drąsa, narsumas, mokėjimas kautis, dosnumas, atsirado
reikalavimas turėti riteriškas manieras.
Apie jotvingiškų tradicijų raidą įdomiai pasakoja Valerijanas
Meištovičius (Walerian Meysztowicz), teisės istorikas, diplomatas,
Lenkų istorijos instituto Romoje steigimo iniciatorius. Savo knygoje
Pašnekesiai apie laikus ir žmones jis rašo: Nors apie tai nėra jokių
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rimtų istorinių duomenų, pas mus tvirtai manyta, kad Daujotai, Kunotai ir Skirmuntai yra paskutiniai Lešeko Baltojo išnaikintos jotvingių giminės palikuonys. Ar tai buvo gentis, o gal tik gauja, susibūrusi
iš avantiūristų, prieš Lietuvą, Lenkiją ir Rusią sukilusių, panaši į vėliau egzistavusią Zaparožės Siečę, tik dar labiau laukinė? To niekada nesužinosime. Mano laikais Polesėje Skirmantų giminė buvo viena
kultūringiausių iš Didžiosios Kunigaikštystės bajorų.
[...] p. Romanis Skirmantas: tai buvo labai gerbiamas žemvaldys. Tolimesnei giminei priklausė vyskupas Kazimieras Skirmuntas,
ilgametis Lenkijos episkopato atstovas Romoje. Jis pelnė Benedikto
XV draugystę ir pasitikėjimą, tad karo metais popiežius per jį siuntė
į Lenkiją savo pagalbą.
Kalbėdami apie Jotvingių kryžiaus riterių ordiną, kai kurie istorikai teigė, kad Ordinas buvo įsteigtas prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais, o sena Ordino genezė buvo išgalvota norint
išaukštinti jį ir susieti su viduramžių Lietuvos valstybingumo tradicijomis. Rasti JKRO dokumentai šiuos teiginius paneigia. Nors per 200
metų XIX–XX a. tik apie 70 metų jis galėjo legaliai veikti. Pirmąkart
Rusijos imperijos režimas 1852 m. uždraudė, o antrąkart sovietų okupacinis režimas ne tik kad uždraudė, kaip ir kitas organizacijas, bet
ir penkis dešimtmečius vykdė bajorų atžvilgiu genocidą. Įžvalgaus
Ordino kanclerio kun. Antano Karibut Skinderio ir kitų dėka Ordino
dokumentai buvo sunaikinti arba paslėpti taip, kad nepateko komunistiniam gaivalui į rankas, o aptikti tik 2003 m. Iš rastų dokumentų
galima padaryti tam tikras išvadas.
Tarp rastųjų dokumentų yra 4 Ordino narių diplomai – kaip tik
juos šiame straipsnyje ir aptarsime. Diplomai lotynų kalba, 60 x 45 cm
dydžio, jų tekstas:
Mes pažymime visiems, kuriems tai svarbu, kad nuo seno turėdami teisę ir galią, kurią suteikė Lietuvos Karalius, garbaus atminimo
Mindaugas, taip pat Šv. Romos imperatoriaus Maksimilijono I privilegija, bei jos patvirtinimas, paskelbtas Lenkijos Karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Žygimanto I, ir galiausiai kitų kilmingųjų
– tiek pasauliečių, tiek dvasininkų – pripažinimas, mes pasinaudojame minėta nuolatine mūsų teise. Taigi, atsižvelgdami į išskirtinius
sielos gabumus, dorumą ir uolumą, šviesiausiąjį poną bajorą Fulgentijų Rimgailą, kurio herbas Poraj, nuo šiol įkooptuojame, priimame
ir įrašome į mūsų Riterių ordiną, saugomą garsiojo globėjo ir gynėjo
Šventojo Viktoro, riterio ir kankinio, suteikdami Riterio rangą ir visas privilegijas, paskyrimus bei teises, kurie priklauso šiam rangui.

66

A rt ū ras R ukas D aujotis

Akivaizdų šio rašto patikimumą tvirtina mūsų parašai ir antspaudai.
Duota Kražiuose, metrikos numeris 83, 1850 metų liepos 30
Dominikas Comiattides Didysis Magistras
Michaill Szarnell Kancleris
Įdomiausias klausimas yra: ar visi Ordino nariai iš tiesų save kildino iš jotvingių?
Kaip rašė V. Meištovičius, Daujotai – jotvingių kilmės. Tarp rastų
dokumentų yra 1842 m. liepos 30 d. Vilniuje išduotas diplomas, kurį
pasirašo kancleris I. Daujotis (I. Dowiatt). Labai apmaudu, kad vardinis herbinis spaudas ištrupėjęs ir neįmanoma nustatyti, kokio herbo
tai kancleris. Kancleriu I. Daujočiu galėjo būti tuo metu buvęs Kražių
gimnazijos vedėjas, filosofijos magistras Ignas Daujotis, pasirašantis,
kad yra riteris.
Daujotai (Dowiatt, Daugotus) buvo Abdank, Grifo, Lubič, Vanago ir asmeninio herbo. Kurio herbo Daujotai kilę iš jotvingių, sunku
nustatyti. Bet kancleriu galėjo būti Daujotis Ignas, sūnus Juozo, pedagogas. Jis 1803 m. įstojo į Vilniaus mokytojų seminariją, filosofijos
kandidatas, 1807 m. tapo magistru, mokytojavo Babruiske, Molodečne, Svistolėje. 1817 m. Kražių gimnazijos mokytojas, nuo 1818 m. jos
vedėjas. Kauno apskrities archyve yra byla (KAA, F I-50, ap. 3, b. 1,
l. 90), kurioje įrodinėjama, kad rėmė sukilėlius ir kad yra „antros kate-

1842 m. liepos 30 d. Vilniuje išduotas diplomas, kurį pasirašė kancleris I. Daujotis
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gorijos valstybės nusikaltėlis“, bet griežtos bausmės pavyko išvengti.
Kražiuose, minima, veikė „juodieji broliai“, – ar tai ne JKRO nariai?
Yra žinoma, kad jau 1837 m. JKRO Didžiuoju magistru buvo Dominikas Komiatavičius-Paražinskas, kurio Gudelių dvaras Stulgių parapijoje visai netoli Kražių. Jis savo jotvingiška kilme net neabejojo.
Jis Didžiuoju magistru buvo iki savo mirties 1892 m. Taigi iš šių dokumentų aišku, kad D. Komiatavičius-Paražinskas savo priedermę vykdė
ne mažiau kaip 55 metus.
Kitas rastas diplomas yra išduotas Raseinių apskrities dvarininkui
Jaronimui Valavičiui 1837 m. rugpjūčio 12 d., Metrikos nr. XLV, už
kanclerį pasirašė Rimvydas Mickevičius, yra herbinis spaudas – Rimvydo herbo. XIX a. pirmoje pusėje bajorų, kurie būtų pavadinti Rimvydo ar kitokiais lietuviškais vardais, neteko sutikti, turbūt „Rimvydas“ reiškia kilimą Mickevičių iš Rimvydo.
Sudėtinga būtų kalbėti apie Mickevičius XV–XVIII a., nes šios
giminės genealogija gana paini, bajorai Mickevičiai turėjo įvairius
herbus (Lapino, Nalenč, Poraj, Hipo centaurą). Pradžioje gyveno Lydos, o vėliau Gardino ir Naugarduko apskrityse.
Kalbant apie Mickevičius iš Rimvydo dažniausiai nurodoma, kad
jie kilę iš kunigaikščių Giedraičių; kai kuriuose dokumentuose teigiama, kad VIII a. per Vyslą atkeliavę iš Balkanų. Iš šios giminės kilęs
ir poetas Adomas Mickevičius. Jis visuomet pabrėždavo, kad kilęs iš
Rimvydų-Mickevičių.
Ukmergės apskrities bajorų sąrašuose 1795 m. minima, kad Jurgis
Rimvydas-Mickevičius (71 metų amžiaus) turi Šilų palivarką (LVIA,
F 391, ap. 1, b. 1690, p. 190).
1820 m. legitimacijos dokumentuose apie Rimvydų-Mickevičių
giminę rašoma: prieš mus Mykolas Römeris Lietuvos-Vilniaus gubernijos maršalka ir įvairių pavietų bajorų atstovas, teigiama, kad nuo
1632 m. Upytės paviete Rimvydai-Mickevičiai turi Pakiršnos ir Pamūšio dvarus (LVIA, F 391, ap. 1, b. 1547). Minėtoje byloje pateikiama
giminės genealoginė schema, bet, kadangi Ordino kanclerio Rimvydo-Mickevičiaus neparašytos valdos, sudėtinga prie kurios nors šakos
priskirti.
1837 m. išduotas riterio diplomas Jaronimui Valavičiui (Metrikas
nr. XLV), o 1842 m. – Mykolui Valavičiui (Metrikas nr. XVIII). Kitoje
diplomo pusėje – raudono lako spaudas su Rusijos imperijos dvigalviu
ereliu, raidės BMD ir atitinkamai № 10242 ir 10245. Abiejuose dokumentuose Valavičių herbas Bogorija vainikuotas grafo karūna.
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1837 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje išduotas riterio diplomas Jeronimui Valavičiui

Kaip rašoma apie Valavičius, tai sena Lietuvos bajorų giminė. Vijūko-Kojelavičiaus teigimu, ji kilusi iš Jurgio Visigino, kuris dėl didelio
ūgio ir jėgos buvo pramintas Jaučiu. Jo sūnui Stanislovui Visiginui po
Harodlės akto 1413 m. buvo suteiktas Bagorija herbas. Ši giminė davė
Lietuvai žymių karvedžių, valstybės veikėjų, dvasininkų ir fundatorių. Kaip teigiama, Antanui Valavičiui Prūsijos kurfiurstas 1798 m.
suteikė grafo titulą. Taigi Jaronimas Valavičius ir Mykolas Valavičius
yra tiesioginiai Antano Valavičiaus palikuonys, galėtų būti jo sūnūs.
1844 m. Rusijos imperijos Heroldija patvirtino, kad grafo titulą paveldi
tik tiesioginiai palikuonys.
Kiti du rasti diplomai išduoti 1849 ir 1850 m. Kražiuose, jų numeracija jau kitokia – arabiškais skaitmenimis. Kol kas yra sunku pasakyti, ar diplomų išdavimo centras iš Vilniaus persikėlė į Kražius, ar
veikė padalinys Vilniuje, nes visuose šaltiniuose teigiama, kad Ordino
sostas – Kražiai.
1849 metų lapkričio 29 d. Metrikas nr. 71 išduotas Kražiuose. Pomian herbo bajorui Martinui Zubrickiui suteiktas donatoriaus rangas.
Pasirašė Ordino kancleris Mykolas Šarnelis (Michail Szarnell), Dolęgo herbo bajoras. Martinas Zubrickis 1937 m., jau būdamas 109 metų
amžiaus, išsamiai papasakojo apie XIX a. viduryje vykusias Ordino
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ceremonijas Kražiuose (Lietuvos bajoras, 2003, nr. 8,
in: Terra Jatwezenorum, 2010).
1832 m. legitimacijoje teigiama, kad Šarnelių
arba Šarnovskių bajoriška giminė nuo seno turi Dolęga herbą ir Žemaitijos kunigaikštystėje turi tėvoninį Viešvėnų dvarą, be to, įsigiję Smilgių, Miloševičių
ir kitus dvarus Telšių apskrityje. Vilniaus gubernijos
deputatų susirinkimas įrašė į I klasės bajorų knygą
(LVIA, F 391, ap. 1, b. 1028).
Minėtas Mykolas Šarnelis pasirašė kaip kancleris
ir 1850 m. liepos 30 d. Fulgentijui Rimgailai, Poraj herbo bajorui, suteikiant riterio rangą, Metriko nr. 83.
Apie architektą Fulgentijų Rimgailą (1805–1870
07 03) duomenų yra ir enciklopedijoje. 1821–1828 m.
studijavo Vilniaus universitete matematiką ir architektūrą. Baigęs dirbo Karolio Podčašinskio padėjėju.
Dalyvavo 1831 m. sukilime, po to emigravo. Berlyno
universitete studijavo taikomąją matematiką, Paryžiaus dailės akademijoje – statybines konstrukcijas.
1841–1846 m. dirbo architekto darbus, susijusius su
Paryžiaus–Strasbūro geležinkelio tiesimu. Manoma, kad enciklopedijoje klaidingai teigiama, jog į Lietuvą grįžo 1857 m. Apie F. Rimgailos
veiklą 1847–1857 m. duomenų nepateikiama, bet tai, kad įšventintas
į riterius 1850 m. Kražiuose, įrodo, kad tais metais jau buvo grįžęs į
Lietuvą. Pagal F. Rimgailos projektus pastatyta dvaro rūmų, bažnyčių.
Jis parašė architektūros ir kritikos straipsnių.
Bajorai Rimgailos dažniausiai naudodavo herbą Herburt, kaip teigiama, gavo Harodlės akto metu, bet Ordino diplome yra Poraj (Rožės)
herbas. Baltą Rožę savo herbe turėjo ir bajorai Rimvydai-Mickevičiai.
Jotvingių Vytis raitelio skyde – aukso spalvos skyde raudona rožė.
Pastebėtina tai, kad Ordino nariai naudojo kiek skirtingus herbus nei
tie, kuriuos jų giminėms priskyrė ir aprašė Kasparas Niesieckis: Rimvydas-Mickevičius naudojo ir Rimvydo herbą, Fulgentijus Rimgaila
Poraj herbą, o Daujotai savo senąjį herbą – Auksinį Grifą juodame
skyde. Taigi Jotvingių kryžiaus riterių ordinas puoselėjo LDK tradicijas, pabrėždavo savo skirtingumą tiek nuo Rusijos imperijos, tiek ir
nuo lenkų kultūros.
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Artūras Rukas Daujotis, Grifo herbo bajoras, grafas fon Derneck, Garbės
bajoras (Bajorystės pripažinimo aktas Nr. 003), Jotvingių kryžiaus riterių ordino
Didysis magistras (nuo 2004). Gimęs Kražiuose 1960-05-03, protėviai bajorai
Zaleskiai ir Rimgailos priklausė Jotvingių ordinui.
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) veikloje dalyvauja nuo 1994 m. kovo.
Pirmajame Bajorų seime išrinktas LBKS Revizijos komisijos pirmininku (1994–1997),
nuo 1995 m. LBKS senato narys. 1994–1997 m. Kauno apskrities bajorų draugijos
Legitinarinės komisijos pirmininkas, 1995–1997 m. Kauno apskrities bajorų draugijos maršalka, 1997–2002 m. jos vadas. 2004–2006 m. LBKS vado pavaduotojas. Nuo
2002 m. atkurtos Lietuvos dvarininkų sąjungos vadas.

Artūras Rukas
Daujotis

1986 m. baigė LŽŪA (miškų ūkio inžinierius), 1993 m. VDU (verslo vadybos magistras), 2000 m. LŽŪU socialinių mokslų ekonomikos doktorantūrą. Mokėsi Hohenheimo universitete (Vokietija), socialinių mokslų vadybos dr. h. c. (2002), heraldikos
dr. h. c. (2005), 2002 m. Šv. Luko akademijos Senatas (Vokietija) suteikė profesoriaus
Honoris Causa vardą. Feodalinių studijų Monarchijos centro garbės narys (Ispanijos
Karalystė, 2000).
Pripažintas Laisvės kovų dalyviu. 1995 m. išrinktas Kauno raj. savivaldybės tarybos
nariu. Šv. Luko ordino Didžiojo kryžiaus riteris (2000, Vokietija), Imperatoriškojo
šv. Eugenijaus riterių ordino Komandoras (2000, Ispanija), nuo 2001 m. šio Ordino
Metropolitas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. 2003 m. suteiktas Archonto titulas (Ispanijos Karalystė), 2005 m. Marijos Širdžių karalienės Komandoro rangas (Vokietija).
Teutonų ordinas (Portugalijoje) paskelbė Teisiuoju broliu.
Publikavo mokslinių straipsnių ciklą „Dvarų sistemos raida“ lietuvių ir anglų k.,
1994 m. žurnalo Mūsų girios redakcijos kolegijos narys, 2000–2004 m. Lietuvos bajoras vyr. redaktorius.
Atstato susigrąžintus protėvių dvarų ūkius, savo palivarke Kalvarijos savivaldybėje
suprojektavo ir pasodino 24 hektarų Daujočių dvaro šilą.
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KĘSTUTIS SUBAČIUS

MŪSŲ KRAŠTO VANDENVARDŽIŲ SLĖPINIAI
Trumpai apie hidronimų reikšmę ir jų tyrimo
pagrindinius principus
Hidronimika yra labai svarbi toponimikos šaka, tirianti seniausius
hidronimus jų kilmės, darybos ir semantikos aspektais. Ši kalbotyros
mokslo šaka yra labai reikšminga pačiai kalbotyrai, geografijai, istorijai, etnologijai, archeologijai ir kitoms mokslo sritims.
Žymus kalbininkas Kazys Būga 1912 09 27 laiške Jonui Basanavičiui rašė: Senų senovės lietuvių tėvynei susekti daugiausiai padeda
upių ir ežerų vardai. Tam reikalui aš turėjau rinkti ne vien Lietuvos,
Prūsų ir Latvių vandens vardus, bet ir gudų – Minsko, Mogiliovo,
Vitebsko, Smolensko (dalies) ir Gardino. Turiu jau lig šiolei vandens
vardų surinkęs daugiau ne 3000.
Žinomas vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas Hansas Krahė
(Krahe, 1898–1965) kartu su savo sekėjais XX a. 6–7 dešimtmetyje
sukūrė ir pagrindė senųjų indoeuropiečių hidronimų teoriją, o ją kiek
pakoregavo jo mokinys V. P. Šmitas (Schmit). Jo nuomone, senieji Europos hidronimai yra tiesiog indoeuropietiški ir jų paplitimas leidžia
tiksliau nustatyti buvusį indoeuropiečių kalbų plotą. Senųjų indoeuropiečių hidronimų teorijai labai svarbūs baltų vandenvardžių tyrimai,
jie vyksta ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Mažojoje Lietuvoje, bet ir į rytus,
pietus ir vakarus nuo dabartinių ir ankstesnių baltų teritorijų. Iš visų
užsienio kalbininkų bene daugiausiai lietuvių vandenvardžius tyrinėjo



Iš autoriaus rengiamos knygos Sūduvių protėvių dvasinis testamentas.

M Ū S Ų K R A Š T O VA N D E N VA R D Ž I Ų S L Ė P I N I A I

73

lenkas J. Otrembskis (Otrębski). Jis pateikė daugelio įvairios darybos hidronimų
etimologiją, baltų dialektų, pirmiausia
jotvingių – sūduvių kalbos ypatybių, atkuriant jas iš vandens vardų. Prie jotvingių – sūduvių kalbos rekonstrukcijos daug
prisidėjo švedų mokslininkas kalbininkas
K. O. Falkas.
Lietuvių vandenvardžių tyrimo raidai didelės reikšmės turi kitų baltų kalbų – prūsų, latvių hidronimų tyrinėjimai.
Daug prūsų hidronimų yra išnagrinėjęs
J. Gerulis veikale Senovės prūsų vietovardžiai, 1922 m. V. Mažiulis dviejų tomų
darbe Prūsų kalbos paminklai pateikė
hidronimų etimologijos. Visus žinomus
Prūsijos upių bei ežerų vardus nagrinėjo V. Toporovas daugiatomiame veikale
Prūsų kalba.
Lietuvos upių, ežerų vardai renkami
1 pav. Baltiškų hidronimų paplitimas (pagal Pietro
gana seniai. Pirmieji baltiškus hidronimus Umberto Dini, Baltų kalbos. Lyginamoji istorija, p. 37)
pradėjo tyrinėti A. H. Kirkoras, A. Kočiubinskis, A. Pogodinas, K. Būga, M. Vasmeris. Daug vardų XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje iš gyvosios kalbos
su talkininkais yra surinkęs J. Tumas-Vaižgantas. Jo surinkta medžiaga buvo paskelbta 1904 m. žurnalo Dirva priede Žinynas.
Sistemingas lietuvių hidronimų tyrimas pradėtas XX a. pirmoje
pusėje. Jų rinkimui vadovavo K. Būga, vėliau A. Salys, J. Balčikonis,
A. Vanagas, B. Savukynas. 1963 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas išleido Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyną. Labai reikšmingas
yra A. Vanago parengtas ir 1981 m. išleistas Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Be šio veikalo, 1970 m. A. Vanagas išleido knygą
Lietuvos TSR upių vardų daryba.
Hidronimų tyrimui labai svarbu platus mokslo sričių spektras
– geografija, kalbotyra – onomastika, indoeuropeistika, mitologija, paleografija, palinologija, paleoekologija, istorija, naudojamasi
tų sričių tyrimais. Atkuriant tolimų amžių gamtines aplinkybes, tų
amžių žmonių gyvensenos sąlygas ir būdą, svarbu pasinaudoti paleografijos mokslininkų tyrimais ir jų rezultatais. Šiame darbe bus pasiremta Algirdo Seibučio darbais: Etninės paleografijos pradmenys.
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Baltiškųjų kraštavardžių kilmės mįslės, 2002; 1009 metų Lietuvos
pasienio geografinė apybraiža, 2009, ir kt. Atskirai norisi pabrėžti
Meilutės Kabailienės nuopelnus tiriant Sūduvos krašto užpelkėjusius
Gabiauriškio, Nopaičio ežerus, Žuvinto ežerą ir jo didžiules pelkes.
Tų tyrimų pagrindu buvo patikimai atkurta vėlyvojo ledynmečio ir
holoceno laikotarpių klimato, paleoaugalijos rekonstrukcija ne tik
mūsų krašto, bet ir visos Lietuvos mastu. Visa tai išdėstyta jos kapitaliniame veikale Gamtinės aplinkos raida Lietuvoje per 14 000
metų, 2006.
Be galo įvairūs yra lietuviškos-baltiškos kilmės vandenvardžiai.
Visų seniausią hidronimų sluoksnį sudaro upių ir ežerų vardai, susidarę tais laikais, kai baltų protėviai po ledynmečio atkilo į Pabaltijį
vėlyvojo paleolito – ankstyvojo mezolito laikais, kai jie kalbėjo indoeuropiečių prokalbe.
Prieš 4–5 tūkstančius metų indoeuropiečių kalba jau buvo susiskaldžiusi, vis labiau ryškėjo atskiri dialektai-tarmės, tarp jų prabaltųbaltų, kurios vėliau išsirutuliojo į savarankiškas indoeuropiečių kalbas. Jos paliko savo tuomečio dialekto kai kurių reliktų hidronimuose
– šių leksema yra pasiekusi ir mūsų laikus.
Šiuo metu Lietuvoje yra žinoma apie 10 000 hidronimų: apie
7 000 upių ir apie 3 000 ežerų, tarp jų priskaičiuojama apie 2 500 pasikartojančių vardų. Pagal kilmę lietuvių hidronimai skirstomi į lietuviškus – baltiškus ir nelietuviškus – nebaltiškus. Nelietuviškos kilmės hidronimų yra nedaug, patys seniausi
yra finougriški, šių priskaičiuojama
apie trisdešimt vienetų ir jie beveik
visi yra už mūsų krašto ribų. Seniausieji lietuviški hidronimai skirstomi į
dvi grupes: pirmoji – kiek mažesnė,
yra aiškios lietuviškos etimologijos,
ir antroji – gausesnė, bet jų etimologijai neužtenka vien lietuvių ir apskritai baltų medžiagos – taip teigia
žymus lietuviškų hidronimų etimologijos tyrėjas Aleksandras Vanagas.
Remiantis lietuviškų hidronimų
darybos, fonetikos ir leksikos arealinėmis ypatybėmis, kurios tam tikra
2 pav. Pamarių kultūros stulpinės konstrukcijos gyvenamasis
pastatas (A. Girininkas, Lietuvos archeologija, p. 186)
prasme gali būti pamatinės-substra-
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tinės, Lietuvoje skiriami keturi regionai: pietų, šiaurės rytų, vidurio
Lietuvos šiaurės ir vakarų. Mūsų nagrinėjamu atveju reikšmingiausias
yra pietų regionas. Jis siejamas su sūduvių substratu ir jo hidronimams
yra būdingos darybinės ypatybės:
1) su priesagomis -ingis, -ingė gausumas; hidronimai su kirčiuota
galūne -us; hidronimų su priesagomis -ausis, -eta, -etas, -ina, -inas,
-ain-, -(m)en- retumas;
2) fonetinės – priebalsiai s, z vietoje š, ž (Kirsna, Persas, Berznykas, Zapsė); dvibalsis ei vietoje ie (Veisiejis, Seivės, Seirijų);
3) leksinės – kurių hidronimų šaknys yra sūduviškos kilmės (Gailiekas, ež. – iš gailis ‘baltas, šviesus, spindintis’, Baltasis ež.; Sasna,
upė – iš sasnis ‘kiškis, zuikis’; Stabingis, ež. – iš stabis ‘akmuo’, Akmenis, Akmeninis ež.);
4) derėtų pabrėžti dar vieną priesaginį hidronimų išskirtinumą,
kaip teigia Z. Zinkevičius (Lietuvių kalbos kilmė, t. 1, p. 236), aptinkamą tik visai siaurame pietvakarių ruože – istorinėse jotvingių [sūduvių
– K. S.] teritorijose, tai hidronimai su priesaga -da (-da yra kildinamas
iš sūduvių *ude ‘vanduo’);
5) dabar jau plačiai pripažįstama, kad prūsų katekizmai yra parašyti ištremtųjų į Sembą sūduvių kalbos pagrindu – tai yra sūduvių
kalba, ir nagrinėdami hidronimų kilmę bandysime jais remtis, o dar
geriau – V. Mažiulio Prūsų kalbos etimologiniu žodynu ir K. Būgos
Rinktiniais raštais, labiausiai trečiame tome esančia studija. Joje labai
daug kapitalinės medžiagos ir apie sūduvių – jotvingių kalbą, apie tai
apibendrintai – K. Būgos pasakyme: Kaip šitie Suvalkų žemės sūduviai [Ordino pavergtieji ir ištremtieji į Sembos pusiasalį Kimenavos
ir kitų žemių sūduviai – K. S.] yra kalbėję, mums pasako 1545 metų
prūsiškasis katakizmas [...].
Pagal hidronimikos mokslo principus visi hidronimai skirstomi į
motyvuotus ir nemotyvuotus. Motyvuoti yra svarbiausi, jų susidarymo metu tuo pavadinimu buvo apibūdinamas hidroobjektas. Ilgainiui
tie pavadinimai, vienaip ar kitai nusakantys upių ir ežerų vienas ar
kitas savybes, susiejant jas su fauna, augalija, krantų fiziografija, vandens spalva ir t. t., arba jais mistifikuojant savo pasaulio įvaizdžius,
gamtinius reiškinius, tapo tikriniais vardais. Šie vardai seniausi ir jų
yra daugiausia. Mažiausiai reikšmingi yra posesyviniai (priklausomybinės kilmės) hidronimai, kilę iš kaimo, vietovardžio pavadinimo ar
asmenvardžio. Tokie hidronimai yra vieni jauniausių.
A. Vanago pateiktais duomenimis, gausiausi Lietuvos hidronimai
yra priesaginiai, jų priskaičiuojama apie 4 000, jie sudaro apie 52 proc.
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visų hidronimų. Priesagų vediniai geriausiai parodo lietuvių ir taip pat
baltų hidronimijos būdingiausius indoeuropietiškumo bruožus. Priesagų vediniai gali geriausiai padėti suvokti baltiškų ar net prabaltiškų
hidronimų kilmę. Kalbininkai mano, kad sūduviams būdingi hidronimai su priesagomis -ava, -va, -uva, -ausis, -eta, -etas, -ina, -ini-s,
-vin-ė, -vin-ta, -vin-tas.
Aiškinantis vandenvardžių kilmę reikia turėti mintyje, kad lietuvių kalba formavosi tūkstančius metų baltų genčių, baltų tautų kalbų
pagrindu, patirdama vienokią ar kitokią kaimyninių kalbų įtaką, kartu
atitinkamai veikdama ir jas. Kito ir mūsų kalbos pagrindiniai elementai. Apie mūsų kalbos raidą labai išsamiai yra išdėstęs žymus šių laikų
kalbininkas Zigmas Zinkevičius unikaliame šešių tomų veikale Lietuvių kalbos istorija.
Pasiremsiu jo veikale išdėstytais teiginiais, kiek tai siejasi su hidronimų kilmės aiškinimais, esančiais knygose Lietuvių kalbos istorija, t. 1, p. 187–235 – apie baltų kalbinę sistemą ir jos raidą, bei
t. 1, p. 235–246, p. 276–305 – apie baltų kalbų skilimą; vakarų baltus;
taip pat t. 2, p. 147–165 – apie kalbinės sistemos raidą – fonetiką.
Tai labai svarbu aiškinantis konkretaus hidronimo kilmę. Norėdamas
pailiustruoti, pateiksiu tik keletą esminių vokalizmo pakitimo įvardijimų.
Mūsų kalboje senoviniai ilgieji balsiai a ir e išsirutuliojo į o ir e;
lietuvių kalba nebepaveldėjo indoeuropiečių (ide.) ilgųjų dvibalsių,
trumpasis o išvirto į a, atitinkamai oi, ou sutapę su ai, au, ilgasis o
sudvibalsėjo – į uo; senoviniai pusbalsiai u, i ilgainiui virto priebalsiais
v, j; atsirado naujas skardusis priebalsis z.
Atskirai reikia pasakyti, kad kalbininkas baltistas Letas Palmaitis
istorijos paveldo metraštyje Jotvingių kraštas, 2009, straipsnyje „Jotvingių kalbos klausimu“ rašo, jog Sembos sūduvių kalba (1283 m. Vokiečių
ordino ištempti Kimenavos žemės sūduviai – K. S.) parašyti II ir III
Katekizmai ir 1545 m. bei 1561 m. išspausdinti, Šiurkščiai tariant,
galėtume įtarti, kad katekizmai parašyti ne prūsų, o jotvingių kalba!,
ir kad ilgasis a yra atsiradęs iš „Sūduvių kampo“ vietoje ilgojo prūsų
o, kuris visuotinai buvo prūsų teritorijoje. Dar teigiama, kad sūduviai
„Sūduvių kampe“ turėjo balsį i, kuris virto e.
Reikia turėti mintyje ir tai, kad mūsų kalbos tarmėse dažnai maišoma t, d su k, g, ir manoma, kad sūduvių g yra senesnis. Tik skardumu tesiskiriančių priebalsių k ir g kaitaliojimas, ypač žodžio pradžioje,
nėra lietuvių kalbos retenybė (V. Urbutis, Baltų etimologijos etiudai,
1981, p. 205).
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Mus pasiekę hidronimai sukurti ir per tūkstančius metų atnešti
iki šių dienų mūsų gentainių. Norėdami geriau perprasti jų tikrąsias
reikšmes ar bent priartėti prie jų reikšmių šaknų, turime pabandyti nukeliauti į tuos priešistorinius civilizacijos laikus ir, remdamiesi
archeologijos, paleogeografijos, paleoekologijos, kalbotyros mokslų naujausiais laimėjimais, glaustai apžvelgti tuo laiku mūsų žemėje
gyvenusių gentainių gyvenimo būdą, kultūros plačiąja prasme lygį,
klimato sąlygas ir kitas aplinkybes, kurios galėjo sąlygoti upių, ežerų
vardų kilmę.
Neturiu tikslo nagrinėti visų mūsų krašto hidronimų, tam ir jėgų
neužtektų, juk vien Šešupės baseine priskaičiuojama 4 670 upių, upelių
ir 269 ežerai, ežerėliai, didesni kaip 0,5 ha ploto. Bet to ir nereikia, nes
dauguma mūsų krašto pagrindinio Šešupės baseino stambesnių upių
ir ežerų yra patekę į A. Vanago parengtą veikalą Lietuvių hidronimų
etimologinis žodynas, ir tuo būtų galima pasitenkinti. Tačiau ne visi į
žodyną įtraukti hidronimai etimologiškai išnagrinėti, dalies jų vardų
kilmė paaiškinta tik bendrais apibūdinimais arba pasiremta prielaidomis, dėl kurių galima diskutuoti. Kita vertus, etimologinio žodyno sudarytojas turėjo pagrindinį tikslą – pateikti Lietuvos vandenvardžius
su jų etimologija, neskirstant, negrupuojant jų pagal Lietuvos regionus
ir paliekant nuošalėje daugelį mažesnių upelių ir ežerų.
Tai buvo viena iš paskatų bandyti patyrinėti Sūduvos hidronimų
reikšmių prasminę kilmę, pasiaiškinti įvairių autorių pateikiamas jų
vardų kilmės hipotezes ir mėginti pateikti savo matymo optimaliausius variantus. Antroji paskata būtų siekis pateikti krašto vandenvardžius, jų kilmės aiškinimą ne žodyno forma, o aprašomąja, ne griežtai
žodyno abėcėline tvarka, o pagal krašto upių, ežerų reikšmę, jų dydį,
ištakas, taikymąsi prie gamtos sukurto natūralaus hidrografinio tinklo
ir t. t. Bet turbūt didžiausia paskata buvo noras papasakoti apie savo
kraštą, jo gamtos turtus – vidaus vandenis ir civilizacijos eigą prie
jų, bandyti pasigilinti į čia gyvenusių žmonių dvasinę kultūrą, kurios
elementus arba bent kai kuriuos atspindžius aptinkame išlikusiuose
senoviniuose vandenvardžiuose.
Senųjų laikų Sūduva – mūsų tautos civilizacijos lopšys, pradedant
akmens, geležies ir vėlesniais amžiais. Visais laikais jai būdinga aukšta materialinė ir dvasinė kultūra. Tai akivaizdžiai rodo ką tik baigta mūsų krašto hidronimų apžvalga, jų kilmės prasminės reikšmės,
rodančios mūsų protėvių dvasinį pasaulį – gebėjimus hidronimuose
įprasminti juos supusios gamtos ypatybes. Kitaip sakant, jie sukūrė jų
gyvenamo laikmečio gamtos, gyvenamosios aplinkos knygą, žemėla-
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pį, jos puslapiuose įrašė upių, ežerų ir jų aplinkos ypatybes, bet taip
taikliai, išmaningai tai darė, kad ši knyga keliaudama per šimtus ir
tūkstančius metų išliko ir pasiekė istorinius laikus. Išliko todėl, kad jos
kūrėjai, mūsų protėviai sūduviai, sugebėjo dvasiškai ją įausti ir užkoduoti etniniame tautos kode, perduoti iš kartos į kartą, nepaisant „Jų
Dvasios Knygos“ amžiaus ir istorijos kataklizmų, skaudžiai palietusių
mūsų tautą ir ypač sūduvius. Ši knyga, nors ir smarkiai apdraskyta,
pasiekė mus – išgyveno. Metaforiškai ją tiktų vadinti „Amžina gamtos
knyga“ arba „Sūduvių protėvių dvasiniu testamentu“.

Sūduvos krašto upių motinos baseino bendroji apžvalga
Šešupės baseino upių tinklo užuomazga susidarė ledyno pakraščiui atsitraukus į Vidurio Lietuvą. Tuomet viena iš ledyninio ežero
protakų, jungusių ledyninius ežerus, tapo Šešupės vaga. Tokia protaka, nuo Želsvelės iki Sasnos, upė naudojasi ir dabar. Šešupės slėnis formavosi penkiomis pakopomis. Pirmoji pakopa aukštupys suformuota
ledyno liežuvių išgraužomis. Antroji – traukiantis ledyniniam baseinui, kai upė nešė savo vandenis į 100–105 m aukštyje esantį baseiną,
trečiame etape, nuslūgus ledyniniam baseinui iki 80 m, upė pailgėjo ir
įsigriaužė į buvusio ledyninio ežero baseino nuosėdas. Kai ledyninis
ežeras nuslūgo iki 65–60 m aukščio lygio, Šešupės žiotys atsidūrė prie
Gavaltuvos, o ledyniniam baseinui nuslūgus iki 40 m žiotys atsirado
ties Lazdėnais (Krasnoznamenskas) prie Nemuno. Čia iškilęs neaukštas takoskyrinis gūbrys tarp Šešupės ir Įsručio upės nukreipė Šešupės
vagą tiesiai į vakarus. Dauguma mažųjų Šešupės intakų susiformavo
gerokai vėliau veikiant polaidžio vandenims, krituliams.
Šešupė yra pagrindinė Sūduvos upė, ji 297,6 km ilgio. Tai vienas
didžiausių ir ilgiausių Nemuno intakų. Tarp Lietuvos upių pagal ilgį ji
užima ketvirtą vietą. Už ją ilgesnis Nemunas, Nėris ir Ščara. Šešupės
baseinas apima 7,5 proc. Lietuvos teritorijos. Visas Šešupės baseinas
yra 6 104,8 km2 ploto, iš jo 4 979,6 km2 arba 81,57 proc. tenka Lietuvai (dabartinės Sūduvos plotas, įeinantis į Marijampolės apskritį, yra
4 464 km2), 175 km2 baseino ploto yra Sūduvos aukštumų centrinėje
dalyje, Lenkijos teritorijoje, 950,2 km2 baseino iš dalies vidurupyje ir
žemupyje tenka Mažosios Lietuvos – Karaliaučiaus sričiai, dabar Rusijai. Visą Šešupės vagą pagal ilgį galima suskirstyti į tris jai būdingas
kryptis: Kalvarijos – šiaurės rytų, Marijampolės – šiaurės, Pilviškių
– Kudirkos Naumiesčio – vakarų ir šiaurės vakarų.
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Upė prasideda senose sūduvių žemėse, dabar Lenkijos teritorijoje, 18 km į šiaurę nuo Suvalkų miesto, prie Šešupėlės kaimo. Toliau
teka, galima sakyti, pačiu dabartinės Sūduvos žemių viduriu. Ji kaip
motina ar vyresnioji sesuo, iš savo sesių – intakų švelniai priimdama
jų vandenis, rūpestingai juos plukdo tolyn, Nemuno link. Visai žemupyje, turėdama nedidelį nuolydį, patenka į Įsruties-Priegliaus senslėnį
ir, juo pasisukusi į šiaurę, įteka į Nemuną tarp Smalininkų ir Tilžės. Jos
žiotys yra tik 85 km nuo Nemuno žiočių, 15 km aukščiau Jūros upės
žiočių. Laivybos Nemunu gerinimo tikslais, siekiant sumažinti Šešupės vandenų sąnašų kaupimąsi Nemuno vagoje ir jas geriau paskleisti,
1891 m. reguliuojant Nemuno vagą Šešupės žiotys buvo pakeltos per
vieną kilometrą aukščiau pagal Nemuno tėkmę. Pagrindinės Sūduvos
upės baseinas yra tankiausias Lietuvoje. Iš viso jame priskaičiuojama
4 670 upių ir upelių, tačiau iš jų tik 77 upės yra dešimties ir daugiau
kilometrų ilgio.
Šešupė yra prisitaikiusi prie paviršiaus nuolydžio ir susidariusi,
galima sakyti, simetrišką baseiną. Visos Šešupės kairiosios dalies baseino plotas sudaro 2 550 km2, o dešiniosios – 3 555 km2. Pagrindiniai
stambesni jos intakai įteka iš dešinės pusės, iš kairės įteka tik vienas
– Širvinta, bet ji su tankiu intakų tinklu apima didelę Sūduvos žemumos dalį. Baseino upių tinklą galima suskirstyti į įvairaus ilgio upių
grupes. Jame vyrauja smulkūs intakai, iki 3 km jie sudaro net 62 proc.
viso upių ilgio. Ilgesnių kaip 5–10 ir 10–20 km intakų yra tik 7–8 proc.,
dar ilgesnių upių visai nedaug – tik 2–3 proc. viso baseino upių ilgio.
Pagrindiniai upių formavimo veiksniai yra klimatas, reljefas ir geologinė
sąranga. Šešupės baseine iškrenta palyginti nedaug kritulių, čia plonesnė
nei kituose baseinuose vidutinė daugiametė sniego danga. Dėl plokščio paviršiaus ir vandeniui nelaidžių gruntų
daug vandens išgaruoja. Pagrindinis
upės drėgmės šaltinis yra krituliai. Šešupės aukštupys ir vidurupis yra Sūduvos aukštumos užuovėjoje, dėl to čia
kritulių iškrenta mažiau. Pietrytinėje
Šešupės baseino dalyje kritulių per metus iškrenta apie 700 mm, vidurupyje
– 750 mm ir žemupyje – 800–850 mm.
Dėl molio bei priemolio gruntų krituliai 3 pav. Šešupės baseino hidrografinis žemėlapis
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sunkiau įsigeria į gruntą ir nemaža jų dalis (540–560 mm) išgaruoja.
Tai lemia mažėjantį Šešupės vandenų požeminį maitinimą link žemupio, ir tai ryškiai matyti vasaros mėnesiais sumažėjus kritulių kiekiui.
Po didesnio lietaus vandens lygis upėje greitai kyla.
Dar 1559 m. girių surašymo metu Šešupės baseino plotuose plytėjo galingos karališkosios girios su medžioklės dvarais Buchtoje,
Trobose (dabartinis Liudvinavas), Trobose (dabartinė Kalvarija). Dar
anksčiau apie girių didybę byloja didžiojo kunigaikščio medžioklės pilys – Birštone, Punioje, Vygriuose, Dovydiškėse ir kitos.
Iš tais laikais buvusio 80 proc. miškingumo mūsų laikus pasiekė tik apie 15 proc., ir jis gana skirtingas prie įvairių baseino intakų. Miškingiausias yra Višakio baseinas, miškai čia užima 54 proc.
viso baseino ploto. Taip pat didelio miškingumo yra baseinai: Pilvės –
32 proc., Siesarties – 28 proc., Jotijos – 27 proc., Sasnos – 26 proc. Tačiau derlingiausiuose Šakių, Vilkaviškio žemės plotuose miškų beveik
neliko. Čia miškeliai, giraitės išlikę tik mažai derlinguose smėlinguose
plotuose. O patys miškingiausi baseino plotai susitelkę smėlingoje senovės deltoje ir joje supustytų kopų miškuose – Kazlų Rūdos girioje,
kurios dalis žemės plotų nepakeitė paskirties nuo poledyninių laikų.
Šešupės baseino ežeringumas sudaro tik 1,1 proc. viso baseino ploto ir tai, kartu su baseino miškingumu, lemia ir nusako
jos nuotakio režimą. Didesnio ežeringumo baseinų upių nuotakis būna lygesnis – mažesni potvyniai, didesnis vandens debitas
sausmečiu. Šešupę daugiausia maitina sniego tirpsmo ir lietaus
vandenys. Pavasarinio periodo nuotakis ties Kudirkos Naumiesčiu sudaro net 50 proc. bendro metinio upės nuotakio. Šešupės debitas žiotyse pagal dydį yra aštuntas tarp Lietuvos upių ir sudaro
33 m3 per sekundę. Aukščių skirtumas tarp upės ištakų ir žiočių
yra 160 m, arba vidutinis upės nuolydis viename kilometre sudaro
53,76 cm.
Šešupė priskiriama prie vingiuotų upių, tačiau jos aukštupys Sūduvos aukštumoje nėra vingiuotas. Čia upės kritimas – nuolydis palyginti nemažas, o kai kurios atkarpos ištiesintos. Vingiuotumas stipriai
pasikeičia perėjus į lyguminę dalį, maždaug žemiau 100 m altitudės,
t. y. žemiau Kalvarijos miesto bei Šešupei nusileidus į žemumą.

Šešupės versmės
Graži ši Sūduvos krašto dalis su banguojančiomis kalvomis ir jose
iškylančiomis viršūnėmis, su upių ir upelių vingiuojančiais, įvairiai
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spindinčiais ir čiurlenančiais vandens kaspinais,
fantastiškai gražiu ežerų mėliu, jų veidrodiniais
čia stūksančių kalvų ir jas puošiančių miškų atspindžiais. Su neapsakomais panoraminiais vaizdais, žvelgiant nuo kalnų viršūnių į žaliuojančius miškus, duona alsuojančius laukus, kaimus
ir miestelius. O kur dar panoraminių vaizdinių
sukelti dvasiniai priminimai apie tose erdvėse
tūkstančius metų gyvenusius mūsų gentainius,
jų kultūrą, pasiekusią mums per tų amžių kultūros paminklus – piliakalnius, senkapius su juose
slypinčiais istorijos archeologiniais metraščiais,
jų kovas ir fantastinius padavimus, vienaip ar
kitais užsifiksavusius seniausiuose vandenvardžiuose.
Pabandykime bent šiek tiek apžvelgti Sūduvos aukštumų dalies panoramines erdves. Gamta ir laikas taip lėmė, kad mūsų
Sūduvos upių motina Šešupė pradžią gauna nuostabaus grožio Sūduvos aukštumų
centrinėje dalyje, ledynmečio liežuvio iš- 4 pav. Stumbro medžioklė senovėje
stumtoje dubumoje ir prieledyninių vandenų (iš Marijampolės miestas, 2009)
tėkmės išgraužtame slėnyje. Etninėse lietuvių žemėse. Jose slūgso mūsų tautos didžiuliai materialinės ir dvasinės kultūros turtai, ir tik nežymi jų dalis mus pasiekia per archeologinius radinius ir skurdokus istorijos šaltinius.
Arčiausiai Šešupės versmės pradžios stūkso įspūdingas Šiurpilio piliakalnis, iškilęs ant 228 m kalvos su 2 500 m2
dydžio pilies aikštele, apjuosta žemės ir
akmenų pylimo. Apie 100 m žemiau jo
įrengtas kitas pylimas – maždaug metro
aukščio, matyt, saugojęs buvusį papilį.
Žavi mūsų protėvių gebėjimas sumaniai
pasirinkti piliakalnio vietą. Ši įspūdingo aukščio kalva, nuo kurios atsiveria
platūs apylinkių vaizdai, yra įsiterpusi
tarp keturių ežerų – didžiausio Šiurpilio,
70,6 ha ploto, Eglyno – 17,6 ha, mažiuko 5 pav. Šešupės režimo (1956) grafikai
Eglynėlio ir „šifruoto“ pavadinimo Rak- (Lietuvos fizinė geografija, t. 2, p. 244)
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telio. Būtent Raktelio ežerėlis buvo natūrali gamtos priedanga iš vakarų
pusės į vedantį įėjimą į papilį. Iš rytų pusės siaurą žemės juostą tarp
Šiurpilio ir Eglyno ežerų, prie pilies kalno papėdės, patikimai dengė
miškų raistas. Į pietus nuo piliakalnio, tarp Šiurpilio ežero atšakų, buvo
įrengta gyvenvietė, joje rasta XI–XIII a. keramikos dirbinių. Natūralios
gamtinės kliūtys ir pilies kalno gynybiniai įtvirtinimai darė šią pilį labai
patikimą, manoma ją buvus vienu iš žemės bendruomenių centrų. Kita
vertus, yra daug sąsajų su jos vardo kilme. Daugiau linkstama prie versijos, kad pilies – piliakalnio vardas sietinas su pilies valdovo Šiurpos –
Siurpos vardu, ir tai galėjo būti Mėrūniškių žemės viena iš pagrindinių
pilių. Mėrūniškių vardas aptinkamas 1422 m. Melno taikos sutartyje,
nusakant sienas ir žemes, kurios turi priklausyti Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Dar anksčiau Mėrūniškių žemė – valsčius yra paminėtas
Petro Dusburgiečio Prūsų žemės kronikos 197 skirsnyje, čia rašoma:
Brolis Konradas, magistras, visados rūpinęsis netikėlių naikinimu,
subūręs galingą raitelių ir pėstininkų kariuomenę, su raitija įsiveržė į Sūduvos valsčių, vardu Mėrūniškis, kur nukovė 18 šio valsčiaus
žymių viešpačių [dominos], o kitus [karius] paliko prie įeigos [ši įeiga
(iš nukirstų miško medžių įrengta užtvara ant kelių į Prūsijos gilumą ir
užtvaroje įrengtos sargybos vietos) į Sūduvą greičiausiai buvo įrengta
prie Geldapės upės] į minėtąją žemę. Jis šį valsčių smarkiai nusiaubė,
degindamas ir plėšdamas, nukaudamas ar paimdamas į nelaisvę šešis
šimtus vyrų ir moterų. Tai vyko 1278–1279 metais.
Dėl paties vardo kilmės galimos kelios versijos: viena – 1273 m.
Ipatijaus metraštyje minimas vardas Šiur-pa, sūduviškai turėtų būti
Sur-pa, nes, pagal Būgą (Rinktiniai raštai, t. 3, p. 134 ir 141), naujieji lietuvių š ir ž yra kilę iš junginio si ir zi, bet atsiradę vėliau, todėl
Šur-pa pirminis vardas būtų Sur-pa;
antra – sūduviai turėjo istorinį žemės vadą Skurdą (Scurdo), minimą
1283 m. P. Dusburgiečio (p. 211), kuris, nenorėdamas pasiduoti kryžiuočiams, su savo žmonėmis pasitraukė
į Lietuvą.
Galbūt vardas sietina su ežeruose, pelkėse, upėse augančio augalo
„šiurpio“ – Sparganium, brandinančio
kaulavaisį, pavadinimu. Šiurpius ėda
6 pav. Šiurpilio ežero panorama
gyvuliai, vandens žvėreliai, paukščiai.
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Na, o lyriškai mąstant galbūt nuo šiaurinio šalto vėjo – šiurpio, siaučiančio pilies kalne ankstyvą pavasarį ir šaltą darganotą rudenį. Visai
galima prielaida, kad dabartinis piliakalnio vardas yra žilas naujadaras, bet ne istorinis. Istorinis vardas greičiau galėtų būti tapatinamas
su Mėrūnu – Meruniska, Merunisken, Mėrūniškiu, kurio kilmę būtų
galima įžiūrėti iš žodžio mernas ‘drėgnas’ (LKŽ, t. 8, p. 217, 221). Dar
ir šiais laikais prie Mėrūniškio kaimo, esančio prie Didžiojo Mėrūniškių ežero, aplinkui daug pelkėtų vietų.
Naujausi, 2005 m., tyrimai ir paskelbti 1981–1991 m. Šiurpilio apgyvendinimo komplekso bei Šiurpilio pilies gynybinės architektūros
tyrimų rezultatai (M. Engel, J. Okulicz-Kozaryn, C. Sobczak, 2009),
atlikti radioaktyviosios anglies metodu (C14), parodė, kad Šiurpilio
pilies ankstyvųjų viduramžių gynybinių įrengimų pėdsakai yra iš
IX–X a., tuomet buvo pastatyta galinga žiedinės gynybos tvirtovė.
Į Šiurpilio apgyvendinimo komplekso sąvoką, plačiąja prasme,
reikia įtraukti ne taip toli esantį sūduvių kapinyną, žymios mūsų archeologės Marijos Gimbutienės vadinamą Šveicarijos (pagal netoli
esančio kaimo pavadinimą) vardu. Lenkijoje visą sūduvių kultūrinį
dvasinį paveldą vadinama jotvingių – pagal K. Būgą – jotvių, vardu,
nors jotvingiai ir sūduviai buvo vakarų baltai, tačiau jų gyventos plačios teritorijos turėjo savo arealus. Jotvingiai visuomet gyveno labiau
į pietus, pietryčius maždaug nuo Augustavo, o sūduvių gyvenamos
teritorijos ėjo nuo šios ribos į šiaurę iki Nemuno.
Taigi apie Šveicarijos kapinyną. Jame 1961 m. atkastas II–III a.
žemdirbio kapas, jame buvo įdėtas visas arklas. Medinių dalių neišliko, bet geležiniai apkaustai ir irklo
pavidalo geležinis noragas išlikę, ir
tai greta su kitais radiniais byloja apie
aukštą to meto žemdirbystės kultūrą.
Šiame kapinyne rastas kunigaikščio
kapas didžiausiame – 18 m skersmens
– pilkapyje. Maždaug 55 metų amžiaus
kunigaikštis gulėjo nedegintas smėlio
aikštelėje po akmenų sampilu. Prie jo
rasta 85 cm ilgio geležinis kalavijas,
skydas, iečių, kirvis, žirklės, pincetų,
kaulinės šukos, sidabrinių žieduotų
segių, sidabru ir auksu puoštų apskritų ir keturkampių plokštelių, gražintų
rozetiniu raštu, sidabrinė elnio figūrėlė 7 pav. Šiurpilio pilies aikštelė
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ir žirgo aprangos daiktų. Kapas priskiriamas IV amžiui. Šalia šių palaikų aptiktas ir kitas, V a., deginto kunigaikščio kapas, šalia nedeginto žirgo. Tarp sudegusių kaulų rastas 94 cm ilgio geležinis kalavijas,
sidabrinė lankinė segė, emaliuota apskrita plokštelė, gintaro karolių.
Maždaug kilometro atstumu nuo šio kapinyno, poros hektarų plote,
pastebėti gyvenviečių pastatų pėdsakai, datuojami II–IV a. Netoli šios
gyvenvietės yra Osinkų – Drebulinės gynybinis piliakalnis.
Bet tęskime Šešupės versmių apžvalgą. Jas randame važiuodami
senuoju pašto keliu iš Jeleniavo – Egliniškių į Vižainį, už 300–400 metrų nuo šio kelio esančiame lapuočių medžių raiste. Jį dalina į dvi dalis
tik mažas keliukas, atsiradęs dabartiniais laikais, atskiriantis Juodąją
Ančią nuo Šešupės versmės. Pasirodo, šis keliukas veda į Pašešupėlės kaimą, įsikūrusį ant kalno šlaitų (maždaug 200 m aukštyje), kurie
lėtai kyla į 266 m aukščio kalno viršūnę. Kaimo sodybos vaizdingai
išsidėsčiusios palei į kalną kylantį vingiuotą laukų keliuką, iki jis įeina
į didėlesnį kaimo kelią, vedantį iš Bachanovo prie Ančios ežero į žemai prie Šešupės slėnyje esantį Vodzilkų – Važnyčiotojų – Vadeliotojų
kaimą. Jame aptinkame visai netikėtą pamatyti šiose vietose sentikių
stačiatikių seną medinę bažnytėlę – dar vieną šių vietų apgyvendinimo
istorijos liudininkę.
Šešupės versmės raistas nėra didelis, apie vieno kilometro ilgio,
esantis 150 m aukštyje virš jūros lygio, kitaip sakant, absoliutinė jo
altitudė yra 150 m (čia ir toliau kalbant apie ežerų, kalnų aukštį bus
nurodoma absoliutusis aukštis). Galima spėti, jog dabar esantis atskiras Juodosios Ančios upės baseinas kažkada per šį raistą jungėsi su
Šešupės baseinu ir dvi Sūduvos sesės dalijosi nuostabaus grožio Ančios ežero vandeniu.
Ančios ežeras yra Suvalkų kraštovaizdžio parko puošmena, jis giliai
įsirėžęs į moreninę įdubą – ledyno suformuotą riną. Ežeras yra pratakus –
šiauriniame jo krašte įteka vienintelė didesnė upė Juodoji Ančia, gavusi pradžią
iš aukščiau esančio Eglynėlio ežerėlio.
Iš ežero, labiausiai į pietus nutįsusio jo
kampo, vėl išteka ta pati Juodoji Ančia.
Manoma, kad tai giliausias Lenkijos ežeras, jo gylis siekia 108,5–113 m, ištįsęs
šiaurės pietvakarių kryptimi beveik
8 pav. Apylinkių panorama nuo Šiurpilio piliakalnio
per 5 km, plačiausioje vietoje jo plotis
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tesiekia apie 0,9–1 km. Ežero vandens paviršius yra 227 m aukštyje,
o aplinkiniai krantai iškyla dar aukščiau – į 266–279 m aukštį. Pagal
vandens paviršiaus lygio altitudę, iš visų Sūduvos aukštumose esančių ežerų tik Vižainio ežero vandens lygis aukštesnis nei 15 m. Ančios ežero vanduo nepaprastai skaidrus, galima įžvelgti iki 12 m gylį.
Šiaurinėje ežero pusėje augantis miškas, dar plačiau išsiplėtęs į rytinę
krantų pusę, teikia ežerui dar daugiau žavesio.
Lenkai dabar ežerą vadina Hańcza – Hanča. Matyt, dėl slaviškojo
vokalizmo ežero baltiškas vardas Ančia dabar lenkų tariamas Hanča ir
rašomas Hańcza. Baltiška ežero vardo kilmė yra labai sena ir prasminga. Manau, jis galėjo gimti dar tais laikais, kai šio krašto autochtonai
baltai gyveno gimininėmis bendruomenėmis ir jų mitybos didelę dalį
sudarė rankiojimo – pasisavinamuoju būdu gautas maistas. Kalbame
apie vandens paukščių ančių lizdų turinį – kiaušinius, ančiukus, pačias
antis ir panašiai, žodžiu, tai buvo plačiai gaudomas, medžiojamas vandens paukštis, jis maitinosi vandens augmenija, gyvūnija, lizdus suko
virš vandens priekrantėje ar ežero švendrynuose, kildavęs nuo vandens paviršiaus ir tūpdavęs ant vandens. Vaizdžiai sakant, jis visą laiką
gyveno, laikėsi ant vandens. Dėl to mūsų proproseneliai baltai šį vandentūpį paukštį yra įvardinę, pavadinę „ant-is“. Taip atsispindi mūsų
proprosenelių gebėjimas labai tiksliai ir aiškiai bei imliai apibūdinti,
nusakyti paukščio esmę. Šių antvandenių paukščių
būrio vienaskaitinė forma yra „ant-is“, o didesnis jų
skaičius jau vadinamas ančių vardu. Didysis mūsų
kalbininkas K. Būga šio vandenvardžio kilmei iš
„vandentūpio paukščio“ skyrė 1924 m. išleisto žodyno Lietuvių kalbos žodynas. I sąsiuvinis ištisą
skirsnį „Ančia – 1“ (K. Būga, t. 3, p. 450–453). Kiti
kalbininkai etimologai ežero vardą taip pat kildina
iš vandens paukščio vardo „antis“. Lietuvių kalbos
žodyno pirmame tome, p. 130–133, randame, kad
lietuvių priešdėlis anč- reiškia tą patį, kaip ir žodis
ant, žymintis vietą ar daiktą, kurių viršuje kas yra,
darosi ar daroma. Tuomet ir ežeras, ant kurio vandens gyvena daug ančių, įgavo vardą Ančia, o iš
tokiu vardu vadinamo ežero ištekančios upės taip
pat gavo Ančios vardą. Sūduvoje vardą Ančia turi
dar vienas ežeras, tai gražuolis prie Veisiejų, tikriau
sakant, Veisiejų miestelyje. Iš jo išteka (tiksliau sakant, jį prateka) upė Baltoji Ančia. Vandenvardžių
9 pav. Šešupės versmė
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su šaknimi anč-, ant- Sūduvoje dar randame prie Šilavoto, tai Jiesios
kairysis intakas Ančiupis, ir prie Pajevonio – Zanylos intakas Ančlaukinė. Lietuvoje šio vardo hidronimų aptinkame prie Vyžuonos Utenos
rajone – ežerą Ančia, ir prie Skaudvilės miestelio – Šešuvies upės dešinį intaką Ančia.

Upės aukštupys anapus Lietuvos valstybės sienos
Tolyn nuo Šešupės versmės mus veda tekantis nedidukas upeliukas, ieškantis savo kelio į greta esančius ežerus, ežerėlius ir dosniai priimantis vandenis iš čia pat besiraitančių mažųjų intakėlių, iš
aukštuose slėnio šlaituose gyvybę gavusių vienur kitur pasirodančių
gaivių šaltinėlių. Bent iki Važnyčiotojų – Vadeliotojų – Vežėjų kaimo
Vodzilki bažnytėlės Šešupė teka gamtos ir jos pačios vandenų suformuota siaura natūralia vaga tarp aukštų, staigiai kylančių slėnio šlaitų,
kurie prie pat upelio vandens pasipuošę žaliu apdaru, į kurį kur ne kur
įsiterpia sodybos. Šis puikus gamtos peizažas su labai gražaus upelio
vizija ilgam išlieka atminties vaizdiniuose ir norisi jį tarsi pašaukti, į jį
prabilti kokiu nors švelniu žodžiu. Manau, senovėje mūsų protėviams
tą žodį pasiūlė pati gamta – paukšteliai giesmininkai strazdai savo melodingomis giesmėmis užbūrė čia gyvenusius žmones, ir jie įtvirtino
vardą Sesape – Šešupė.
Šis vardas yra mūsų tautos kultūros dvasinio paveldo vertybė.
Jame slypi daug neįvardintų mūsų tautos genezės, charakterio, istorijos slėpinių. Galbūt kada nors kas nors imsis gvildenti šią labai imlią
temą. Dabar norisi tik trumpai praskleisti šio paveldo slėpinių esmę.
Šešupės vardas per visą upės 297,6 km ilgį visais amžiais liko toks
pats, kokį gavo iš jos areale gyvenusių genčių – kilčių – tautelių, savo
krikštytojų sūduvių – baltų. Tiesa, 1938 m. naciai upei buvo davę Ostflus – „Rytų upės“ vardą, matyt, galvodami apie Lietuvos kolonizavimo planus, laimė, tie planai sudužo kaip ir pats reichas.
Šešupės vardas tam tikru laipsniu įtvirtina nuostatą, kad prie
šios upės nuo amžių gyveno vienos kilties arba labai giminingų kilčių
žmonės, per tūkstančius sudėtingiausių kultūrinės civilizacijos metų
jie buvo šios žemės šeimininkai, naudojosi jos teikiamomis gėrybėmis
kasdienybėje ir puoselėjo, išsaugojo šį labai lyrišką vardą – Šešupė
– iki mūsų laikų. Jis kildinamas iš mūsų klimatinės juostos giesmingiausių paukščių – strazdinių šeimos: strazdo giesmininko – juodojo
strazdo ir tos pačios strazdų šeimos – lakštingalos, senovėje sūduvių
vadinamos sese vardu, prūsų – seese ir dabar mažai vartojamo lietuvių
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šeše, šėšė (LKŽ, t. 14, p. 679). Tuometiniai sūduviai vietoje garso š
turėjo s, upė ištardavo kaip ape, o Šešupė kaip Sesape, kur ses + ape
(plačiau apie juodojo strazdo vardo etimologiją – V. Urbutis, Baltų etimologijos etiudai, p. 40–48). Šie paukščiai yra mūsų krašto patriotai.
Jie čia suka lizdus, peri vaikus, mėgsta miškus, apaugusius medžiais
ar krūmais upių krantus. Sprendžiant pagal archeologinius radinius ir
rekonstruotą Pamarių kultūrą, kuri amžiams bėgant persirito į bronzos
amžių, mūsų protėviai sukūrė aukštą materialinę ir dvasinę kultūrą,
vaizdžiai tariant, buvo duonos – reikėjo dainų, gamtos muzikos, gražių vardų ir mitų. Dėl to per vidurį krašto tekančią upę, kuri ne tik
buvo pagrindinis jų bendravimo, gyvenimo kelias, bet ir teikė dvasinę
paguodą, atkartodami melodingus paukščio giesmininko garsus pavadino melodingai skambančiu Šešupės vardu.
Žinia, tame priešistorės, istorijos tarpsnyje turtingi kraštai visuomet traukė įvairius užkariautojus, siekusius užvaldyti kraštą, čia gyvenančius drąsius ir labai kilnius mūsų protėvius. Bandymų pakeisti
šios žemės šeimininkus, o kartu ir upės vardą ne tik metaforiškai, bet ir
tikrovėje buvo begalės. Apie tai byloja aplink Šešupę stūksantys tūkstantmečiai piliakalniai ir šių pilių pilėnų didvyriškos kovos su įsibrovėliais. Vien Šešupės baseino areale priskaičiuojame apie 150 šių praeities
liudytojų. O kur dar didžiulės karinės ir diplomatinės Vytauto Didžiojo pastangos grąžinti etnines lietuvių – sūduvių žemes lietuviams. Po
Žalgirio mūšio didžioji dalis grąžintų istorinių sūduvių žemių vėliau,
įvairiais lietuvių tautos istoriniais laiko tarpsniais, buvo prarandamos:
Liublino unija, Varšuvos kunigaikštystė, kongresinė Lenkija, carinės
Rusijos ir kaizerinės Vokietijos grobimai, Lenkijos su didžiųjų Vakarų
Europos valstybių pagalba atplėštos etninės žemės, Sovietų Sąjungos ir
nacistinės Vokietijos įvairiomis politinėmis, teritorinėmis kombinacijomis, karinės jėgos ir diktato priemonėmis naikinti etniniai tėvynės pamatai, dalinta ir įvairiai skirstyta mūsų žemė. Visa tai lėmė, kad dabar
nemažai istorinių Sūduvos žemių yra anapus sienų.
Žinoma, skaudžiausiai prisimenama tai, kas palyginti ne taip dar
sena. Tai mūsų valstybės nepriklausomybės ir jos atkūrimo laikotarpis po Pirmojo pasaulinio karo. Siekdami geriau susivokti dabartyje,
palieskime šio laikotarpio tik esminius bruožus – teritorijų netekčių
aspektu.
1915 m. liepos 13 d. Vokietijos vyriausybė sušaukė specialų posėdį rytuose užimtų teritorijų – Lenkijos, Lietuvos, Kuršo – problemoms
aptarti. Jame buvo patikslinta „Lenkijos sąvoka“ ir nutarta reicho naudai nuo kongresinės Lenkijos atskirti Suvalkiją. 1915 m. rugsėjo 4 d.
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buvo suformuotas Vokietijos okupuotų teritorijų ypatingas teritorinis
vienetas Oberbefehlshaber Ost (Oberostas – Rytų fronto karinės vadovybės administruojamas kraštas) su Suvalkų karine valdyba. Vėlesni įvykiai lėmė, kad Vakarų valstybės rėmė stiprios Lenkijos sukūrimo
siekius ir tam iš dalies aukojo Lietuvos teritorinius interesus. Mūsų
politikams reikėjo didelių pastangų atsispirti J. Pilsudskio siekiui,
kuris buvo išdėstytas Lenkijos lietuvių delegacijai 1918 m. gruodžio
18 d.: jis pareiškė, jog neturi nieko prieš Lietuvos valstybės sukūrimą, tik ta valstybė turi būti sujungta su Lenkija (E. Gimžauskas,
Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915–1923 m.,
p. 95). Lietuviams nesutinkant su J. Pilsudskio siekiais, 1920 m. surengtos gerai parengtos grobikiškos karinės akcijos turint tikslą atplėšti etnines Sūduvos krašto pietines žemes ir užimti Vilniaus miestą
bei kraštą. Lietuvos netektys vaizdžiai matyti žemėlapyje su nubrėžtomis Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linijomis (1919–1923).
1939 m. spalio 10 d. buvo pasirašyta „Vilniaus ir Vilniaus srities
perdavimo Lietuvos Respublikai ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpio
pagalbos sutartis“. Sutartis buvo ratifikuota 1939 m. spalio 14 d. ir įsigaliojo tų metų spalio 16 d. Pagal šią sutartį į Lietuvą įvesta 20 tūkstančių sovietų kariuomenės kareivių, jie dislokuoti Naujojoje Vilnioje,
Alytuje, Prienuose, Gaižūnuose. Tai buvo pirmas žingsnis naikinant
Lietuvos valstybės nepriklausomybę.
Tam patvirtinti pateiksiu „Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sienų
nustatymo ir draugystės sutarties“ slapto 1939 m. rugsėjo 28 d. protokolo, kuriuo buvo numatyta Lietuvos dalį – Sūduvos pietines teritorijas iki Šešupės upės – atiduoti Vokietijai, išrašą. Jame nurodoma, apie
ką kalbėjo Stalinas derybų metu: Lietuvos valstybės teritorija atitenka SSSR interesų sferai. [...] Kai tik SSSR vyriausybė imsis Lietuvos
teritorijoje ypatingų priemonių [paryškinta mano, o tos „ypatingos
priemonės“ – tai sovietų kariuomenės įvedimas į Lietuvą – K. S.] savo
interesams apsaugoti, tai dabartinė Vokietijos-Lietuvos siena bus ištaisyta taip, kad Lietuvos teritorija, esanti į pietvakarius nuo linijos,
pažymėtos žemėlapyje [pietinė Sūduvos dalis iki Šešupės upės, einant
ja nuo Kudirkos Naumiesčio iki Marijampolės, Liudvinavo, nuo čia
link Simno, Seirijų ir Kapčiamiesčio – K. S.], atiteks Vokietijai [...].
Vokietija tokiu sienos nustatymu siekė išplėsti savo sieną su Sovietų
Sąjunga, ruošdamasi būsimam karui.
Po Lenkijos užgrobimo, pasikeitus sienų konfigūracijai, Vokietija
ir Sovietų Sąjunga 1941 m. sausio 10 d. pasirašė slaptą protokolą, kuriuo pakeitė 1939 09 28 protokole nubrėžtų teritorijų ribas. Siekdama
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išspręsti teritorinius nesutarimus ir juridiškai sutvarkyti faktiškai jau
užgrobtas teritorijas, Vokietija pardavė SSSR dalį anksčiau suderėtos
pietinės Sūduvos teritorijos iki 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartimi
nubrėžtos sienos. Jame rašoma: 1. Vokietija atsisako savo pretenzijų į
Lietuvos teritorijos dalį, nurodytą 1939 m. rugsėjo 28 dienos slaptajame papildomame protokole ir pažymėtą žemėlapyje, pridėtame prie
šio protokolo. 2. Sovietų Sąjungos Vyriausybė sutinka kompensuoti
Vokietijos Vyriausybei už teritoriją, minimą šio protokolo 1 punkte,
išmokėdama Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių, arba 31 milijoną 500
tūkstančių Vokietijos markių [...]. Nuo 1939 m. spalio 13 d. vokiečiai
perėmė Sūduvos pietinės dalies Suvalkų kraštą, vadinamąjį „mažąjį
Suvalkų trikampį“, ir tuoj pat jį įtraukė į Ost Preussen – Rytų Prūsijos Gumbinės sritį kaip sudėtinę jos dalį. Suvalkuose buvo įkurtas
apskrities komisariatas – Kreiskommissariat. Vokiečiai ėmėsi krašto
germanizavimo žingsnių, keitė kai kuriuos vietovardžius vokiškais.
1941 m. gegužės 21 d. Suvalkų vardas buvo pakeistas į Sudauen.
1939 m. gruodžio mėnesį vokiečiai atliko krašto gyventojų registraciją, jos metu nustatyta 8 059 lietuviai, nors, pagal Lietuvos Respublikos pasiuntinio Kazio Škirpos duomenis, krašte galėjo būti apie
20 tūkst. lietuvių. (Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos…,
p. 113–114) Nacistinė administracija pradėjo nuosekliai vykdyti tautinių mažumų programą. Lenkai buvo masiškai keldinami į kitus regionus, o lietuviai pagal Sovietų Sąjungos ir Vokietijos
gyventojų mainų 1941 m. sausio 10 d. sutartį tremiami į Lietuvą. Pagal šią sutartį iš Suvalkų krašto
į Lietuvą per Kalvarijos evakuacijos punktą atvežta
6 213 žmonių, per Lazdijų ir Kybartų – 7 242 žmonės. Iš visų evakuotų į Lietuvą žmonių lietuvių buvo
6 718. Jeigu prisiminsime, kad šio krašto etninių lietuvių išvarymas iš krašto vyko Lenkijai užgrobus jį
1919–1920 m., o asimiliacijos procesai – dar anksčiau, nuo Liublino unijos laikų, 1569 m., galime tik
stebėtis ir džiaugtis mūsų tautiečių atsparumu dabartinėje Lenkijoje, kur jie sudaro Punsko valsčiaus
gyventojų daugumą.
Bet grįžkime prie mūsų Šešupės, prie jos gražių
krantų ir mūsų etninių žemių. Nuo Važnyčiotojų kaimo Šešupės dešinysis slėnis išplatėja į gražią nedidelę 10 pav. Lietuvos-Lenkijos
aukštumos plokštikalnę. Joje vaizdingai įsiliejusios į demarkacijos linijos, 1919–1923
aplinką stovi arti dešimties sodybų, čia pamatysime ir (VLE, t. 13, p. 264)

90

K Ę S T U T I S S U B AČ I U S

šiuolaikinės agrokultūros sukurtų sausinimo griovių, bet tai nesukelia
didesnių išgyvenimų, nes viskas atrodo taip tapybiškai ir natūraliai,
jog nejauti didesnės disharmonijos tarp gamtos ir žmogaus rankų kūrinių. Vasarą akį džiugina aplink plokštikalnę augantys lapuočių žalieji
miškai, o ką jau kalbėti apie rudens spalvų varsas, nuostabiai sukurtus
natūralius peizažinius spalvų derinius, kurie atsispindi ežerėlių veidrodžiuose, o žiemą čia įsiviešpatauja tikra baltosios pasakos karalija.
Pirmasis Šešupės versmės vandenis papildo nedidelis ežerėlis Vodzilki – Vadeliotojų – Vežėjų, jis per nedidelius upelius dar atsiveda
du bevardžius ežeriukus ir visi trys mažiuku upeliuku Vodzilkų kaime
prie bažnytėlės patenka į Šešupę. Nuo čia Šešupė, padariusi du didokus gražius vingius, per išplatėjusį slėnį pasiekia senovinį gatvinį
kaimą labai prasmingu vardu Udziejek – Žaltytis. Prisiminkime, kad
senovėje mūsų protėviai plačiai puoselėjo žalčio kultą, laikė jį labai
naudingu namų gyviu ir panašiai. To atspindžių turime savo tautosakoje, senoviniuose papročiuose. Beje, tokį atspindį galime pajausti
ir šiame kaime. Prie kaimo rytinio krašto prisišliejęs ežerėlis taip pat
vadinamas Žaltyčiu. Jis vakariniu šonu beveik glaudžiasi prie Šešupės
ir atiduoda jai savo vandenis. Bet svarbiausia – Žaltytis su mažų upelių
pagalba į Šešupę atplukdo dar šešių didesnių ar mažesnių ežerų, ežerėlių vandenis, ir ne bet kokius, o apipintus legendomis, tikrais, o gal
šiek tiek išgalvotais istoriniais įvykiais ir žmonių išgyvenimais. Šiose
vietovėse galime išgirsti senuosius sūduvių laikus menančią pasaką
– legendą, labai panašią į visiems žinomą apie Eglę žalčių karalienę.
Tam ir dabar yra labai daug gamtos sukurtų, vaizduotę skatinančių
vaizdinių – ir Baltasis, Juodasis, Raudonasis ir net Žaliasis, Kopų ežerai su tarp jų besiraitančiais upeliukais, kartais saulėje suspindinčiais
legendose minimomis spalvomis ir dar turtingesniais jų atspalviais.
Gal ir čia yra pabuvojusi mūsų poetė lakštingala Salomėja Nėris, sukūrusi šios legendos supoetintą poemą „Eglė žalčių karalienė“.
Iš šios grupės ežerų didžiausias ir gražiausias yra Šiurpilio ežeras, įspūdingo net 46 m gylio. Šį vardą jis yra perėmęs, o gal ir davęs
jį pilies kalnui, kurį yra beveik apkabinęs savo vandenimis kartu su
Eglyno, Eglynėlio ir Raktelio ežerais. Šiurpilio ežero vandens lygis yra
149 m aukštyje. Čia aplinkui auga gražūs miškeliai, o ant aukšto kranto šalia 251 m aukščio Slėptuvių kalno įsikūręs Šiurpilio kaimas.
Kai tik Šešupė po tilteliu persirito Žaltyčio kaimo gatvelę, – beje,
šiame kaime yra gražiai įrengtas Kaimo buities muziejukas, – iš karto į Šešupę iš kairės atskuba apie dviejų kilometrų ilgio upelis iš gilaus, bet nedidelio, 21,2 ha ploto, Kamendul – Akmenio (pamestinio
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– atsiskyrėlio) ežero. Neilgai trukus Šešupė per bevardį ežerėlį pasiekia gražų 9,8 ha ploto ir beveik tiek pat gylio ežerą Gulbiną. Tik už
340 m už jo Šešupė įteka į Okrongle – Apvalųjį 14 ha ežerą ir lyg skubėdama, greitai vėl išteka tolyn. Šis ežerėlis, esantis 147 m aukštyje,
per medžiais apaugusi raistą susiranda dar penkis lygius arba gerokai
už jį didesnius ežerus. Pirmasis – Perty – 14 ha ploto ir net 32 m gylio,
jo vardo kilmė gali būti sietina su reikšme „neužšąlantis“, par- arba
per- → pin- ‘kelias’, ir vardo prasminė reikšmė galėtų būti – keleivis.
Antrasis – Koile – 14 ha ploto ir 33 m gylio, esantis maždaug tik už
80 m nuo Perty. Atrodo, lyg jie būtų susikabinę vienas su kitu, o vardo
kilmę galima sieti su prūsų – sūduvių žodžiu kaile ‘sveikas – draugas’,
nes lenkiškame vardo Koile užraše yra prarasta baltiškoji sūduvių senoji a, išvirtusi į o, tuomet jo vardas galėtų būti Bičiulis, Draugas. Iš
visų pusių apsuptas raistų miško, už 0,5 km yra kitas ežeras, Jaczno
– Skaidrusis, 42,3 ha ploto, esantis 164 m aukštyje. Tai labai įdomios
konfigūracijos ir skirtingų gylių ežeras, šiaurinė jo dalis yra 30 m gylio,
o pietinė – 25 m. Dėl sudėtingos konfigūracijos, žiūrint į jį iš Dervinės
– Smolnikų kaimo apžvalgos aikštelės, atrodo, kad jį sudaro net penki ežerai. Maždaug už 1,3 km į šiaurę nuo jo yra Czarne – Juodasis,
nedidukas 14 ha ploto ežerėlis. Už Juodojo dar labiau į šiaurę – tokio
pat dydžio Biale – Baltasis ežeras. Minėtų ir kitų ežerų didelis gylis
sakyte sako, kad tai yra buvusio ledo liežuvio atplyšusių luistų įrėžtos
gilios įdubos.
Kita, Šešupės kairėje pusėje esančių, ežerų grupelė aptinkama
jai įtekėjus į pratakų Kreivelek – Kreivąjį 14 ha ploto ežerą, šis per
vidurį taip suspaustas krantų, kad atrodo kaip du ežerėliai, o Šešupė
lyg išsigandusi darydama kilpą bėga greičiau į 146 m aukštyje esantį
22,4 ha ploto Przechodne – Klajoklio ežerą. Šio pietines prieigas dengia aukštuminės pelkės. Per jas šis ežerėlis sugeba susirasti dar devynis
bevardžius ežerėlius. Praktiškai nuo Klajoklio ežero Šešupė įsispraudžia į siaurą slėnį ir juo teka iki pat sienos su Lietuva. Visa dešinioji
Šešupės slėnio dalis ir artimiausi 800 metrų į rytų pusę nuo jo apaugę
mišku iki pat pratakaus Postavelek ežero. Pagal konfigūraciją jį būtų
galima vadinti Apvaliuoju. Dėl jo vardo lenkiško užrašo Postawelek
atsiranda tam tikra painiava, nes Post vokiškai reiškia paštą, o Wele
– bangą, bangas, prisiminkime – vokiečių naciai savinosi šį kraštą. Tačiau turime prisiminti ir šių žemių etnines baltiškas šakinis, ir tada
lengvai randame atsakymą. Pasirodo, ežero Postavelek varde yra pasislėpusi lietuvių žodžio postovis, postovėlis ‘sustojimas, trumpas sustojimas’ reikšmės, bet, man regis, Postavelek balsiai a ir o yra sukeisti
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vietomis, turėtų būti Pasto, ir priedėlyje, teikiančiame šakniai mažybinę reikšmę, vel-ek reikia atkurti ė vietoje e ir sutvarkyti galūnę. Po
šios rekonstrukcijos gauname ežerėlio vardą Pastovėlis, labai tiksliai
atspindintį jo dydį, taip pat tai reiškia trumpą sustojimą, trumpą poilsį
prie jo. Prasminę vardo reikšmę grindžia ir šalia esantys gražūs ežerai,
platokas Šešupės slėnis su iškylančia jame 174 m aukščio kalva, taip
pat palyginti netoli esantis Pobondzie – Kerdžių ‘piemenų – gyvulių
ganytojų, prižiūrėtojų’ ežeras. Maždaug už kilometro nuo Pastovėlio
ežero prie kaimo keliuko, ant aukštai į 228 m kalną kylančios slėnio
plokštumos, yra nemažas Postavele – Pastovėlio kaimas. Pagal kaimo pavadinimą ežerėlis vadinamas mažybine forma, bet manyčiau,
kad kaimo vardas yra antrinis. Paprasčiausiai ežero vardas mažybinę
formą bus gavęs dėl nedidelio ežero – ežerėlio dydžio. Miškas už šio
ežerėlio, į dešinę nuo Šešupės, gerokai išplatėja ir tęsiasi iki pat Rutka-Tartak bažnytkaimio, o Šešupė, vingiuodama giliame slėnyje, priglobusi iš kairės mažą upeliuką, už maždaug 3,5 km pasiekia didesnį,
47,6 ha ploto, Pobondzie – Bandžių – Kerdžių ežerą, 142 m vandens
paviršiaus altitudės. Ežeras gana vingiuotais krantais, jį sudaro dvi
dalys – didesnioji šiaurinė ir mažesnioji pietinė. Gyliu jis jau gerokai
nusileidžia minėtiems ežerams ir tesiekia 5–10 m.
Nuo Rutka-Tartak iki Lietuvos tiesiu spinduliu telieka apie
5,5 km. Šio kaimo vardo dabartinė forma Rutka-Tartak yra gerokai
suslavinta. Manau, kad vardas yra atsiradęs dar tuomet, kai čia ošusiose galingose Sūduvos giriose plėtojosi miško verslo įmonės, buvo
ruošiama įvairūs medienos dirbiniai eksportui į užsienį. Taigi RutkaTartak – akivaizdus to paliudijimas, pažodžiui rutka pagal žodyną
ironizuojamai reiškia „seną neištekėjusią senmergę“, o tartak lietuvių
kalboje yra lentpjūvė – atrodo, dzūkai ir dabar šnekamojoje kalboje,
kaip ir lenkai, vartoja tartoko – tartak reikšmę lentų, brusų pjovimo iš
rąstų įmonėlei – lentpjūvei pavadinti.
Bet galima ir kita bažnytkaimio vardo kilmės versija – iš žodžio
ruda – rūda. Dar priešistoriniais laikais sūduviai išgaudavo geležį iš
balų rūdos, turėjo lydymo krosnis, jau II a. naudojo arklus su metaliniais noragais, ir kt. Šią versiją sustiprina 1799 m. carinės Rusijos
išleistas „Detalusis karinis Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapis“ ir
1806–1808 m. J. K. Tekstoro ir D. F. Sotzmano žemėlapiai, juose kaimas įvardijamas Rudka vardu. Tuomet bažnytkaimio dabartinio pavadinimo reikšmę būtų galima kildinti iš žodžių rūda ir lentpjūvė.
Šiame bažnytkaimyje Šešupė, kirtusi skersai kelią Spyglinė–Vižainis, toliau skuba link Lietuvos, bet čia pat sulaukia jau kitos žmo-
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gaus prievartos – užtvankos su nedideliu tvenkinėliu (pirmoji įrengta
prie Žaltyčio kaimo). Pačiame bažnytkaimyje ji dar spėja iš kairės priimti lyrišku slavišku vardu vadinamą Mariankos upelį. Šis upeliukas į
Šešupės tvenkinėlį atplukdo šešių ežerėlių vandenis: dviejų bevardžių
ir keturių su vardais – Potopy – Patvankinio, 14 ha ploto ir net 20 m
gylio, apskrito Biale – Baltojo ir visai mažo Lapuszek – Lapelio bei
kiek didesnio Samanin – Samanio. Galime pastebėti, kad ežerėlių vardų šaknys yra beveik išlaikiusios jų baltišką kilmę, o upelio Marianka
vardas yra nevykęs perdirbinys. Tikroji baltiška upelio vardo šaknis
Mari- yra išlikusi ir ji mena labai senus laikus, maždaug prieš 7 000–
6 000 m. Tai išsiskyrusios baltų prokalbės vakarinių baltų dėmuo
mari-, mare-, reiškęs pelkę, šlapią dirvą. Dar ir šiais laikais tokią vardo etimologiją patikimai grindžia čia prie Mariankos – Mari upelio ir
ją maitinančių ežerėlių esančios šlapios dirvos, pelkutės.
Dėl kairiojo Šešupės intako Vygros upelio vardo yra nemažai painiavos. 1975 m. leidyklos „Mintis“ išleistoje J. Jablonskio, K. Gaigalo,
I. Simniškaitės knygoje Šešupės baseinas yra netikslumų įvardijant
Vygros upelį ir painiojant jį su Prūdų upeliu. Šie netikslumai yra knygos 31 puslapyje, pav. 11 „Šešupės morfometriniai rodikliai“, p. 58
pateikiamoje lentelėje nr. 11 ir knygos priedų I, II, III atitinkamuose puslapiuose: 71–73, 93–94, 117–118. Savo teigimą remiu Lenkijos
karinės geografijos instituto 1924 m. atliktais topografijos darbais,
1929 m. išleistu žemėlapiu 1:100 000 masteliu, 2002 m. Vietovardžių žodynu, 1963 m. Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynu, 1981 m.
A. Vanago Lietuvos hidronimų etimologiniu žodynu, taip pat 2007 m.
Varšuvoje išleistu 1:85 000 mastelio žemėlapiu Suwalszczyzna. Matyt,
knygoje pateikiami Prūdų upelio fiziniai geografiniai duomenys ir jo
painiojimas su Vygros upeliu (knygos prieduose šis upelis įvardintas
Vingrės vardu) galėjo atsirasti ir dėl to, kad, kaip teigia autoriai, Šešupės aukštupio (iki Prūdų upelio) baseino plotą šiame darbe nurodėme tokį patį, kaip ir [20], nes neturime tikslesnės šios teritorijos
kartografinės medžiagos, p. 30. Šifru [20] autoriai nurodo knygos
p. 164 literatūros sąraše įrašytą punktą „Lietuvos TSR upių kadastras,
d. 1, Vilnius, 1959“. Toliau aiškintis įsivėlusių knygoje netikslumų ištakas – ne šio darbo tema. Noriu grįžti prie Vygros upelio apibūdinimo
pasiremiant minėtais šaltiniais.
Taigi, likus iki valstybės sienos maždaug 1,7 km, į Šešupę
272,5 km nuo žiočių iš kairės įteka upelis Vygra, lenkiškai Wigra, apie
20 km ilgio. Pradžią jis gauna iš nedidelio 10,7 ha ploto Armudiškių
ežero, esančio Gražiškių apylinkėse prie Armudiškių kaimo. Netru-
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kus upelis įteka į pratakų Talaikės ežerą (1924–1929 m. jis vadintas
Triduonių – „trijų duonų“ vardu), esantį šalia Duoniškių kaimo, Gražiškių apylinkėse, maždaug 0,8 km nuo valstybės sienos. Jo vandens
paviršiaus lygis aukštas – 228 m virš jūros lygio, yra 31,7 ha ploto.
Pratekėjęs šį ežerą, ties Vygrelių kaimu upelis sulaukia pirmo didesnio
intako iš kairės – nedidelio Vygrelių upelio, ištekančio iš 219 m aukštyje esančio Vygrio 19,8 ha ploto ežero. Maždaug už 1,4 km Vygra,
pratekėjusi bevardį mažą ežerėlį ir jo šiaurinėje pusėje esančias pelkes,
pasiekia Graužinio ežerėlį, esantį dabar Lenkijos teritorijoje. 1929 m.
žemėlapyje šis ežeras buvo Lietuvos teritorijoje, siena šioje vietovėje
darė statų vingį ir, matyt, po Antrojo pasaulinio karo demarkuojant
valstybių sienas vingis buvo ištiesintas ir ežerėlis atsidūrė Lenkijoje.
Minėtų metų žemėlapyje Lenkijos pusėje nurodyta pasienio sargybos
būstinė ir netoli jos esantis kaimas lietuvišku vardu Skambabolė, o
prieš kaimą, pietinėje jo pusėje, pavaizduota nemaža pelkė – iš jos,
matyt, ir kilo kaimo vardas, nes Skamba-bolė reiškia ‘skambančią
balą-pelkę’, regis, tarp kalvų esančios pelkės erdvėse gražiai atsiliepdavo aidai, paukščių, varlių giesmės. Dabartiniais laikais iš kaimo yra
išlikusi pieninė, o sargybos vietoje parkas.
Vygros upę pagal mūsų kalvų aukščius galima laikyti kalnų upe,
o ir pats vardas atitinka jos krantų fizinę būseną – tai labai vingiuota
upė, bėganti tarp kalvų esančiais slėneliais, maždaug 3 km iki žiočių
upė turi neilgą ir neplatų, bet gilų ledynmečio laikų senslėnį, čia vagoje
daug akmenų, tarp jų ir mitinis „Ūdros akmuo“. Upės vardo kilmė nekelia abejonių. Jis atspindi upės fizinę būseną ir kilęs iš žodžio vingrus
– vingus, vygrus, vingiuotas – raitytas. Apibendrintai sakant, į upelį
iš abiejų jo pusių įteka po keturis kiek didesnius intakėlius, kuriuos
maitina tarp kalvų pasislėpę 14 nedidelių ežerėlių. Didžiausi Vygros
intakai yra Pagraužio ir Prūdų upeliai. Prūdų upelis yra jos dešinysis
intakėlis. Jis jungia net penkis pratakius ežerus – ežerėlius, didžiausi iš
jų – Vysokie – Aukštasis, 12,5 ha ploto, ir Ežerėlis – apie 20 ha.
Pagal etninę ežerų vardų prasmę istoriškai įdomiausias yra Sudavskie – Sūduvių ežeras, bylojantis Sūduvos krašto vardą. Jį supa
nedidelis miškelis, o visai greta yra Sūduvos kaimas, iškilęs ant 267 m
kalvų, su šalia esančiu Sūduvos piliakalniu. Žinoma, neturiu piliakalnio
archeologinių tyrinėjimo duomenų, bet ežero hidronimas ir iš jo kilęs
Sūduvos kaimo pavadinimas yra „gyvi“ etnonimo Sūduva liudytojai.
Netoli kaimo yra dar vienas istorijos liudininkas – Švedų senosios kapinės, menančios Lietuvos ir Lenkijos karą su Švedija 1655–1660 m.
ir švedų kariuomenės žygius nuo Gelgaudiškio per Vižainį į Lenkijos
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gilumą 1655 m. gilų rudenį. Bronius Dundulis knygoje Švedų feodalų
įsiveržimai į Lietuvą XVII–XVIII a. nurodo, kad švedų kariuomenė,
vadovaujama Švedijos karaliaus vietininko Livonijoje ir kariuomenės vyriausiojo vado De Le Gardžio – Delegardžio, Vižainį pasiekė
1655 m. lapkričio 13 d. Žinoma, šis ir kiti kariuomenės žygiai džiaugsmo aplinkinių vietovių gyventojams neteikė. Tokie žygiai reiškė krašto siaubimą, atimant iš gyventojų maisto atsargas, pašarą, arklius ir
kitą turtą.
Šiose vietose yra dar vienas istoriškai prasmingas vardas, tai
230 m aukščio Prūsų – Prūso, lenkiškai Prusaka, kalnas maždaug kilometro atstumu nuo Sūduvos kaimo, dešiniajame Prūdų upelio krante
prie nedidelio šio upelio intakėlio. Prie jo pamiškėje stovi senoji plytinė
– cegielnia ir tuo vardu vadinamas ežerėlis. Kodėl šis kalnas vadinamas prūsų tautos etnonimu, lieka tik spėlioti arba pasikliauti įvairiomis legendomis apie žiloje senovėje gyvenusias prūsų gentis, bet galima prielaida, kad tai ne taip senas vardas. Dauguma lietuvių šeimose
ir šiaip kasdienybėje visus vokiečius vadino prūsais, prūsokais.
Geografine prasme minėtos kalvos yra takoskyros linijoje tarp
Šešupės ir Priegliaus upių baseinų. Į vakarus nuo jų esantis Vižainio
ežeras yra aukščiausiai iškilęs ežeras visoje Sūduvos aukštumoje. Jo
vandens paviršius yra 242 m aukščiau jūros lygio. Per nedidelį 6,6 km
ilgio upelį Vižainą, kurio vardas tapatus ežero vardui, Vižainio ežeras
jungiasi su Sūduvos gražuoliu Vištyčio ežeru ir patenka į Priegliaus
upės baseiną per Pisos upę, ištekančią iš Vištyčio ežero. Algis Uzdila
(Jotvingių kraštas, 2009, p. 69) ežero vardo kilmę tapatina su senoviniu sūduvių karklų pavadinimu – „vizos“. Visai šalia Vižainio ežero,
truputį į pietus nuo jo, yra keliskart mažesnis ežeras įdomiu pavadinimu Vistuč, jo vardo prasmė nagrinėjama aiškinantis Vištyčio ežero
vardo etimologiją.
Tarp šių ežerų, labiau prie pietrytinio Vižainio kranto, gyvuoja
senas Vižainio miestelis su sena istorija. Tiesiai į vakarus nuo jo vedantis kelias už 11 km atveda į kitą miestelį – bažnytkaimį specifiniu
vardu Žydkiemis (lenkiškai Žytkiemy). Iki Antrojo pasaulinio karo
pabaigos ši vietovė buvo Vokietijos-Prūsijos teritorijoje, ir senoji LDK
valstybės siena, nustatyta 1422 m. Melno taikos sutartimi, ėjo gerokai
į pietryčius nuo dabartinės.
Marijampolės miesto vardo ištakų istorijos požiūriu (turima mintyje
istoriko Jono Totoraičio versija apie Pašešupio kaimą, kuris, jo teigimu,
buvo miesto pradininkas) įdomus yra ant Vygros upelio dešinio slėnio
viršutinės terasos įsikūręs Pašešupio dvaras, o toliau nuo jo, maždaug

96

K Ę S T U T I S S U B AČ I U S

2–2,5 km atstumu, nemažas Pašešupio – Pašešupie vardu pavadintas kaimas, senuose žemėlapiuose įvardintas Pašešupa (Paszeszuppa)
vardu.
Tęsiame Šešupės baseino aukštupio apžvalgą. Turime dar vieną gana nemažą antros
pakopos Šelmentos upės baseiną, 13 810 ha ploto. Šiame plote yra daugiau nei 14 įvairaus dydžio ežerų, ežerėlių. Didžiausi bei įspūdingiausi yra Didžiojo Šelmento ir Mažojo Šelmento
ežerai, juos juosia vaizdingi, aukštai iškilę (virš
200 m) krantai su kur ne kur augančiais lapuočių miškeliais. O prie šiaurės rytinės ežero
pusės glaudžiasi nemažas mišrus spygliuočių
miškas, ežerų krantų linija išraiškingai vingiuota ir sudaro apie dešimt įvairios konfigūracijos
vaizdingų pusiasalių, gražių vingių. Ežerai į
kraštovaizdį įsirašę taip, kad atrodo kaip vie11 pav. Švedų kariuomenės žygis per Lienas ežeras, besitęsiantis iš pietų į šiaurės rytus
tuvą 1655 m. (B. Dundulis, Švedų feodalų
10 km. Toks įspūdis susidaro todėl, kad ežeįsiveržimas į Lietuvą XVII–XVIII a., p. 57)
rai neplatūs, iki vieno kilometro ar mažiau
pločio, ir dėl besiliejančios kranto linijos konfigūracijos atrodo, kad
juos skirianti pradžioje tik kelio pločio žemės juosta, vėliau praktiškai
tampanti pusiasaliu-sala, iš tolo neįžvelgiama. Per šį sausumos ruoželį
eina protaka, jungianti Didįjį ir Mažąjį Šelmentą į vieną labai gražų
ežerą. Tačiau geografiškai tai du ežerai: Didysis yra 317,5 ha, Mažasis
– 169,3 ha ploto. Abu ežerai gana gilūs – nuo 5 iki 45 m, vandens paviršius laikosi 175,8 m aukštyje.
Prie jų rytinio šono, šiauriniame gale, beveik susiliejęs su Mažuoju
Šelmentu yra prisiglaudęs Jodel ežeras. Jis kaip vaikelis, nedrąsiai nusitvėręs už vyresniųjų rankos ir kukliai pasislėpęs miške, per siaurutę
protaką atiduoda savo vandenis Mažajam Šelmentui. Atlietuvinant jo
vardą ežerą reikėtų vadinti Jodelis – Juodelis, jo prasminė kilmė – iš
gamtinių aplinkos ypatybių. Aplink ežerą augantis mišrus, tankus ir
tamsus miškas, atsispindėjęs jo vandens paviršiuje, palieka prislopintos, paslaptingos tamsos įspūdį, juntamas didelis šviesos kontrastas
lyginant su didžiųjų ežerų vandens paviršiaus šviesos atspindžiais. Bet
negalime atmesti dar vienos prielaidos: atrodo, kad Jodel – Juodelio
vardas galėjo atsirasti iš labai seno sūduvių Jatu ‘einantis, judantis
į priekį’ – šaknis Jat- primena iat-, iatu → indoeuropietiška šaknis,
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reiškianti judėjimą, ėjimą. Tuomet galima manyti, kad mūsų senieji
gentainiai, matydami šį ežerėlį, lyg jojantį ant didesnio Mažojo Šelmento ežero, davė jam jodlio – raitelio vardą, tuo labiau kad abiejų
ežerų konfigūracija primena lekiantį šiaurės elnią su ragais.
Manau, atėjo laikas bandyti pasiaiškinti ir abiejų Šelmentų vardo
ištakas. Be didesnių svarstymų aišku, kad sūduviai jų vardus ištardavo be šnypščiančio priebalsio – Selmentas. Kartu reikėtų suabejoti ir
jų dalijimu į didįjį ir mažąjį ežerus. Galima manyti, kad senovėje jie
nebuvo atskirti vienas nuo kito labai siauru sausumos ruoželiu. Sekant A. Vanagu (Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, p. 328),
ežerų vardas sietinas su lietuvišku žodžiu šelmuo ‘stogo kraigas, gūbrys’. Žiūrint į ežerą nuo aukštų vakarų pusės krantų susidaro įspūdis, kad ežeras yra tarsi koks apverstas stogas, jungiantis vakarinį ir
rytinį krantą. Dar būtų galima samprotauti apie kitą versiją. Pagal
Z. Zinkevičių (Lietuvių kalbos istorija, t. 2, p. 152), balsis a Vakarų
Lietuvoje priešakėdamas dar ikirašytiniu laikotarpiu virto e. Tuomet
galima prielaida, kad senovėje sūduviai ežero vardą tardavo Salmantas, tuomet šaknis sal- suponuoja žodį salti ‘tekėti, bėgti, sunktis’, o,
kaip žinia, iš šio ežero išteka 15,8 km ilgio upė Šelmenta, į ežerus įteka
apie 10 įvairaus dydžio upelių ir nemažai šaltinių, sukuriančių tekėjimo, bėgimo viziją.
Iš kitų Šelmentos baseino ežerų įsimintinas yra pietinėje dalyje,
prie Ūdrijos kaimo, esantis Udrynek – Ūdrynėlis – Ūdriukas, nedidelis, bet 5 m gylio pratakinis ežerėlis, kurį su Didžiuoju Šelmento ežeru
jungia bevardis upelis. Ežerėlio vardo kilmė nekelia abejonių – matyt,
kažkada jo išskirtinis bruožas buvo ūdrų buveinė.
Dar trumpai apie Šelmentos upę. Pradžią ji gauna iš versmės
– pelkės, esančios Didžiojo Šelmento ežero piečiausiame gale, prie Senojo kaimo. Toliau upė trumpa jungtimi sujungia abu ežerus, jau išteka
iš Mažojo Šelmento šiauriausio galo ir įteka į netoliese esančio Ilgelio
ežero vakarinį šoną. Ežeras nedidelis – 14 ha ploto, vandens paviršiaus
altitudė 174,5 m. Ištekėjusi iš šio ežero per pelkėtą mišką, Šelmenta
priglobia iš dešinės du nedidelius intakėlius ir du bevardžius ežerėlius,
o už 3 km pasiekia 30,8 ha ploto, ištįsusį pagal upės tėkmę gilų Kupovo ežerą; šio vandens lygis 4,8 m žemesnis už Šelmento ežerų. Ežeras
telkšo giliame Šelmentos slėnyje stačiais krantais ir yra išplatėjusios
jos vagos tęsinys.
Nesunku pastebėti, kad ežero vardas Kupovo yra suslavėjęs
dvikamienis hidronimas. Pirminė jo reikšmė turėtų būti Kupava →
Kup+ava. Pirmojo kamieno reikšmė kildintina iš lietuvių reikšmės
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kupeta ‘daug – kupeta žmonių, kupeta šieno’ šaknies kup-. Antrasis
kamienas – av + a → av- yra sietinas su ide. šaknimi av- ‘upės vaga,
srovė, srautas’. Prisiminkime, kad turime kelis hidronimus su reikšmėmis ava, av, pavyzdžiui, Ova, Nova ir kt., išsamiau apie juos rašoma knygoje Sūduvių protėvių dvasinis testamentas. Taigi hidronimo
Kupava pirminė prasminė reikšmė nusakė labai smarkiai išsiplėtusią
Šelmentos vagos atkarpą.
Toliau Šelmenta teka visai netoli palei valstybės sieną, pro išsibarsčiusį Kupovo, Smolnicos – Degutinės kaimus ir per mišką pasiekia
Lietuvą. Čia Šelmenta, priėmusi iš dešinės pusės 2,7 km ilgio Reketijos upelį, tekantį iš 37,2 ha ploto Reketijos ežero, prie Tribarčių kaimo
įteka į pagrindinę Sūduvos upę – Šešupę. Nors Reketijos ežeras nuo
Kupovo nutolęs tik apie 2,5 km, jo vandens paviršius yra net 31,7 m
žemesniame lygyje.
Tuo būtų galima ir užbaigti Šešupės aukštupio ir jos baseino už
sienos apibūdinimą. Tačiau nusikalsčiau savo etninės kultūros medžio šaknų sampratai, jeigu nors trumpai neprisiliesčiau prie Punsko
valsčiaus lietuviškų žemių, kuriose dar ir dabar, praėjus daugiau nei
90 metų nuo jų atskyrimo nuo tėvynės, gyvuoja mūsų etninė mažuma.

Maros upės baseinas
Maros upė yra Juodosios Ančios kairysis intakas ir kartu su josios baseinu patenka į Nemuno kairės pusės aukštupio baseiną. Abiejų
upių baseino plotas užima 1 916 km2 Sūduvos krašto žemių. Atskirai
Maros upės pobaseinis yra 432,4 km2 dydžio ir ribojasi su Baltosios
Ančios, Kirsnos baseinais, iš vakarų ir pietų – su Juodosios Ančios.
Baseino takoskyra su Kirsnos ir Baltosios Ančios baseinais eina netoli
Lietuvos sienos, pakaitomis tai Lietuvos pusėje, tai Lenkijos.
Mara yra didžiausia Punsko ir Seinų krašto upė, jos ilgis 81 km.
Aukštupyje apie 10 km upe eina dabartinė Lietuvos-Lenkijos valstybės siena, o žemupyje apie 10 km ja eina Lietuvos-Baltarusijos valstybės siena. Pratekėjusi per 297 ha ploto Maros – Marių ežerą, prie
Gibų miestelio Mara pasiekia senovinę tūkstantmetę Augustavo girią
ir ja teka iki santakos su Juodąja Ančia Baltarusijos teritorijoje, netoli
Kadyšio kaimo.
Augustavo giria yra Nemuno ir Vyslos baseinų vandenskyroje.
Į Nemuno baseiną patenka apie 60 proc. šios girios miškų. Giria formavosi poledyninėje buvusio ežero dubumoje, joje, nuslūgus ledyni-
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niam ežerui, vėjai iš pustomo smėlio ir kitų sąnašų suformavo zandrinę lygumą su žemyninių smėlio kopų dariniais. Ir dabartiniais laikais
girios dydis įspūdingas, ji užima apie 160 000 ha (1 600 km2) plotą, o
senovėje ji buvo keliskart didesnė. Per Bebros, Narevo, Būgo upių žemumas ji susisiekė su didžiulėmis priešistorėje plytėjusiomis Pripetės
mariomis – jų darinys yra dabartinė didžiulio ploto, apie 270 000 km2,
Polesės žemuma.
Maros upė prieš Būdviečių kaimą pasiekia Lietuvos-Lenkijos sieną. Nuo šio taško jos vaga labai vingiuota, kitaip sakant, upė meandruoja (meandruoti – išraityti, išrangyti, vingiuoti; terminas kilęs nuo
Mažosios Azijos labai vingiuotos upės Mendros). Taip besiraitydama
pasiekia trijų valstybių – Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos valstybės
sienos sankirtos tašką upės viduryje. Upės žaismas savo vingiais ir
vandens atspindžiais tarp pušų ir eglių daro ją paslaptingą ir įdomią ne
tik estetiniu požiūriu, bet dar daugiau dėl vardo kilmės, susiejant tai su
upės paleografine praeitimi.
Tačiau prieš bandydami įminti šią mįslę, užbaikime pradėtą jos
hidrografijos apžvalgą iki žiočių ir tada grįžkime prie jos ištakų, aukštupio. Mara, ištikima savo krantų fiziografinei struktūrai, toliau meandruodama, iki savo nedidelio intako iš dešinės Šliamicos (lietuvių
kalba galbūt – Šlamupio, Dumblinės), žymi Lietuvos ir Baltarusijos
valstybės sieną. Upę Šliamicos vardu įvardijau pagal Lietuvos Respublikos topografiniame žemėlapyje 1:50 000, sudarytame pagal 1999 m.
aerofotonuotraukas, įrašytą jos pavadinimą. Lenkijos išleistuose žemėlapiuose ji įvardijama Šlamica – Szlamica. Vardo Šlamupis versiją
sustiprina protakinio ežero, esančio Lenkijos-Baltarusijos pasienyje,
vardas Šlamy. Pagal lietuvių kalbos žodyną, žodis šlamas – dumblas,
purvas. Tikrumoje Šliamica yra Juodosios Ančios kairės pusės protaka
– atšaka į Maros upę, prasidedanti prie kaimo Rygal. Nuo Šliamicos,
už kokių 100 m, į Marą įteka kairysis intakėlis Igara. Jam įtekėjus,
Mara gana staigiai pasuka į pietryčius ir nutolsta nuo sienos, bet, būdama ištikima savo vingiams, maždaug už 600 m imant tiesia linija,
įteka į pagrindinę upę – Juodąją Ančią. O natūralią valstybės sienos
žymėjimo funkciją perima minėtoji Igara. Ji teka sienos linija, iki įteka
į Juodąją Ančią, o ši taip pat netrukus įteka į Nemuną prie Varviškių
kaimo. Igara, kaip ir Šliamica, yra nedidelė Maros protaka – atšaka į
Juodąją Ančią. Dėl Igaros upelio vardo kilmės patikimų versijų nėra.
Galima daryti prielaidą asocijuojant jos vardą su reikšmėmis garada, garadas ‘tvora iš kelių karčių; baslys, basliukas iš tokios tvoros’.
Turint mintyje, kad ji teka per Augustavo – Kapčiamiesčio girias, gal
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tai buvo natūrali skirtingiems girios valdytojams priklausančių girių
riba – siena, nužymėta upelio ir šalia jo pastatytų tos sienos stulpų
– baslių – garadų. Senovėje per Kapčiamiestį ėjo trumpiausias kelias
iš Kalvarijos – Lazdijų į Gardiną per Sapockinę, ir prie Igaros upelio
buvo pasienio praleidimo punktas, o dar gilesnėje senovėje tai galėjo
būti natūrali nukirstų miško medžių siena-užtvara, sauganti prieigas
nuo kryžiuočių į Merkinės pilį.
Dabar lyg ir būtų metas pradėti aiškintis Maros upės vardo etimologiją, tačiau nepasiaiškinus jos ištakų kiltų problemų.
Taigi grįžkime prie Maros ištakų. Nevardindamas įvairiausių šaltinių, skirtingai pateikiamų Maros ištakų – versmių aprašymo, pabrėšiu,
kad jų priskaičiavau net tris. Mano galva, visos jos teisingos, žiūrint ką
kiekvienas autorius ar leidinys nori labiau pabrėžti arba sureikšminti.
Tam pagrindo duoda pati Mara. Jos ištakos gamtiniu požiūriu ryškiai
neišsiskiria iš gamtinės aplinkos, neturi vienareikšmiškai įvardijamo
gamtinio objekto. Visas ištakų, aukštupio arealas turi daug panašumų
– keiminės kilmės kalvų, kalvelių su jų papėdėse plytinčiais vaizdingais slėniais ir juose gražiai besiraitančiais, vingiuojančiais upeliais
bei telkšančiais ežerais, ežerėliais. Ši įvairuojančio reljefo ir gamtinės
aplinkos įvairovės visuma upelio ištakų ruožuose turėjo ir esminių
gamtinių skirtumų, ypatybių. Jos buvo pagrindinis dalykas, lėmęs
čia esančių ežerų – Punios, Bokšių, Seivio, Seinų, Maro – vardus. Iki
istorinių laikų – priešistorėje ežerai žmonėms turėjo gyvybiškai didesnę reikšmę nei nedidelis upelis ir, matyt, ežerų įvardijimas šiais ar
panašiai skambančiais vardais, reikšmėmis buvo pirminis. Į minėtus
ežerus įtekantys ir ištekantys nedideli upeliai buvo ne tiek svarbūs ar
reikšmingi jų gyvenime, todėl tokiems upeliams, jų atkarpoms, jungiančioms ežerus, pritapdavo ežerų vardai. Taip mūsų laikus pasiekė
penki Maros upės atskirų jos atkarpų vardai: Šalčia, Juodoji, Seiva,
Seina, Mara.
Pagal fizinę geografiją ir hidronimiką upių vardai ir jų ištakų pradžia įvardijama vadovaujantis visuotinai pripažintais principais ir
taisyklėmis. Labai trumpai juos priminkime: kai upės pradžią sudaro
sutekančios dvi skirtingų vardų upės, jos versmėmis laikoma šių upių
santaka; kai suteka dvi upės be pavadinimų, versmės yra didesniosios
upės ištakos. Jeigu abi upės yra vienodo ilgio, pagrindine upe laikoma
didesnio baseino ploto, o jei ir šie lygūs, – kairioji upė yra pagrindinė.
Kai upė prateka per ežerą, ir aukščiau, ir žemiau yra vadinama tuo pačiu vardu, o ežero ilgis įskaitomas į jos ilgį. Kai upė išteka iš ežero, į kurį
neįteka didesnių intakų arba įteka kelios upės, jos versmėmis laikoma
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ištaka iš ežero. Jeigu į ežerą, iš kurio išteka mūsų nagrinėjama upė, įteka
tik vienas stambus intakas, tarytum nagrinėjamos upės tęsinys, jos ištaka laikoma upės versmėmis ir ežero ilgis įskaičiuojamas į upės ilgį.
Kai kuriais atvejais, kai aiški vienos upės vaga, bet jos atkarpos
vadinamos skirtingais vardais, visos atkarpos laikomos viena ištisa
upe, ir jai suteikiamas žemupio vardas, o kitų upių vardai nurodomi
pastabose.
Vadovaujantis paminėtu principu – kai aiški upės vaga, bet atskiros jos atkarpos vadinamos skirtingais vardais – visos atkarpos laikomos viena ištisa upe. Būtent šis principas taikytinas Maros upei nuo
žiočių iki Seino ežero ir toliau iki Bokšių ežero, nes tai yra ta pati upės
vaga, pratekanti Maros, Seinų ežerus ir pasiekianti Bokšių ežerą. Taigi
pagal hidronimikos principus upė nuo Bokšių ežero iki pat žiočių turi
būti vadinama ne Juodąja, Seina, o Mara.
Kiek painiau yra dėl Seivos ir Šalčios upių priskyrimo pagrindinei
upei, nes Lietuviškoji enciklopedija ir Vikipedija Maros ištakomis laiko Seivos upelį. Šio upelio vardas yra pritapęs nuo Seivio ežero, į kurį
jis įteka rytiniame ežero gale. Pradžią jis gauna iš gausaus upeliukų
tinklo į rytus nuo Punsko, iš jų vienas protaka susisiekia su Punsko
16,41 ha dydžio ežeru Punia. Seivos ežeras yra 3,5 km į pietus nuo
Punsko, tai 98 ha ploto ežeras, ištįsęs rytų – vakarų kryptimi 2,8 km.
Taigi į šio ežero vakarinį kraštą įteka kitas upeliukas, atvingiavęs iš
nedidelio 14,47 ha Juodelio ežero per dar mažesnį bevardį ežerėlį. Per
šį ežerėlį upeliukas susisiekia su 10,47 ha ploto Meldinio ežeru, šio
vandens paviršiaus absoliučioji altitudė yra 158,7 m. Į šio ežero šiaurinį kampą iš ten esančių klonių įteka bevardis upeliukas. Dažnokai šis
upelis irgi vadinamas Seivos vardu. Jis neturi tiesioginio vandens ryšio su Punios ežeru, jo baseino plotas mažesnis už Seivos upelio. Todėl
tai yra Seivos upelio baseino antrinis upelis, įtekantis tiesiai į Seivio
ežerą, o iš šio ežero ištekantis upelis iki santakos su Maros (Juodąja)
upe taip pat vadintinas Seivos vardu.
Šalčia prasideda į šiaurę nuo Šaltėnų kaimo bei dar šiauriau esančio Ramonų kaimo šaltinių ir maždaug už 10 km įteka į dviejų dalių,
96,4 ha dydžio Bokšio ežerą su absoliučiąja vandens altitude 147 m.
Šalčia, ištekėjusi iš šio ežero, jau vadinama Juodosios vardu. Maždaug
už 0,9–1 km iš kairės per Seivio ežerą į ją įteka Seiva. Baseino plotu
Šalčia yra didesnė už Seivos upę, todėl pagrįstai turi būti vadinama
Maros vardu ir laikoma pagrindine upe, o Seiva yra jos intakas. Tai
tiek dėl pačios esmės pagal hidronimiką, tačiau manau, kad mums reikia priimti tuos Maros upės atkarpų vardus, kurie joms pritapo dėl jų
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„krikštytojų“ ežerų vardų – Seivio, Seino, Maros. Tai labai seni hidronimai, dvasinis kultūros paveldas, jie labai svarbūs istorijai, kalbos
mokslams ir kultūrai.
Lenkijoje leidžiamuose dabartiniuose žemėlapiuose upė vadinama
ne Maros, o iškreiptu, pakeistu vardu Marycha, be to, 2007 m. išleistame žemėlapyje masteliu 1:85 000 Suwalszczyzna jos ištakos taip pat
parodytos prie Šaltėnų kaimo. O dėl indoeuropietiško – baltiško pirminio upės vardo Mara pakeitimo lenkišku Marycha trumpai galima
pasakyti, kad tai antimoksliška, tai barbarizmas ir turbūt nesuvokimas
žmonijos civilizacinės kultūros esmės arba sąmoningas jos griovimas.
Tad pabandykime panagrinėti upės vardo Mara kilmę. Tuo tikslu
padarykime mažą trumpą ekskursą į krašto apgyvendinimo ištakas,
civilizacijos eigą ir kalbinius procesus.
Mūsų kraštuose gyvenę žmonės bėgant amžiams sukūrė mezolito ankstyvąją Nemuno kultūrą, o laikui einant ji peraugo į neolitinę Nemuno kultūrą. Plačiau apie tai rašau knygos poskyryje „Krašto
gyventojai ir kultūros procesai“. Lietuvos istorijos instituto 2005 m.
leidinyje Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis rašoma, kad IV tūkstantmečio pabaigoje – III tūkstantmečio
pr. Kr. pradžioje čia gyvenę žmonės sukūrė Pamario kultūrą, savo dideles ilgalaikes gyvenvietes, išsiskiriančias iš kitų vėlyvojo agrarinio
neolito kultūrų gyvenviečių, su klestinčia visuomene, kuri tapo vienu
reikšmingiausių to meto Šiaurės Europos kultūros reiškinių, dariusių nemažą įtaką kitoms to meto visuomenėms. [...] Šios kultūros gyvenvietės, matyt, buvo svarbūs mainų centrai, kuriuose susikirsdavo
įvairių kultūrų prekybos keliai. Pamario kultūra buvo išplitusi teritorijose, kurias vakaruose juosė Vyslos upė, pietuose – Pripetė, rytuose
Dniepro baseinas, šiaurinėje pusėje – šiauriau Dauguvos upės. Tyrėjų
sutariama baltų indoeuropietiškuosius protėvius tapatinti su Pamario kultūros naudotojais (P. U. Dini, Baltų kalbos: lyginamoji istorija,
p. 32). Plačiau apie tai knygoje Sūduvių protėvių dvasinis testamentas.
Baltų kalbų grupė priskiriama prie indoeuropiečių kalbų. Tuo laiku, prieš 4–5 tūkstančius metų indoeuropiečių kalba jau buvo susiskaldžiusi, vis labiau ryškėjo atskiri dialektai-tarmės, tarp jų prabaltų
– baltų, kurios vėliau išsirutuliojo į savarankiškas indoeuropiečių kalbas, bet jos paliko savo tuomečio dialekto kai kurių reliktų hidronimuose, ir jų leksema yra pasiekusi mūsų laikus.
Be galo įvairūs yra lietuviškos-baltiškos kilmės vandenvardžiai.
Seniausią hidronimų sluoksnį sudaro upių ir ežerų vardai, kurie susidarė tais laikais, kai baltų protėviai po ledynmečio atkilo į Pabaltijį
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s. Europos
1. At(h)esis
2. Drava
3. Drawen
4. Eisa
5. Isla
6. Laca
7. Limena
8. Margus
9. Nāva
10. Filisa
11. Fala
12. Aisne
13. Aura

baltų
Atesys
Drawe
Dravinė
Aisė
Jiesla
Laka
Limenė
Marga
Nova
Pelesa
Pala
Apsuona
Aura

s. Europos
a. Ala
b. Alia
c. Alsa
d. Varina
e. Vara
f. Arsia
g. Mara
h. Neta
i. Nedd
k. Sala
m. Arga
n. Aka
o. Sava
p. Apsos
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baltų
Ala
Alys
Alsa
Varinė
Varė
Arse
Mara
Nede
Nieda
Sala
Arga
Aga
Sava
Apsa

12 pav. Baltų – senovės Europos hidronimų atitikmenys pagal S. Schmitą (1972)
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vėlyvojo paleolito – ankstyvojo mezolito laikais, kai jie kalbėjo indoeuropiečių prokalbe. Tirdamas baltiškų hidronimų paplitimą Rytų Europoje daug nuveikė mūsų kalbotyrininkas K. Būga, vokiečių mokslininkas H. Krahė, vėlesniais dešimtmečiais V. P. Šmitas (Schmit), labai
plačiai apie baltiškų hidronimų paplitimą Europoje rašoma P. U. Dinio
knygoje Baltų kalbos: lyginamoji istorija.
Pateikto piešinio (12 pav.) simbolių sąraše g raide žymimas hidronimas Mara, piešinyje pažymėtas prie Oderio aukštupio. Tai ne
vienintelis šio vardo hidronimas Vakarų Europoje. Hidronimų su maršaknimi galime atrasti ir daugiau.
Prancūzijoje upė Marne (lietuviškai Marna) yra Senos dešinysis
intakas, jos ilgis 525 km. Šios upės vidurupys su žemupiu yra Prancūzijos žemumoje. Be to, Prancūzijos Viduržemio jūros uosto Marselio
vardas turi šaknį mar-, kuri, matyt, asocijavosi su Ronos upės deltos
žemumos fizinės būsenos apibūdinimu.
Bulgarijoje ištekanti upė Marica, toliau tekanti Turkijos teritorija,
vadinama Merie Nehri, pasiekusi Graikijos teritoriją įteka į Egėjo jūros Enoso įlanką ir vadinama Evros vardu. Jos ilgis 525 km, baseinas
užima 53,8 tūkst. km2 plotą, teka per Aukštosios ir Žemosios Trakijos
žemumas, Aukštutinė Trakijos žemuma dar vadinama Maricos žemumos vardu.
Rumunijoje ir Vengrijoje teka upė Mara (vengrų kalba Maros –
Marošas; rumunų – Mures – Murešas), Tisos kairysis intakas, 883 km
ilgio. Ji žemupyje teka per Dunojaus vidurupio lygumą.
Morava (čekų ir slovakų kalba; vokiškai – March) yra Čekijoje,
Slovakijoje ir Austrijoje, tai kairysis Dunojaus intakas – 329 km ilgio,
su 26,6 tūkst. km2 ploto baseinu. Ant jos krantų įsikūręs miestas Olomoucas, IX–X a. gyvavusios Didžiosios Moravijos valstybės istorinė
sostinė. Dar viena upė Serbijoje, Dunojaus dešinysis intakas, vadinama Moravos vardu (serbų vadinama Velika Morava), skaičiuojant nuo
versmių, yra 563 km ilgio. Turint mintyje, kad prie šių upių gyveno
indoeuropiečių kalbų šeimos tautos, galima daryti prielaidą, kad tai
yra pakitęs ide. balsis o, kuris baltų prokalbėje hidronime Mara išsilaikė nepakitęs.
Ekspromtu pateikti Vakarų Europos hidronimų su šaknimi marpavyzdžiai, manau, nėra išsamūs, nes tai ne šio darbo tikslas, o tik
iliustracija norint parodyti, kad mūsų baltiška-sūduviška upė Mara
– jos vardo kilmė turi labai senas sąsajas su indoeuropiečių kalbų
prokalbe, kai senovės baltų kalba dar nedaug buvo nutolusi nuo jos.
Apie senovės baltų prokalbės archajiškumą, atsispindintį hidronime
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Mara, noriu pateikti dar keletą istorinių žodinių vaizdinių iš įvairių
amžių.
Senovės Graikijoje, tuometėje Atėnų valstybėje, Maratono lygumoje 490 09 07 (ar 08) pr. Kr. įvyko legendinis Maratono mūšis su
persais. Iš mūšio aprašymo aišku, kad jis vyko pelkėtoje vietoje ir tai
graikams padėjo jį laimėti.
Senojoje Romoje už senosios Romos miesto ribų, Tibro upės
kairiajame krante, buvo didelė žemuma, joje buvo pastatyta viena iš
svarbiausių karo dievo Marso, Romos galybės globėjo, šventyklų. Bet,
pasirodo, karo dievas Marsas karo dievu tapo ne iš karto. Marsas seniausiais laikais buvo garbinamas kaip laukų ir derliaus saugotojas,
laikomas legendiniu Romos miesto įkūrėjų Romulo ir Remo tėvu.
Italijoje, dabartinės Abrucų srities L’Aguila provincijos teritorijoje prie dabartiniais laikais nusausinto Fucino ežero rytinių krantų gyveno sabelų tarme kalbėjusi senovės italikų gentis marsai, jie
304–90 m. pr. Kr. keliuose karuose buvo romėnų sąjungininkai (atkreipkime dėmesį, kad jie gyveno vietovėje, kurią sausino, – vadinasi,
pelkėtoje vietoje).
Pasidairykime į rytus ir čia rasime tautų, kurių vardas turi žodžio
mar- šaknį: marių, marachų.
Marių respublika yra Rusijos Federacijos sudėtyje, užima
23 400 km2 teritoriją ir joje gyvena apie 704 tūkst. gyventojų. Didesniąją dalį teritorijos užima pelkėta Marių žemuma Volgos ir Viatkos
tarpupyje. Marių kalba yra finougrų kalbų šeimos, bet turint omenyje,
kad baltų hidronimų yra aptinkama Volgos ir Okos upių baseinuose, o
čia gyvenusių rytinių baltų šiauriniai kaimynai buvo mordvių, marių
– čeremisų kalba kalbančios gentys, kurios perėmė baltišką pelkėtos
vietos įvardijimą mara vardu, tikriau sakant, šio žodžio šaknį mar-.
Vėliau fiziografinis vietovės vardas tapo tautos vardu – mariai.
Stebina tai, kad Indijoje budizmo demonas, aistrų įsikūnijimas
Mara simbolizuoja dvasinę mirtį ir yra minimas daugelyje budizmo
tekstų: Mara įpykęs puolė žaibo strėlėmis kitą Budą, bet tas palietė
pirštais žemę ir Mara prasmego. Labai paplitęs Budos skulptūrinis atvaizdas – Buda sėdi ranka liesdamas žemę.
Grįžkime prie sūduvių išsaugoto upės vardo Mara. Nevardydami
per tūkstančius metų geologinių, klimato kitimo procesų metu vykusių reljefo formavimosi, upių ir ežerų atsiradimo poledyniniame periode eigos, dabar pabandykime atsakyti į seniai kirbantį klausimą: kodėl
mūsų proprotėviai baltai – sūduviai upę Mara ir ežerą Maras įvardijo
tokiais vardais? Pirmiausia reikia pabrėžti, kad tai labai senas baltų
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– sūduvių hidronimas. Jis labai svarbus bendrosios, etninės kultūros,
kalbotyros mokslui. Tai unikalus dvasinis paveldas. Šios šaknies žodžių mūsų kalboje nemažai. Lietuvių kalbos žodyne, t. 7, p. 846, yra
žodis mar, kuris turi keletą reikšmių: 1) grimzdimui, gargėjimui nusakyti; 2) greitam žmonių ėjimui į vidų nusakyti; 3) gargėjimui, burbuliavimui nusakyti, ir panašiai.
Kaip galėjome pastebėti, visi aukščiau pateikti upių hidronimai su
gramemos mar- reikšme jų susidarymo metu apibūdino vandenų objektą, jo aplinką, kurioje buvo tas objektas, ir kuo ta aplinka, jos ypatybės
skyrėsi nuo kitų teritorijų ar kitų toje teritorijoje buvusių objektų. Visų
įvardintų hidronimų ypatybė ta, kad jų vardai atspindėjo, išreiškė fizinės aplinkos ypatingesnes savybes, – žymėjo žemumas, jas supančias
pelkes ir su tuo susijusias ypatybes. O, kaip žinia, žemumos tirpstant
ir traukiantis ledynams vienos ilgiau, kitos trumpiau būdavo apsemtos
prieledyninių vandenų – marių, ežerų. Šių vandenų ir nusausėjusių plotų kitimo procesas buvo labai skirtingas tiek laiko požiūriu, tiek ir galutiniame etape, kai reljefas, veikiamas kitų gamtinių jėgų: vėjo, lietaus,
augalijos, – įgavo galutines formas. Šiame procese, žemėjant vandens
lygiui, ledyno suformuotame baseine arba besiformuojančių upių patvankiniuose slėniuose palaipsniui sausėjantys krantai būdavo padengti
arba molio, arba sąnašinio smėlio sluoksniu, ir juose formavosi upių vagos, ežerai, pelkės ir pustomo smėlio žemyninių kopų lygumos.
Maros upė jau savo aukštupio atkarpoje tarp Bokšio ir Seinų ežerų yra patekusi į nemažą pelkėtą žemumą. Dabar čia įkurtas bebrų
apsauginis rezervatas, o jį iš visų pusių supa arčiau ar toliau esantys ežerai: iš šiaurės – Seivų, Bebručio, Bokšio; iš rytų – Šaipiškių,
Plaskių, Seinų, ir kiek toliau, už Žagarių pelkės, didžiulis 560 ha ploto
Galadusio; iš vakarų – Gramzdelis, Bočnelis. Iš viso Maros baseine
priskaičiuojama beveik 60 didesnių ir mažesnių ežerų.
Upei tik įtekėjus į Maros – Mario ežerą, iškart patenkama į Augustavo lygumą, apaugusią Augustavo girios miškais, ja lenktyniaudama
su savo intaku teka Juodoji Ančia. Kaip minėta, Augustavo lyguma
yra zandrinė, t. y. smėlio ir gargždo lyguma, susidariusi ištirpus ledynams. Jos išskirtinis bruožas – žemyninės kopos. Tai nėra vienalytė
zandrinė lyguma, joje kai kuriose apylinkėse plyti drėgnieji ir pelkėti
miškai, yra nemažai pelkių. Senovėje giria buvo daug platesnė. Pateikta Augustavo lygumos trumputė charakteristika patvirtina teiginį apie
mezolito laikais čia plytėjusią vandens galybę – marias.
Žymus lietuvių mokslininkas kalbininkas K. Būga, lietuvių hidronimijos tyrimo pradininkas, 1924 m. savo darbe „Šis tas iš lietuvių
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ir indoeuropiečių senovės“ (Rinktiniai raštai, t. 3, p. 591–594) rašė:
Mari – Pripetės balų vardas – gauna „marių“ reikšmę tiktai tose kalbose, kurių protėviai yra gyvenę visu šiuo pamariu, ir kitame darbe,
1922 m. išleistoje knygoje Kalba ir senovė studijoje „97. Marios ir jūrės“: tas faktas, kad aisčiai [baltai] ir germanai vienu vardu vadina ir
„marias“ ir „balas“, rodo mūsų prosenolius bendrojoje protėvynėje
t i k r ų j ų marių nepažinus. Jų protėvynės m a r i o s bus buvę tokie
vandens plotai, kurie ilgainiui galėjo nusekti, t. y. pavirsti balomis,
pelkėmis, raistais, lieknais, plyniomis, maivomis.
Taigi žodis mara kilo iš pelkėto klampaus žemės ploto įvardijimo,
o per jį tekanti upė įgavo Maros vardą. Reikia pastebėti, kad prūsams
– sūduviams mari taip pat reiškė pelkę. Lotynų kalbos žodis mare,
prancūzų – marais reiškia ‘bala, plynia, raistas’.
Manau, turime pakankamai pagrįstų argumentų teigti, kad upės
vardas Mara yra baltų prokalbės laikų kultūros dvasinis paveldas, jis
turi būti brangintinas ir saugotinas. Tai žmonijos civilizacijos proceso
Europoje liudininkas.

Seinų ir Punsko kraštas – sūduvių etninės žemės
Sūduvos krašto Seinų, Punsko etninėse lietuvių žemėse upių ir
ežerų vardai mena baltų kultūros raidos procesus priešistorėje ir istoriniais laikais. Tai mūsų tautos gyvoji istorija – jos nevalia nutylėti, o
juo labiau užmiršti.
Jau daugiau kaip 90 metų Maros baseine gyvenantys lietuviai yra
atskirti nuo savo etninės Tėvynės. Tokią jų dalią lėmė 1918–1920 m.
įvykiai, kai Lenkija karinės jėgos priemonėmis, remiant didžiosioms
Vakarų Europos valstybėms, atplėšė šias žemes nuo Lietuvos Sūduvos krašto pietinės etninės srities. Vėliau, 1939 m., Vokietijos-Sovietų Sąjungos slapti susitarimai ir 1945 m. Sovietų Sąjungos-Lenkijos
sutartys dėl tarpvalstybinių sienų ir pokarinių teritorijų tai galutinai
įtvirtino.
Bendrosiose krašto ir lokalinių jo arealų apžvalgose kalbėjau apie
etninės kultūros ištakas įvairiais priešistorės, istorijos laikotarpiais.
Tačiau dėl Seinų, Punsko krašto išskirtinumo, jo unikalumo privalu
grįžti prie kai kurių to išskirtinumo aspektų.
Seinų-Punsko vardu įvardiju kraštą – teritoriją, kuri nei geografiniu, nei istoriniu požiūriu nebuvo atskiras regionas. Tai teritorija, kuri
iki 1919 m. sudarė Seinų apskritį ir vėliau dėl istorinių aplinkybių,
laiminant didžiosioms Vakarų Europos valstybėms, jėga buvo pada-

108

K Ę S T U T I S S U B AČ I U S

linta. Dėl to didesnioji apskrities dalis atiteko Lietuvai, o mažesnioji
– Lenkijai su etninėmis Seinų ir Punsko valsčių žemėmis. Lenkijoje iki
1925 m. dar išliko Seinų apskritis kaip administracinis vienetas. Vėliau ši teritorija įtraukta į Suvalkų apskritį. Nepriklausomoje Lietuvoje
Seinų apskritis su centru Lazdijuose išliko iki Antrojo pasaulinio karo
pradžios. Taigi kuo pasireiškia šio krašto unikalumas?
Pirmiausia čia esančiuose vandenvardžiuose – hidronimuose slepiasi baltų materialinės ir dvasinės kultūros slėpiniai, jos raida priešistorėje. Apie Ančios ežero, Maros upės vardų kilmės prasmines šaknis
jau rašyta. Papildant norisi pridėti, kad, mano galva, Juodosios Ančios
vardas yra antrinis. Upė šį vardą gavo nuo ežero Ančia – Ancia vardo.
Kiek daugiau abejonių kyla dėl Maros upės ir ežero Mara vardų kilmės
chronologijos. Norėčiau pirmumo teisę priskirti ežerui, kuris senovėje,
regis, buvo gerokai didesnis už dabartinį ir buvo reikšmingas tuometiniams baltams gyvybiniu ūkiniu požiūriu – čia veisėsi maistinės žuvys,
gyveno laukiniai paukščiai, aplinkinių miškų laukiniai žvėrys. Įdomu
pastebėti, kad Maros upės kiekviena atkarpa, ištekėdama iš protakinio ežero, metaforiškai sakant, pasiima ir to ežero vardą. Ežerą Mara
– Mario (lenkiškai – Pomorze) įvardiju dvigubu vardu, nes manau,
kad Maros vardas, kaip ežerų Dusia, Obelija, Metelys, yra pirminė
– senovinė vardo reikšmė, o vardas „Mario ežeras“ yra naujadaras.
Maros ežeras yra gana didelis, užima 297 ha plotą, Jo vandens
paviršius iškilęs 123 m aukščiau jūros lygio. Vikipedijos žiniomis, senieji šių žemių gyventojai jotvingiai – sūduviai ežerą vadino Jūra. Ši
žinia istoriškai visai toleruotina, matyt, todėl, kad žodžių jaura ir mara
prasminė kilmė panaši: ‘pelkė, klampynė, balos’, o dar tokiam vardui
įsigalėti senovėje galėjo padėti ir čia plytėjęs didžiulis poledyninis ežeras, jo seklėjimo ir slūgimo padariniai likdavo ilgą laiką pelkėti, jaurėti
krantai. Dabartiniais laikais ežeras yra beveik pasislėpęs Augustavo
lygumos galingoje girioje, iš visų pusių apsuptas prie pat jo esančių devynių ežerų ir ežerėlių. Didžiausias iš jų yra ežeras Zelva. Tai taip pat
senas baltiškas hidronimas, galbūt vestinas iš zalvas, zalva – žalvas,
reiškęs ‘jauną, valkų medį, kurio negalima perskelti’ (LKŽ, t. 20, p. 291;
K. Būga, t. 3, p. 278–279; A. Salys, Jotvingių metraštis, t. 2, p. 11).
Krašto unikalumą pabrėžia ir iš vandenvardžių kilę jo centrinių gyvenamųjų vietų pavadinimai. Seinų miesto vardas – nuo ežero
Seinas, Punskas – nuo ežero Punia. Apie šių ežerų vardų prasmines
reikšmes yra keletas versijų, visos jos įdomios, bet beveik visos rodo,
kad tai labai archajiški hidronimai, turintys indoeuropiečių prokalbės
reliktų, nors jų vokalizmas kažkiek pakitęs atsiskyrus vakarinių baltų
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prokalbei. Jų reikšmės, beveik nepakitusios, iki mūsų laikų atėjo per
čia gyvenusią baltų tautą sūduvius.
Šį teiginį remiu K. Būgos (Rinktiniai raštai, t. 1, p. 523); Simo
Karaliūno (Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė, p. 182–183)
moksliniais darbais. Taigi ežero vardas Seina – Seinas, išlaikęs senovinį dvibalsį ei, turi būti laikomas sūduvių areale sukurtu, čia gimusiu
hidronimu. Ir kaip vienu iš prasminių variantų galėtų būti kildinamas
iš šaknies sei-, reiškusios sūduvių – prūsų kalboje ‘čia’, ir antro jos
dėmens -na, -no, reiškusio sūduvių – prūsų ‘ant, prie’. S. Karaliūnas
knygoje Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė, p. 182–183,
atseka žodžio sei- sąsajas su žodžio šešėlis kilme. Jo teigimu, ide. prolytė *sek-e/o(l)- baltų kalbos dirvoje dėsningai davė *seše/ol-, kuris
vėliau lietuvių kalboje dėl s – š > š-š asimiliacijos pasikeitė į šešėl-.
Tuomet Sei + na → Seina reikštų: čia ant ežero vandens paviršiaus
– vandens veidrodžio matomi atspindžiai šešėliai, čia ežeras, kuriame atsispindi prie ežero pasaloje medžiojami žvėrys, medžių šešėliai
(tokios prasmės galėtų reikšti: prie Seino ežero rengsim stovyklavietę, lauksime sugrįžtant iš medžioklės, kursime gyvenvietę, gyvensime, medžiosime, gaudysime žuvis, rinksime ančių kiaušinius ir t. t.).
Galbūt pirminė jo lytis galėjo būti Sajno (K. Būga, Rinktiniai raštai,
t. 1, p. 523, ir S. Karaliūnas, Baltų kalbų struktūrų bendrybės, 1987,
p. 183).
Ežero vardas Punia galbūt senovėje galėjo būti ir Pune, Puna.
K. Būga straipsnyje „Apie senovės prūsų ir lietuvių tikrinius vardus“
(Rinktiniai raštai, t. 1, p. 426) yra rašęs: Lietuvių ar latvių bendriniai vardai maža kuo tesiskiria nuo prūsų bendrinių vardų: jie pirštu prikišamai rodo, jog šių tautų esama kuo arčiausių. Lietuvoje yra
nedaug hidronimų su šaknimi pun-. Arčiausiai mūsų yra nedidelė upė
Punelė – Punia, Nemuno dešinysis intakas, tekanti pro Punios piliakalnį – legendinio didvyrio Margirio pilį, Vytauto Didžiojo žiemos medžioklių pilį. Vienareikšmės ir išbaigtos vardo etimologijos nepateikia
nė vienas leidinys ar tyrinėtojas, todėl pasiremsiu tik galimomis vardo
kilmės versijomis, greičiau spėjimais. K. Būga (Rinktiniai raštai, t. 1,
p. 332) žodžio pūnė prasmę aiškina rytų aukštaičių dialekto reikšme
‘kiaušinio gale esanti ertmė pučka’, latvių kalboje tai reiškia ‘gumbą, sakų telkinėlį, kankorėžį’, ir Rinktinių raštų antrame tome, p. 525,
aiškina, kad rytų aukštaičių žodžio pūnė lietuvių ir latvių kalboje pirminė reikšmė buvo ‘krūva’ – krūva šiaudų, krūva pelų, krūva mėšlo,
o vėliau reiškė ‘daržinę, tvartą’. Pasiremiant čia pateiktomis žodžių
reikšmėmis, galima būtų spėti, kad ežero areale įsikūrę gyventojai ne-
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dideliam – 16,41 ha ploto – ežerui įvardyti, jo vietos ar to laiko žmonių
pastebėtoms ežero išskirtinėms savybėms nusakyti galėjo panaudoti
krūvos – pūnės, reiškiančios erdvėje iškilusio daikto – krūvos, statinio
– pastato, prasmę.
Ežeras yra ištirpusio ledo luisto suformuotame duburyje, kurį iš
visų pusių supa keiminės kalvos, nužemėjusios į ežero pusę. Senovėje
jų papėdės šlaitai buvo apsupti nemažų pelkių, raistų, kur polaidžių
metu kaupdavosi vandenys ir jis, matyt, dėl to didėdavo, kildavo į viršų – pūnijosi. Tokių pelkynų plotų išlikę iki mūsų laikų. Kita vertus,
neatmestina ir ‘pučkos’ versija, juk žiūrint į ežerą nuo jį supančių kalvų
viršaus nedidelis, beveik apskritas jo vandens veidrodis galėjo žmonių
vaizduotėje sudaryti tokį įspūdį.
Bet, manau, galime daryti dar vieną, patikimesnę prielaidą, kad
ežero vardo Punia – Punė prasminė kilmė gali būti iš senovėje sūduvių – baltų turėto žodžio pūnė, reiškusio būdą, palapinę (S. Daukantas, Vertimai ir sekimai, p. 480). Beje, ir pagal K. Būgą pūnia reiškia
statinį. Juk galėjo tas vardas gimti dar tais amžiais, kai baltai gyveno
Pamarių kultūros klestėjimo laikais, prieš 5 000–4 000 m., ir lengvi
vasaros medžiotojų, maisto rinkėjų stovyklaviečių būstai būdavo rengiami iš aplink esančių medžių, krūmų. Tai gal ir pučkos terminas,
panašus, nors miniatiūroje, į senovinę palapinę – statinį, būtent kilo
iš pūnė, pune; žodžio šaknis pūn- yra indoeuropiečių kalbų grupės.
Šios šaknies etnonimų, vietovardžių randame ne vieną: pūnai (lot.
puni, poeni), finikiečiai, gyvenę Leiptis Magnoje, Kartaginoje, Utikoje
ir kitose Finikijos Šiaurės Afrikos kolonijose; pūnų vardu vadinami
Romos ir Kartaginos karai; Pūna – miestas Indijos vakaruose; mūsų
tėvynėje – miestelis Punia, upė Punelė, akmuo Puntukas ir dar beveik
dešimt vietovardžių su šia šaknimi. Įdomu tai, kad žodis punktas turi
šaknį pun- ir žymi prasmes, reiškiančias kuriuo nors požiūriu svarbią,
specialią vietą, patalpą.
Seinai – senas lietuvių miestas. Apie jo įsikūrimą, istoriją gausu
medžiagos, ir čia nieko naujo nepasakysiu, todėl pabrėšiu, mano galva,
tik kai kuriuos esminius istorijos, kultūros reiškinius. Tiesa, pasigendu šios vietovės apylinkių archeologinės medžiagos ir tuo grindžiamos priešistorės. Išlikę reliktiniai sūduvių hidronimai leidžia teigti,
kad šiose vietovėse – Seinų ežero areale civilizacijos procesai vyko
chronologiškai su gretimose vietovėse vykusia civilizacija. 1962 m.
Prano Kulikausko vadovaujama ekspedicija Paveisininkų piliakalnio
gyvenvietės plotuose rado paleolitinių strėlių antgalių, o piliakalnio
kaimynystėje aptiko kelias akmens amžiaus gyvenvietes. Tais pačiais
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metais Rimutė Rimantienė prie Zapsės upės aptiko titnago dirbinių.
1992–1997 m. marijampolietis archeologas Vygandas Juodagalvis
Zapsės upės rajone atliko plačius septynių senovės gyvenviečių tyrimus, rasti radiniai yra iš akmens, žalvario ir geležies amžių, jų datos
nustatytos radiokarboniniu metodu. Šie archeologiniai paminklai, galima sakyti, visai greta Seinų – tiesia linija nuo Zapsės upės iki Seinų
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13 pav. Maros akmens amžiaus gyvenvietė: 1 – prie trijų valstybių sienos
sankirtos, 2 – Maros gyvenvietės vaizdas iš pietų pusės, 3 – titnaginis skaldinys in situ „buvimas rastoje vietoje“, 4 – kultūrinis sluoksnis (V. Juodagalvis,
Užnemunės priešistorė, p. 43)
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ežero – apie 1,2 km, o nuo piliakalnio – 1,8 km. 2001 m. V. Juodagalvis
žvalgomųjų archeologinių kasinėjimų būdu prie Maros upės Lietuvos
pusėje, pasienyje aptiko akmens amžiaus radimvietę – gyvenvietę,
pavadino ją Mara 1. Čia rasta titnaginių radinių – retušuotų skelčių,
nuoskalų, dirbinių fragmentų, skaldytinių su kultūriniu sluoksniu
(V. Juodagalvis, Užnemunės priešistorė, 2010, p. 42–44).
Šios etninės Sūduvos – Lietuvos žemės per savo ilgus amžius
patyrė didelių skriaudų, įvairių valdžių ir etninių žemių netekčių. Po
trečiojo Lietuvos padalinimo Sūduvoje sukurtoji Naujoji Prūsijos provincija gyvavo neilgai. 1805 m. Napoleonas nugalėjęs Austriją sutelkė jėgas prieš Prūsiją ir 1806 m. spalio 14 d. prie Jenos ir Auerštato
sumušęs Prūsijos-Saksonijos kariuomenę, užėmė Berlyną ir okupavo
didesniąją dalį Prūsijos. Tuo metu pagal keturių valstybių – Didžiosios
Britanijos, Prūsijos, Rusijos ir Švedijos 1806 m. spalio mėnesio IV antiprancūzišką koalicinę sutartį Prūsijoje buvo apie 56 tūkstančiai Rusijos armijos karių. Napoleonas puikiai valdė savo armijas ir naikino
koalicijos valstybių kariuomenes atskirai, neleisdamas joms susijungti. 1807 m. birželio mėnesį į Karaliaučių žygiuojanti rusų kariuomenė
persikėlė per Alnos upę ir puolė prancūzų korpusą, apie 26 tūkst. karių,
jie 9 valandas atkakliai gynėsi, kol atskubėjusi maršalo M. Nėjaus vadovaujama 65 tūkst. karių armija privertė rusus trauktis. Prie Frydlando (Friedland) miesto (dab. Pravdinskas) rusų armija buvo apsupta ir
sumušta. Laimėję šį mūšį prancūzai be kovų užėmė Karaliaučių, nes
ten buvusį Prūsijos 25 tūkst. karių armija be mūšio pasitraukė iš miesto. Po Rusijos kariuomenės pralaimėjimo Rusija, norėdama apsaugoti savo teritorijas nuo prancūzų įsiveržimo, paprašė taikos, ir birželio
21 d. buvo pasirašytos vieno mėnesio paliaubos. Paliaubų linija ėjo
nuo Nidos Kuršių mariomis į Nemuno žiotis, paskui Nemunu iki Gardino, toliau Bebro, Narevo upėmis iki Prūsijos ir Rusijos sienų. Tuo
pačiu laiku buvo sudarytos ir Prancūzijos-Prūsijos paliaubos.
1807 m. liepos 7 d. Tilžėje Rusija ir Prancūzija pasirašė taikos sutartį. Pirmas Prancūzijos imperatoriaus Napoleono ir Rusijos imperijos caro Aleksandro I susitikimas įvyko 1807 m. birželio
25 d. ant puošnaus plausto Nemune, kurį prancūzų kariai paskubomis tam susitikimui pastatė. Tolesni susitikimai vyko pačioje Tilžėje, kurioje nugalėjęs Prūsiją buvo apsistojęs Napoleonas. Tuo metu
Kidulių dvare prie Nemuno (Šakių raj.) laukė susitikimo su Napoleonu Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas I su žmona Luiza.
B. Dundulio teigimu, Prūsijos karalius ir caras Aleksandras I birželio
24 d. iš Tauragės, kad būtų arčiau pasitarimų vietos, persikėlė į Pik-
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tupėnus (Šilutės raj.), priešais
Tilžę Klaipėdos krašte, kuris dar
buvo likęs Prūsijai. Prie Klaipėdos esančiame dvare buvo apsistojusi karaliaus žmona Luiza, ją
karaliaus patarėjai ryžosi siųsti
pas Napoleoną Prūsijos gelbėti,
tikėdami, kad jos grožis ir graudulingi prašymai sušvelnins jo
valią ir pavyks išprašyti Prūsijai
bent Magdeburgą. Luiza liepos
6 d. buvo Napoleono priimta Tilžėje, bet Napoleonas savo nusistatymo nepakeitė. Savo žmonai Žozefi- 14 pav. Napoleono ir Aleksandro I susitikimas Nemune
nai jis rašė, kad Prūsijos karalienės prie Tilžės 1807 07 25 (Marijampolės miestas, p. 121)
Luizos žavumas nutekėjo nuo jo
kaip nuo žąsies vanduo.
Pagal taikos sutartį buvo sudaryta politiškai ir kariškai susieta su
Prancūzija Varšuvos kunigaikštystė, valdoma Saksonijos karaliaus,
Varšuvos kunigaikštystės kunigaikščio Frydricho Augusto, ištikimo Napoleono sąjungininko. Sukurta nauja valstybė apėmė apie 103
tūkst. km2 teritoriją ir joje gyveno apie 2,5 mln. gyventojų. Sudaryto
teritorinio-valstybinio darinio pavadinimas Varšuvos miesto vardu
kelia nuostabą, bet tai tiesioginis įrodymas, kad Napoleonas nebuvo
toks tautinių teritorijų išlaisvintojas, kokiu dėjosi. Vardan savo tikslų
jis aukojo ne tik savo armijas, bet ir valstybes – Lenkiją, Lietuvą, darė
nuolaidą carui, kuris išsiderėjo iš Napoleono neminėti Lenkijos kaip
valstybės vardo. Sukurtos Varšuvos kunigaikštystės teritoriją sudarė iš Prūsijos atimtos Lenkijos žemės, be Balstogės apygardos, kuri
atiteko Rusijai, ir Lietuvos dalis – Sūduva, esanti kairiajame Nemuno
krante. Kunigaikštystė buvo padalinta į šešis departamentus.
Lietuvos teritorija – Sūduva, Dainava (visa Užnemunė) įėjo į
Lomžos departamento šiaurinę dalį, joje, kaip ir Prūsijos laikais, išliko
Augustavo, Seinų, Kalvarijos ir Marijampolės apskritys, vadinamos
distriktais – pavietais.
Departamentams valdyti karalius kunigaikštis skirdavo prefektus, distriktams – paprefekčius. Miestai ir kaimai sudarė atskirus
administracinius vienetus – bendruomenes arba gminas. Septyniuose
didesniuose miestuose valdžia priklausė pagal turto cenzą renkamai
miesto tarybai, o kituose miestuose bei miesteliuose prefekto buvo
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15 pav. Lietuvos Užnemunė – Sūduva Varšuvos kunigaikštystėje ir Lenkijos
Karalystėje 1818–1915 m. (Marijampolės miestas, p. 122)

skiriamas burmistras – meras. Kaimo bendruomenėms vadovavo vaitas ir jo pavaduotojas seniūnas – šaltyšius. Aukštąsias įtakingas vietas
sukurtame biurokratijos aparate nuo ministrų iki paprefekčių, kaip ir
Žečpospolitoje, užimdavo aristokratai. Kaimo bendruomenių vaitu
dažniausiai pasilikdavo dvaro ponas arba administratorius.
1807 m. liepos 22 d. Napoleonas patvirtino Varšuvos kunigaikštystės konstituciją. Ja panaikino baudžiavą, visus gyventojus įstatymiškai padarė lygius, vykdomoji valdžia buvo atiduota kunigaikščiui,
jis iš aristokratų skirdavo ministrus ir per juos valdė kraštą. Sudarytą
Seimą sudarė Senato ir Atstovų rūmai. Po Prancūzijos karo su Austrija prie Kunigaikštystės buvo prijungti dar keturi departamentai, ir
1810 m. joje buvo 4,33 mln. gyventojų. Napoleono įkurta Kunigaikštystė teikė žmonėms vilčių, kad bus atkurta valstybė, bet Napoleonas
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16 pav. Napoleono kariuomenės dalinys Lietuvoje. A. Adamo piešinys

tokių planų nepuoselėjo ir naudojo ją savo kariuomenei aprūpinti,
ją papildyti žmonėmis ir imti kontribuciją. 1808 m. Kunigaikštystėje buvo iškilmingai įvestas civilinis kodeksas, vadinamas Napoleono kodeksu, – praktiškai tai buvo Prancūzijos civilinis kodeksas, jis
Sūduvoje su pakeitimais išsilaikė iki 1940 metų. Kodeksas skelbė
visišką luomų lygybę. Bet konstitucija valstiečio nepaskelbė žemės
savininku, kartu jis negalėjo vadovautis įvesto kodekso teisinėmis
nuostatomis, jos globojo tik savininkus. Valstiečius baudžiamosiose
bylose kaip ir anksčiau teisė ponas. Konstitucija skelbė katalikų religiją valstybine, bet kartu leido laisvai ir viešai išpažinti bet kokį
tikėjimą. Napoleono kodeksas apribojo Bažnyčios teises bei privilegijas Lenkijoje, įvedė civilinę santuoką, leido skyrybas, bet civilinės
įstaigos nebuvo sukurtos.
Varšuvos kunigaikštystės ekonominė padėtis dėl karų ir didžiulės
kariuomenės naštos buvo sunki, ją dar blogino kontinentinė blokada.
Uždraudus išvežti iš žemyno žemės ūkio ir kitus gaminius į Angliją,
labai sumažėjo palivarkų pajamos, o mokesčiai augo, įvežtos iš Anglijos prekės buvo konfiskuojamos. Tuos sunkumus labiausiai jautė
valstiečiai, bet pramoniniai verslai taip pat merdėjo, išskyrus ginklų
ir audinių gamybą. Dauguma miestų ir miestelių smukus pramonei,
amatams vegetavo, beveik visi gyventojai vertėsi žemdirbyste.
1810 m. lietuviškojoje Kunigaikštystės dalyje Sūduvoje, pagal
statistikos duomenis, gyveno 230 tūkst. gyventojų, iš jų 180 tūkst.
arba 78,3 proc. visų gyventojų buvo lietuviai. Čia buvo 31 miestas ir
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miestelis, juose buvo 4 650 gyvenamųjų namų ir juose gyveno 32 097
gyventojai – tai sudarė 13,95 proc. visų gyventojų.
Atskirai pateikiu Seinų apskrities miestuose ir miesteliuose buvusį gyvenamųjų namų ir gyventojų skaičių 1810 m.
Seinų apskrities miestų ir miestelių gyvenamųjų namų bei gyventojų
skaičius 1810 m.
Miestas
Seinai
Lazdijai
Seirijai
Miroslavas
Meteliai
Veisiejai
Leipalingis
Beržininkas
Krasnapolis
Punskas
Vižainys
Pylipavas
Peraslis
Bakalariava
Iš viso

Gyvenamųjų namų

Gyventojų

233
262
253
44
54
83
43
55
207
77
186
183
184
94

1 619
1 219
1 690
233
338
508
371
259
990
436
1 218
1 213
982
614

1 958

11 690

Pagal B. Dundulio „Lietuva Napoleono...“, 1981 m., 34 p.

XX a. pradžioje Seinai tapo vienu iš lietuvių tautinio, kultūrinio ir
politinio veikimo centrų. 1822 m. Seinuose įsikūrė vyskupijos kapitula, o 1826 m. atidaryta kunigų seminarija, daugiausia rengusi kunigus
Sūduvos bažnyčioms. 1835 m. iš 33 seminaristų tik du buvo lenkai.
Čia nuo 1897 m. iki mirties 1902 m. Seinų vyskupu dirbo Antanas
Baranauskas, jis pirmasis pradėjo sakyti pamokslus lietuvių kalba.
Atgavus spaudos laisvę buvo įsteigta leidybos bendrovė „Laukaitis,
Dvaranauskas, Narjauskas ir Bendrovė“, ji įsteigė Seinų spaustuvę.
1906 m. kovo 18 (30) d. dienos šviesą išvydo pirmasis savaitraštis
Šaltinis su priedais vaikams Šaltinėlis, jaunimui – Vainikėlis. Iš seminarijos auklėtinių vėliau iškilo nemažai aukštų Bažnyčios pareigūnų,
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valstybės ir visuomenės veikėjų, rašytojų sūduvių – Vincas Kudirka,
Antanas Tatarė, Motiejus Gustaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, lietuvybės „apaštalas“, pagal K. Grinių, Petras Kriaučiūnas.
Seinai nuo 1807 iki 1919 m. buvo Seinų apskrities centras, tačiau
per 112 metų didesnės plėtotės neįgavo. Tai byloja žemiau pateikiami
duomenys apie miesto gyventojus.
Seinų miesto gyventojų skaičius 1904–1914 m.
Metai
1904
1910
1912
1914

Seinų miesto gyventojai (tūkst.)
Vyrai

Moterys

Iš viso

1,9
2,2
–
3,2

1,9
2,1
–
2,8

3,8
4,3
4,7
6,0

Pagal Prekybos ir pramonės ministerijos 1920 m. statistikos leidinį Statistikos žinios apie
Lietuvą ligi karui 1914 m.

1983 m. Seinuose gyveno 4,7 tūkst. žmonių (duomenys pagal
TLE, t. 3, p. 644), atskirų duomenų apie vyrų ir moterų skaičių enciklopedija nepateikia. Pagal statistikos žinias, 2008 m. Seinuose buvo
5,87 tūkst. gyventojų (2,8 tūkst. vyrų ir 3,07 moterų). Lietuvių tautybės gyventojai sudarė apie 30 proc. bendro gyventojų skaičiaus.
Seinų, kaip vieno lietuvybės centro, pastangos gaivinti lietuvių
tautos daigus rado atgarsį kraštiečių sąmonėje. Du krašto gyventojai
– Motiejus Simonaitis iš Punsko ir Juozas Katilius iš Smalėnų kaimo –
buvo Lietuvių konferencijos parengimo organizacinio komiteto nariai.
Organizacinis komitetas 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. posėdžiuose nutarė siekti nepriklausomos demokratinės Lietuvos etnografinėse ribose.
Lietuvių konferencijos organizacinis komitetas Petro Klimo siūlymu
1917 m. rugpjūčio 4 d. priėmė tokį sprendimą dėl konferencijos dalyvių atrankos: Organizacinis komitetas pažymi, idant jie būtų dori,
susipratę, tvirti ir inteligentiški lietuviai, visokio luomo ir srovių, ne
jaunesni kaip 25 metų (A. Tyla, Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio, p. 16). Konferencijos dalyvių iš Seinų buvo 10, tarp jų iš Seinų
miesto 5, iš Punsko parapijos Vaitakiemio – 1 ir Berznyko – 1, po vieną
iš Pilypavo, Seirijų ir Veisiejų, jie kartu su kitais 222 konferencijos
dalyviais 1917 m. rugsėjo 21 d. išrinko Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų.
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Išrinktoji Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo aktą.
Lenkija, siekdama atkurti jungtinę valstybę, ignoravo lietuvių
tautos norą turėti savo nepriklausomą valstybę ir, palaikoma to laiko didžiųjų Europos valstybių, ginkluota jėga atplėšė Seinus, Punską
su gretimomis etninėmis sūduvių – lietuvių žemėmis nuo Lietuvos.
Lietuvai nepakako jėgų kovoti keliuose frontuose, ir teko sutikti su
skaudžiomis netektimis. Prasidėjo agresyvus valstybinis nutautinimo
procesas visose gyvenimo srityse.
Punsko valsčius – tikra lietuvybės atrama Seinų ir Punsko krašte.
Lietuvybės šaknys čia įsitvirtinusios sūduvių etnoso etninės kultūros
kloduose. Punsko miestelio vardo prasmės atėjusios iš mezolitiniais
laikais čia gyvenusių žmonių, kalbėjusių vienu iš baltų prokalbės
dialektų, jis laikui bėgant išsivystė į sūduvių kalbą. Amžių tėkmė
lėmė, kad Punsko gyvenamoji vietovė pateko į galingesnių civilizacijos centrų įtakos žemes. Tiesia kryptimi į rytus, maždaug už 8 km nuo
Punsko, gyvavo stambus žemės centras Kirsnava (dabartinis Rudaminos piliakalnis). Į šiaurę nuo Punsko maždaug už 6,5 km yra Eglinės
piliakalnis ir šalia jo buvusi stambi gyvenvietė, datuojami III–IV ir
XIII–XIV amžiais. Į vakarus nuo Punsko – Šiurpilio, į pietus – Drebulinės – Osinkų senovės centrai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
laikais vyko nemaža prekyba su Prūsija per Vižainio miestą keliu, einančiu per Punską į Merkinę ir Vilnių. Tai skatino miestelio, kaip aplinkinių žemių prekybos centro, augimą, tačiau vėliau pasikeitus istorinėms aplinkybėms miestelio augimas nutrūko ir 1852 m. jis prarado
miesto teises. Įdomu tai, kad 1597 10 27 bažnyčios donacijos rašte po
dovanų įvardijimo įrašytas reikalavimas, kad bažnyčios klebonas būtų
lietuvis arba lietuviškai kalbantis kunigas.
Reikia tarti didelį pagyrimo ir padėkos žodį Seinų miesto, Punsko
miestelio ir Punsko valsčiaus bei Seinų apskrities lietuvių bendruomenėms – jos per visus 90 su viršum atskyrimo nuo pagrindinės Tėvynės
metų neprarado lietuvio tautinės dvasios, išugdė daugelį iškilių krašto kultūros, istorijos, mokslo, meno žmonių, sugebėjo sukurti, ypač
Punsko valsčiuje, tvirtas tautines bendruomenes, plėtojo jų kultūrą,
švietimą ir stiprino lietuvybės dvasią. Ypač didelis vaidmuo puoselėjant lietuvybę, krašto kultūrą ir švietimą tenka Punsko ir Seinų gimnazijoms. Čia pasiaukojamai dirba šiame krašte gimę, augę, mokslus išėję
lietuviai. Išvardinti visus būtų sudėtinga, be to, ir šio darbo turinys, jo
plėtotė yra kitos krypties. Tačiau iš širdies norisi pasidžiaugti čia dirbančių žmonių vaisingais darbais. Tai dvisavaitinio Lenkijos lietuvių
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draugijos žurnalo Aušra vyriausioji redaktorė Irena Gasperavičiūtė,
ilgametis mokyklos vadovas, buvęs Lenkijos lietuvių bendruomenės
valdybos vadovas, „Aušros“ leidyklos bendradarbis Juozas Sigitas
Paransevičius. Tai ir poetas, vertėjas, žurnalistas, knygų autorius ir redaktorius, metraščio Terra Jatwezenorum sumanytojas ir vyriausiasis
redaktorius, leidyklos direktorius Sigitas Birgelis ir daugelis kitų, kurių pastangomis Aušra jau penkiasdešimt metų žadina lietuvišką dvasią ir yra jungtis tarp dviejų šio krašto bendruomenių.

Santrumpos
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas, t. 1–20, 1941–2002.
TLE – Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 1–4, 1985–1988.
VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 1–21, 2001–2012.

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 keletą knygų, tarp jų: 2006 m. – Sūduvos kraštas nuo priešistorinių laikų
iki XX a. III dešimtmečio, 2009 m. – Marijampolės miestas: priešistorė, miesto
ištakos, istorija, mintys, kūrėjai, 2012 m. – Sūduvių protėvių dvasinis testamentas.
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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Algis uzdila

KĄ PASAKOJA VIETOVARDŽIAI (A–L)
Gyvenviečių – kaimų, miestelių ar miestų – vardai formavosi keliais būdais. Daugelis šių vietovardžių buvo pavadinti pagal upės ar
ežero vardą (Giluišiai, Pašalčiai, Punskas, Seinai, Galdapė...). Ne
vienas kaimas buvo įvardintas pagal laukų ar krašto geografinę-fizinę
savybę (Raistiniai, Stirlaukiai...). Labai daug kaimų vardų rodo, kieno jie buvę nuosavybė ar kas juos įkūrė (Agurkiai, Burokai, Radžiūčiai..., net Suvalkai), esama ir mišrios darybos vietovardžių (Adamavizna, Sitkavizna, Beržalapiai, Šlynakiemis, Vaitakiemis...). Ir atskira
vieta vietovardžių daryboje priklauso žmogaus santykiui su gamta ir
medžiais.
Kiek liaudies dainų mini mūsų labai mėgstamus medžius: beržus,
klevus, liepas, ąžuolus. Remiasi į juos ir eiliuotas žodis. Tardami kai
kurių medžių ar augalų vardus, juntame, tarytum jie mums teiktų savo
syvų, energijos, mus stiprintų, maitintų, guostų. Regis, jie aiškiai turi
mistinių galių. Todėl kapinėms vieta parenkama tarp medžių, todėl
kapus praeity medžiai žymėdavo. Ir toks plačiašakės reikšmės žodis
medžiaga (1) žaliava, iš kurios kas sudaryta ar daroma, 2) audinys,
audeklas, 3) kuriam nors reikalui surinkti duomenys, 4) filos., fiz. kokybiškai apibrėžto konkretaus materijos pasireiškimo gamtoje forma)
yra kilęs iš žodžio medis. Medžio kvapu paženklintas ir medus. Tai ar
galėjome be miško išsiversti?



Skaitytojų dėmesį noriu atkreipti į Autoriaus pateikiamas autentiškas vietovardžių formas, skirtingas, negu dabar Lietuvoje priimta vartoti. Apie jas dar žr. mano straipsnį:
Gimtoji kalba, 2010, nr. 3, p. 6–10 – Zigmas Zinkevičius.
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Labai tolima beržo giminystė su žmogumi. Bet ji dar juntama.
Prie ko gi pirmiausia atsistos laimingai įsimylėjusi mergina, kai norės pasidžiaugti, jei ne prie berželio? Ką apsikabinusi, jei ne beržą,
graudžiai verks našlaitėlė? Į kokį medį nutūps jos paguosti gegužėlė raiba, jei ne į beržą? Legendų Eglė savo vaikus paverčia medžiais
– vyriausią galiūnu ąžuolu, jaunesnį – stipruoliu uosiu, o jauniausiąjį,
kurio labiausiai gaila, – lepūnėliu berželiu, dėl nuodėmės raudančią
dukrelę užkeikia drebule, o pati apsigaubia amžinai žalia eglės skara.
Net sunku pasakyti, iš kur tiek gražaus ryšio žmogaus dvasiniame pasaulyje su medžiais. Tai, matyt, atėję iš senų senovės. Mes jau daug ką
esame pamiršę, tačiau iš dainų ir pasakų dar juntame medį esant mūsų
vyresnįjį brolį, vyresniąją seserį. Juk tautosakoje bernelis dažnai įvardijamas kleveliu, o mergelė liepele. O jeigu taip, tai kam geriau galėsime pasiguosti, jei ne savo artimiausiam giminaičiui, ne vyresniajam
broliui? Juo labiau kad jis mūsų tikrai nepajuoks, iš mūsų nepasišaipys
– to neretai galima susilaukti iš žmogaus. Jei norėsime ištroškusį svečią pavaišinti sula, argi ne beržui ir klevui gražiai pasimelsime?
Žmonių, ypač baltų, medžiai mylėta ypatingu jausmu. Mes iki
šiandien labai gerai jaučiamės miške, jis, pasak S. Daukanto, mus maitino ir rengė, gaivino ir gynė. Jeigu lenkai medžiodavo po laukus, tai
mūsų protėviai žvėriaudavo miškuose – medėse. Geriausias to liudininkas yra pats žodis medžioti – vaikščioti tarp medžių ar po medę
ʻmiškąʼ gaudyti ar bandyti nukauti žvėrelius; ta proga lenkai sako
polować (nuo pole ʻlaukasʼ), taigi lenkai eina laukinėti, o rusai eina
ochotit’sia ʻpramogauti, noriai laiką leistiʼ, tuo tarpu vokiečiai sako
jagen ʻvyti, varyti, vaikytiʼ. Medžiai čia jau niekieno daugiau nėra
fiksuojami.
Iš čia imsime suprasti, kodėl lietuviai blogai jaučiasi, jei apie namus nėra medžių. Važiuokime per mūsų kaimus ir pastebėsime, kad
kiekviena sodyba skęsta soduose ar šiaip medžių-sargų yra saugoma. Važiuoji keliu ir junti, kaip tuose namuose jauku ir širdžiai miela.
Todėl, matyt, mūsų pirmos sėslijos ir kūrėsi prie vandens – gyvybės
šaltinio, ir prie medžių – dvasios globėjų. Kad taip buvo, kalba neleis
meluoti. Išmokę kalbos ir ją atidžiai panagrinėję, galime daug ką pasakyti apie tautą, kuri tą kalbą kūrė, nes joje taip iš tikrųjų save išsakė,
savo sielą atvėrė. Jeigu galime iš kalbos spręsti apie kitus, tai ir apie
save kai ką kalboje galime išgirsti, juolab kad gimtąją kalbą geriausiai
suprantame.
Išretėjus miškams, o žmonių randantis vis daugiau, imta dažniau
ir dažniau kurtis jau ne pačiame miške, – gyvenvietes rinktasi ir toliau
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prie vandenų ir medžių. Šitai patvirtina tokie mūsų senųjų kaimų vardai, kaip, tarkime, Klevai bei Eglinė, ar miestelis Berznykas. Medžiai
užstodavo žmogų nuo visokių negandų, maitino jį ir saugojo. Žmogus
savo dvasia taip pat suaugo su medžiais. Susigyveno jie lyg du neišskiriami broliai. Tačiau laikas ir jo nešamos negandos stipresni ir už
senuosius čiabuvius. Traukiasi jie į nebūtį, užleisdami vietą kitiems,
pamiršusiems senąją ištikimybę girioms. Traukiasi ir girios į nebūtį.
Tik senųjų gyvenviečių vardai lieka saugoti įsiūbuotą dvasią žmonių,
kurie čia anksčiau jautėsi esą šeimininkai. Liko dar kur ne kur eglių,
alksnių, klevų ar beržų. Jie – tikrieji mūsų sargai. Kai nebelieka žmogaus, jie saugos jų čia amžiams klajoti likusias vėles, nes naujų žmonių
kalbos jau nei medžiai, nei laukai ar upės su ežerais nebesupranta,
giminystės glaudžių ryšių su jais nebepalaiko. Medžiai – ištikimiausi
mūsų sargai. Jie mūsų neišduos. O mes?
Apžvelkime senosios Jotvos ar ir Prūsijos vieną kitą dar išsilaikiusį vietovardį ir geriau pažinsime šio krašto istoriją, prieš akis atsivers
mums jo geografija ar bent senovės žmonių samprata apie jų gyvento
krašto veidą. Drauge jie liudys gyvą čia buvus mūsų kalbą, padės naujiems gyventojams suprasti tą žemę ir ją pamilti pirmykšte meile.
Adomaviznà (lenk. Adamowizna) – kaimas Lenkijoje, Šipliškių
valsčiuje. Dėl vardo Lietuvos kalbininkai linkę manyti, kad tai lenkiškos priesagos -izna vedinys iš vietovardžio Adamavas ar Adamava.
Tačiau šitoks aiškinimas kelia abejonių. Ties juo reikia apsistoti plačiau, ypač kad tai nėra vienintelis senajame baltų areale tokios darybos atvejis.
Kitoks požiūris į Adomaviznos tipo vietovardžių darybą:
1. Panašių į Adomavizną toponimų Lenkijoje yra ir daugiau. Tačiau esama nemažai tos reikšmės vietovardžių ir be peršamos antrinės priesagos -izna, jie tenkinasi pirmine priesaga -owo: Adamowo,
Aleksandrowo (liet. Aleksandravas), Janowo, Władysławowo..., ir
jie nebūtinai telpa senajame baltiškajame areale. Tai yra lenkų kalbos
produktas. Tik pačių Adomavų Lenkijoje yra net keletas, aptinkami
jie ir senosiose Jotvos bei Prūsijos žemėse. Priesagos -owo vietovardžių vediniai rodo vietą, kurioje gyveno Adomas, Jonas, Vladislovas,
ir maždaug atitinka lietuvių kalbos priesagą -iškė ar -iškės: tarkime,
Kalkauskiškė ʻKalkausko gyvenama ar gyventa vietaʼ, Staseliškė ʻesamas ar buvęs Staselio nuosavybės laukasʼ; žr. Burbiškės, Trakiškės,
Vaičiuliškės... Taigi lenkiški Adamowo tipo vietovardžiai yra išbaigti ir
jiems antros vietovardinės priesagos -izna nereikia. Šie vietovardžiai
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šiaurryčių Lenkijoje turėtų būti nauji, o ne paveldėti iš jotvingių ar
prūsų. Jeigu aplinkiniai vietovardžiai yra baltiški, kodėl Adamaviznos
tipo gyvenvietės turėtų gauti vardo slavišką formą, ir dar tokią griozdišką su dėmeniu -izna, kai jau ankstesnė priesaga -owo nusako kokio
nors asmens gyventą vietą?
2. Priesagos -izna vartojimą vietovardžių daryboje lenkų kalbininkas Tomašas Bedynskis (Tomasz Bedyński) aiškina taip: „Toponimai
Suwalszczyzna, Lubelszczyzna, Sądecczyzna, Kielecczyzna buvo sudaryti iš tokio pobūdžio laikinų pavadinimų, kaip Suwalskie (Suvalkų
kraštas), Kieleckie, Sądeckie..., kurie pakeitė ankstesnius pavadinimus
naujų atsirandančių regionų (vaivadijų, apskričių) pakitusiomis ribomis, negu buvo vadinamosios senosios istorinės žemės (chełmińska
(Chelmo), dobrzyńska ir t. t.), ir sričių (Didžioji Lenkija, Mazovija, Mažoji Lenkija ir t. t.), sudarytų provizoriškai pagal naują regiono sostinės
pavadinimą [todėl ir nėra nei Poznańszczyzna, nei Krakowszczyzna
bei kt.]. Tą pavadinimą sudaro šaknis, kaip antai Wil/e/n-, būdvardinė
priesaga -sk-, rodanti bendrąjį bruožą, ir daiktavardinė priesaga -izna.
Ši priesaga naudojama ne tik toponimams sudaryti, bet ir tokiems žodžiams, kaip kaszubszczyzna (kašubų kalba bei papročiai ir kultūra),
niemczyzna (vokiečių kalba ir kultūra), cudzoziemszczyzna (svetimų
kalbų ir kultūrų, madų, papročių visuma), bei taip pat tokiems žodžiams,
kaip ojczyzna [kas nors, ką paliko tėvai], włoszczyzna [kas kilę iš Italijos], ir t. t. Panašiai sudarytas ir minėtasis vietovardis Adamowizna:
Adam-, savybinį būdvardį žyminti priesaga -ow-, priesaga -izn-, galūnė
-a.“ (Iš privataus Tomašo Bedynskio laiško autoriui)
3. Taigi lenkų kalbos priesaga -izna sudarant vietovardžius yra
jungiama su asmenį žyminčiu būdvardžiu, kaip, tarkime, ojciec ʻtėvasʼ – ojcowy ʻtėvo, tėviškasʼ – ojcowizna ʻtėvonijaʼ (kitaip sakant
– tėviškija, trumpiau sakant – tėviškė). Pagal tai, kas pateikta, vietovardis Adamowizna gali būti sudarytas ne iš vietovardžio Adamowo, o
iš savybinio būdvardžio – adamowy ʻAdomo, adomiškasʼ, ir Adamowizna – Adomo valdos (atseit, Adom-išk-ija), kaip ir vietovardį Wileńszczyzna reiktų suprasti kaip Viln-išk-iją – Vilniaus kraštą. Šitaip
mąstant teoriškai būtų įmanoma šio tipo vietovardžius laikyti lenkų
kalbos padariniu, nors jie būtų griozdiški ir vargu ar realūs, kada,
užuot sakius Adamowizna, galima įvardinti trumpiau – Adamowo.
4. Norėtųsi ir kitaip pažvelgti į šio tipo vietovardį ir matyti jį kaip
dvikamienį, su antruoju baltišku kamienu -vizna. Šiaurryčių Lenkijoje
yra gausu tokių vietovardžių, ir atrodo, kad bent dauguma jų gali būti
paveldėti dar iš čia gyvenusių baltų.
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5. Žodis vizna sudaro ir savarankišką vietovardį, žr. Vizna.
6. Kamieną -vizna sudaro du dėmenys: šaknis viza / vyza ir priesaga -na, rodanti vietą, kurioje gausu vizų (ar vyzų).
7. Iš šaknies viza / vyza yra įmanomi vietovardžiai ir su kita priesaga, pvz., -ainis (žr. Vižainis).
Jeigu priimsime, kad vietovardis Adomavizna yra dvikamienis,
tuomet jis reikštų, kad tai yra Adomo viznà. O viznà turėtų reikšti pievą ar lauką, kur auga vizos ar vyzos (žr. Vizna, Vižainis). Tokių vietovardžių su antruoju lauko, ežero, upės, kaimo, kiemo ar girios kamienu čia gausu: žr. Bauzelaukiai, Meimlaukiai, Sūdlaukiai, Rimkežeriai,
Pašešupiai, Pliškaimis, Ragelkaimis, Vaitakiemis, Giluišgiris...
Ir dar vienas argumentas: minimame areale kuriantis sėslijoms
ištisai gyveno baltai (jotviai, prūsai, lietuviai), ir jeigu jie įvardijo visus kitus aplinkinius upes, ežerus, kaimus ir miestus, kodėl čia turėjusi
būti išimtis, dėl kurios reikėję būtų griebtis šios svetimkalbės su lenkiška priesaga -izna vietovardžių darybos?
Adrytės (lenk. Odryty) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Olštyno apskrityje, Barčevo valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, tačiau žodžio baltišką darybą rodo priesaga -yt-. Šaknies balsis a lenkų kalboje
dėsningai išvirtęs į o. Daugiskaitinė vietovardžio forma leidžia manyti, kad tai gali būti asmenvardinis vietovardis.
Agurkiai (lenk. Ogórki) – kaimas Punsko valsčiuje, prigludęs
prie (žr.) Kampuočio ežero ir susisiekiantis su Kampuočių kaimu.
Kaimas vardą gavo iš asmenvardžio Agurkis. Matyt, tokia pavarde
buvo šį kaimą įkūręs žmogus.
Pavardė Agurkis yra vedinys iš augalo agurko pavadinimo. Matyt, tas žmogus pirmas apylinkėje pradėjęs auginti šią daržovę.
Kadangi agurkai ir Agurkiai skamba labai panašiai, lenkai šį kaimo vardą iš klausos perimdami sutapatino su augalu, todėl jis lenkiškai taip ir vadinamas. Dėl šaknies balsio a virtimo lenkų kalboje į o
plg. Adrytės ar (žr.) Aklynė.
Aklynė (lenk. Okliny) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Dėl galūnės ir a : o santykio žr. Adrytės. Galūnė -ė lenkų kalboje dėsningai išvirsta į daugiskaitinę formą.
Aklynės kaime pradžią gauna upė Senoji Ančia, kuri įteka į Ančios ežerą, o iš šio ežero išteka upė Juodoji Ančia.
Kodėl kaimas taip vadinamas, nėra aišku, tačiau vardo šaknis siejasi su būdvardžiu aklas. Galimas daiktas, kad taip buvo pažymėta
kokia nors pelkėta Juodosios Ančios ištakų vieta.
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Alnai (lenk. Hołny Majera, Hołny Wolmera) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje, yra prie (žr.) Alno ežero ir (žr.) Alnos upės.
Anavas (lenk. Annowo) – tai kaimas tarp Kolietnyko ir Trakiškių
geležinkelio stočių. Jame Suvalkų–Trakiškių geležinkelio ruože yra
traukinio stotelė Anavas. Iš kur galėjo kaimas gauti tokį vardą? Jo
baltiškoji kilmė, regis, aiški. Pr. ane ʻsenelėʼ, balt. *anas ʻsenelisʼ, lot.
anus ʻsenutėʼ. Lietuvių anyta ʻvyro motinaʼ buvęs veikiausiai deminutyvas, reiškęs ʻgerąją senelęʼ, kaip, tarkime, ir vaikytis (Vytautas
Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 1, p. 76), ar liet. mamytė
ʻgeroji motina, senelėʼ. Taigi *Anava, kaip ir Sasnava ʻzuikių kraštasʼ,
būtų tos pačios darybos ir reikštų ʻsenelės ar senelių tėvonijąʼ. Vyriškoji
forma galėjusi atsirasti jau vėliau, veikiant lenkų kalbai. Lietuviškai kalbantys aplinkiniai gyventojai šį kaimą vadina Anavu.
Ančia (lenk. Wieś Hańcza) – kaimas yra per 25 km į šiaurę nuo
Suvalkų, gaubiamas Suvalkų kraštotyros parko. Pusantro kilometro
skiria jį nuo giliausio Lenkijos ežero Ančios (108,5 m gylio). Kaimas
vardą gavęs iš (žr.) Ančios ežero.
Aradninkai (lenk. Ogrodniki) – kaimas Seinų valsčiuje, kur yra
Lietuvos-Lenkijos sienos perėja tarp Seinų ir Lazdijų. Antras to pačio
vardo kaimas yra Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elbingo apskrityje.
Lenkiškos šaknies vardas rodo gyvenus čia daržininkus, kuriuos pagal
lenkišką kanceliarijos formą vietos dzūkai vadino aradnykais. Tokiu
vardu ir Lietuvoje yra kaimas Kučiūnų apylinkėje.
Arklytai (ar gal Arklitai, Arklyčiai, lenk. Arklity, vok. Arklitten)
– kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Barčėnų
valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, bet tikėtina, kad yra jis asmenvardinės
kilmės ir gal gali būti siejamas su liet. arklys. Jeigu šaknies pradžios
balsė a lenkų kalboje dėsningai neišvirto į o, matyt, vietovardis buvo
perimtas iš vokiečių kalbos.
Arklytų kaimas gyvavo jau 1359 m.
Nuo XVI a. iki 1945 m. Arklytai priklausė Eglofštaino (Egloffstein) kilčiai (šios pavardės pirmoji šaknis egl- įtartinai baltiškai
skamba, ir reikia spėti, kad ji yra susijusi su kryžiuočių užkariautais
prūsais). Arklytuose rūmus statė Albrechtas Dytrichas Gotfrydas fon
ir cu Eglofštainas (Albrecht Dietrich Gottfried von und zu Egloffstein). Tos šeimos atstovė buvo grafienė Julija fon Eglofštain (Julie
Gräfin von Egloffstein, g. 1792) – tapytoja, tarp kitko, Gėtės (Goethe) portreto autorė. Jos darbai Arklytuose buvo saugomi iki XX a. 4
dešimtmečio.
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Po Antrojo pasaulinio karo čia buvo įsteigtas valstybinis ūkis.
Dvaro ansamblį sudaro rūmai ir platus kraštotyros parkas, jis
siekiasi su Arklytų ežero vakariniu krantu. Rūmai buvo pastatyti
1782 m. pagal italų kilmės nežinomo architekto projektą. Tai vėlyvojo
baroko pastatas su klasikiniu portiku ir rokoko detalėmis.
1983 m. rūmuose kilo gaisras, ir pastatas buvo smarkiai apgadintas. Po to taip ir liko neatstatytas.
Asūnai (lenk. Asuny, vok. Assaunen) – kaimas Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Barcianų valsčiuje.
Pirmoji užuomina yra aptinkama 1352 m., kuomet didysis kryžiuočių magistras Vinrichas fon Kniprodė (Winrich von Kniprode) suteikė prūsų riteriui Luprechtui Sudovėnui 70 valakų Asūnuose (vardas
nuo prūsiško vardo Asūnė) lauko. Kaime išliko 1506 m. gyvenamasis
namas. Šiuo metu yra čia apie 100 gyventojų.
Audiniškės (lenk. Audyniszki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje, Banie Mazurskie valsčiuje. Pavadinimo
kilmė nėra aiški, tačiau priesaga -išk- sieja jį su lietuvių kalba.
Į pietus driekiasi Audiniškių kalnai, jų aukštis siekia 181,6 m v.j.l.
Aukščiausia iškiluma esti ploto viduryje. Prie plento plokščia kalva,
nuo jos atsiskleidžia apylinkės panorama.
Augamai (lenk. Augamy) – kaimas Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Vardo
kilmė nėra aiški, nors galbūt šaknį galima sieti su liet. veiksmažodžiu
aug-ti.
Bagdainiai (lenk. Bogdajny) – vietovė Varmijos Mozūrų
vaivadijoje. Vardo kilmė neaiški – veikiausiai gali būti siejamas su
asmenvardžio Bagdonas trumpiniu Bagdas (plg. Adomas ir Adas) ir
laikomas priesagos -ain- vediniu (žr. Vižainis).
Baidytai (lenk. Bajdyty) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė neaiški (gali būti
veiksmažodžio baidy-ti vedinys).
Bajorai (Mažieji) (lenk. Bajory Małe, vok. Klein Bajohren) –
kaimas Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje,
Srokovo valsčiuje, Mažųjų Bajorų seniūnijoje. Į rytus nuo kaimo aptinkamos ankstyvųjų amžių pilies liekanos. 1710 m. nuo maro mirė čia
50 žmonių. 1938 m. surengus germanizavimo akciją istorinį vardą pakeista nieko nesakančiu dirbtiniu vardu Kleinblankenfelde. Artimesnė
vardo etimologija nėra iki galo aiški, tačiau veikiausiai tai irgi iš prūsams kryžiuočių magistro padovanotų žemių išaugusi bajoro gūžta.
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Balčiai (lenk. Bolcie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Balčiuose turime Lenkijos, Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto sienų trilietį.
Vardo kilmė veikiausiai asmenvardinė, sietina su vardu Balčius.
Balstogė (lenk. Białystok, brus. Bielastok, esp. Bjalistoko) – Palenkės vaivadijos sostinė. Išaugęs ant Supraslės kairiojo intako Balos
upės krantų. Didžiausias šiaurryčių Lenkijos miestas. Iš čia transliuojamos lietuviškos radijo ir televizijos valandėlės lietuvių kalba.
Senosios Balstogės teritorija – tai žemumos kraštas, Šiaurinės Palenkės žemuma. Tekanti upė lenkiškai vadinama Biała ʻBaltojiʼ. Tačiau jos vagos gruntas yra durpė, taigi baltumas upės varde užklydęs
per nesusipratimą, veikiausiai fonetiškas vertinys iš baltiškojo vardo
Bala. Atėjus rudeniui toji upė išsiliedavo po platesnes lankas. Lankose
ir pirmieji namai kūrėsi. Todėl knieta manyti, kad Balstogės vardas
sietinas su balos stogais (stogai ʻnamaiʼ). Lenkų Vikipedijos teikiama
miesto vardo etimologija Biały Stok ʻBaltas šlaitasʼ yra nepatikima,
nes nieks nepaaiškina, iš kur tie balti šlaitai čia atsiranda. Balstogės
vardo etimologizavimą nuo balos stogų dar labiau sustiprina (žr.) Balvyžos miesto bei (žr.) Balupėnų kaimo vardų etimologija.
Balstogės miesto herbą sudaro viršuje Baltasis Erelis ir apačioje
Vytis – vienas seniausių Europos herbų. Manoma, kad Vytis pirmą
kartą buvo pateiktas 1366 m. kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ženklas. Vardas Vytis (nuo veiksmažodžio vytis ar vyti) pirmą
kartą pasirodo XVI a.
Balupėnai (lenk. Bałupiany) – kaimas Galdapės apskrityje ir
valsčiuje. Gal šis vardas asmenvardinės kilmės? Vardą (ar pavardę)
sudaro dvi šaknys: bala ir upė. Jei pavardė buvusi Balupys (žmogus,
gyvenantis prie upės, kuri tekanti bala), tai Balupėnas būtų jo sūnus,
kuris įkūręs kaimą. Balupėnas galėjęs dar reikšti Balupės gyventoją.
Balversnė (lenk. Białowierśnie) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų
valsčiuje. Vardo etimologiją reiktų sieti su balų versne ʻversmeʼ.
Balvyža (lenk. Białowieża, brus. Bielavieža) – miestas Hainuvkos
apskrityje, Palenkės vaivadijoje. Vardo etimologiją reiktų sieti su balų
vyzomis (žr. Adomavizna, plg. Vižainis ir Balstogė). Reikėtų pastebėti,
kad šio miesto pavadinimas jau turėtų būti jaunesnis, menantis lietuvių
laikus. Tai rodo seno šaknies priebalsio z virtimas į ž.
Bandiškės (lenk. Bondziszki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos valsčiuje. Vardo kilmė – priesagos -iškės vedinys iš asmenvardžių
Bandė, Bandys ar Bandžius. Yra čia įsikūrusi girininkija.
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Barčevas (lenk. Barczewo, vok. Wartenbork in Ostpreussen)
– miestas Olštyno apskrityje. 2004 m. buvo jame 7 427 gyventojai.
Tai paslaugų, smulkiosios pramonės centras: medžio, metalo apdirbio,
chemijos, tekstilės, maisto.
Miestas buvo kuriamas ant Varmės Pisos krantų. Kuomet 1325 m.
jį lietuviai nuniokojo, naujas miestas miesto teises gavo 1364 m. Čia
buvo pastatytos dvi bažnyčios – parapinė Šv. Onos bei pranciškonų
Šv. Andriejaus. Į šiaurę nuo parapijos bažnyčios pastatyta vyskupo
pilis. Buvo dveji miesto vartai. 1538 m. miestą aplankė Mikalojus Kopernikas.
Miestui po karo buvo paliktas vokiškas vardas Wartenbork (liet.
Vartapilė). 1946 m. rugsėjo 15 d. lenkų administracija miestą pervardijo Nowowiejsku, o tų pačių metų gruodžio 4 d., siekiant pagerbti
kunigą Valentą Barčevskį (Walenty Barczewski), miestą pervardinta
Barčevu. 1986 m. Barčevo kalėjime mirė vokiečių karo nusikaltėlis,
buvęs Rytprūsių gauleiteris Erichas Kochas. Čia buvo kalinami ir
lenkų politiniai kaliniai, tarp jų ir kovotojai už laisvę Vladyslavas
Frasyniukas (Władysław Frasyniuk), Adamas Michnikas bei Lešekas
Močulskis (Leszek Moczulski).
Miesto vardas su baltų kalba turi tik netiesioginio ryšio – pavardė
Barczewski rodo esant žmogų, kuris kilęs iš Bartos ar joje gyvenęs ir
tik vėliau praradęs prūsų tautinę tapatybę. O iš šios pavardės Bartos
šaknis perėjusi ir į miesto vardą.
Barčiai (lenk. Barcie) – 2 vietovės Lenkijoje: Barčiai – kaimas
Galdapės apskrityje, Dubininkų valsčiuje, ir gyvenvietė Vakarų Pamario vaivadijoje.
Vardo etimologija nėra aiški, tačiau juntamas ryšys su Bartų srities ir jos gyventojų bartų vardu. Galimas daiktas, kaimas taip buvęs
pavadintas dėl to, kad čia galėję būti perkeldinti žmonės iš Bartos.
Barščiai (lenk. Barszcze) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Augustavo apskrityje, Barglavo (Bargłów Kościelny) valsčiuje. Dėl vardo
plg. Punsko valsčiuje kaimą Burokai.
Bartėnai (lenk. Barciany, vok. Barten) – kaimas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Bartėnų valsčiuje. Vokiškasis terminas Barten nurodo, kad čia gyvenę bartai – prūsų genties žmonės. Kaimo vardas gali būti asmenvardinis, iš Barto sūnaus Bartėno pavardės.
Lenkų Vikipedija pateikia lietuvišką kaimo vardą Barčianai, bet
panašu, kad tai klaidingai sulietuvinta forma.
Bartėnuose ankstyvaisiais viduramžiais stovėjo svarbiausioji Bartos pilis, 1240 m. ji buvo kryžiuočių nukariauta. Pirmą kartą Bartėnai
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kaip prekybinė gyvenvietė minimi 1289 m. 1473 m. Bartėnai minimi
jau kaip miestelis, turintis trejus vartus: Karališkuosius, Kentšyno ir
Malūno.
Bartėnų turistinė įdomybė yra XIV a. kryžiuočių pilis bei
XVI a. vienanavė gotikinė bažnyčia. Iki 1945 m. išsilaikė iš ankstyvųjų viduramžių akmeninė figūra „Boba“, kurią paliko prūsai, šiandien
jos replika pastatyta Olštyno pilies kieme. Su figūra susijusi legenda
apie vadą Bartą, kuris suakmenėjo, išgirdęs, kad kryžiuočiai užėmė
bartų žemę.
Bartošycė (ar Bartapilė?, lenk. Bartoszyce, anksčiau Barsztyn,
vok. Bartenstein, liet. Barštynas, prūs. Bartanstabs) – miestas ir
valsčius Lenkijoje, Bartošycės apskrityje, esantis (Varmijos) Alnos
slėnyje, istorinėje Bartos srityje.
1240 m. kryžiuočiai pastatė čia, prūsų žemėje, vieną pirmųjų savo
pilių (šalia Rešliaus pilies ir Visenburgo prie Sempopolės), ir šalimais
išaugo gyvenvietė. Pradžioje tai buvo medinė pilaitė. Mūrinę pilį pastatyta 1274 m. 1326 m. suteikta miestui privilegijas ir pavadinta jį
Rosenthal ʻRožių Slėnisʼ. 1332 m. pakeitė jį prūsų genties bartų atminimui vardu Bartenstein ʻBartapilėʼ. Lenkai kurį laiką šį miestą iš
vokiečių perėmę vadino Barsztyn, o prūsai – Bartanstabs. Trylikos
metų karo pradžioje Bartapilė miesto gyventojų buvo sugriauta ir niekuomet neatstatyta. Pilies vietoje 1902 m. pastatyti senatijos (miesto
seniūnijos) rūmai.
Miestas anksti ėmė klestėti. 1356 m. stovėjo pirklių namai,
1359 m. išmūryta gynybinė siena, 1361 m. stovėjo jau dvi bažnyčios.
XIV a. minimi net treji vartai: Karaliaučiaus, Malūno, Lidzbarko. Miestas Rytprūsiuose įgavo antro miesto po Karaliaučiaus rangą. 1661 m.
čia rezidavo Prūsų seimas.
Senojoje vokiečių kalboje žodis Barte ir lenkų barta reiškia kirvį.
Veikiausiai tai ir nulėmė, kad kirvis buvo įvairių miesto herbo versijų
elementas.
Nuo 1945 m. kraštas ir miestas priklauso Lenkijai. Vokiečių gyventojus pakeitė lenkų naujakuriai ir ukrainiečių perkeltiniai.
Vietoje Bartošycės ar Bartapilės vardo Lietuvos literatūroje
primygtinai peršamas Barštynas (pagal pirminį lenkų oficialų vardą,
kuris seniai nebevartojamas). Sunku suprasti, kodėl taip kalbininkų
spyriojamasi. Kuomet šis vardas dar nebuvo Kalbos komisijos patvirtintas, o tik pateiktas tvirtinti, Suvalkų krašto žurnalistas Eugenijus
Petruškevičius Aušroje ir laiškuose komisijai argumentuotai aiškino,
kad vietovardis nėra sutapęs su barščiais ʻrunkeliaisʼ ar daržais, o tik
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nurodo prūsų sritį Bartą. Argumentai nepadėjo, nes lėmė kažkieno
užsispyrimas. Iš kur kilo Barštyno idėja? Vokiečiai miestą sukūrė ir
pavadijo jį Bartenstein ʻBartapilėʼ, o lenkai tą vardą trumpindami pagal savo ausį perrašė fonetiškai kaip Barsztyn. Iš čia vėlgi fonetiškai
perrašydami ir gauname Barštyną – ʻbarščių daržąʼ. Priminti galima,
kad dar kelis amžius čia gyvi išlikę prūsai miestą vadino Bartanstabs
ʻBartapilėʼ. Kalbos komisija net ir jiems istorijoje neskyrė vietos. Dar
kartą Lietuvoje aukštuoju lygmeniu pasišaipyta iš baltiškosios praeities.
Bastūnai (lenk. Bastuny) – netoli Augustavo aptinkama gyvenvietė. Tokį vardą veikiausiai bus gavusi ji nuo pavardės Bastūnas, kurį
galima sieti su veiksmažodžiu bastytis ʻklajoti, valkiotisʼ; bastūnas
reiškia ʻvalkatąʼ. Tai primena (žr.) Suvalkų miesto vardo prasmę.
Batkūnai (lenk. Botkuny) – kaimas Galdapės apskrityje ir valsčiuje. Kaimo vardas tikriausiai asmenvardinės kilmės.
Bauzelaukiai (lenk. Bezławki, vok. Bäslack) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Rešliaus valsčiuje. Išsidėstęs ant Dainos upės krantų. Vardas veikiausiai yra asmenvardinės kilmės, rodantis, kad tai kažkokio prūso Bauzės laukas.
Pirmą kartą Bauzelaukiai paminėti 1356 m., kuomet Balgos komtūras Henikinui Gerdaviečiui padovanojo vienratį vandens malūną ir
6 margus žemės pagal Kulmo teisę. Malūnas Bauzelaukiuose veikė iki
1947 m. Šiuo metu toje vietoje įrengta vandens elektrinė.
Kaimas buvo įkurtas 1371 m. Bauselawke (prūsiškai Bauzelaukio) vardu. Čia buvo pastatyta kryžiuočių sargybvietė. Vieno flygelio
mūrinė pilis buvo apjuosta akmenine tvora su keturiais į kiemą atvirais kuorais bei vartų bokštu, pastatytu XIV a. 1402–1408 m. kryžiuočiai buvo skyrę juos Švitrigailos, karaliaus Vladislovo Jogailos brolio,
kuris turėjo būti vainikuotas Lietuvos karaliumi, rezidencijai. Tarp
Bauzelaukių ir Lietuvos sukosi Švitrigailos pasiuntiniai. Bauzelaukius
pasiekė taip pat kunigaikščio Siemovito ir jo žmonos kunigaikštytės
Algirdaitės raštas iš Plocko. Pilyje buvo koplyčia, ją aptarnavo Švitrigailai kryžiuočių paskirtas kapelionas.
Beceilaĩ 3b (lenk. Becejły) – tai bažnytkaimis, esantis prie kelio
Šipliškės–Rudka–Vižainis ir sąsmaukoje tarp dviejų ežerų – Ilgelio ir
(žr.) Mažojo Šėlmanto. Beceilų vardas minimas jau XV a. užrašuose,
bet kaimas įsikūrė tik XVIII a. Aplinkiniai miškai ir ežerai pirmiausia
priklausė karaliui, o vėliau perėjo į privačias rankas. 1530 m. buvo
jie Pacų, vėliau Radvilų valdos. Beceilų parapija įkurta tik 1908 m.
Tuomet nuo Punsko parapijos atsiskyrė sulenkėjusi dalis, ir punskie-
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čiai išlydėjo juos taikiai su vėliavomis ir dalimi inventoriaus. Pirmiausia pastatyta buvo medinė koplyčia, bet ji sudegė. Dabartinė mūrinė
Čenstakavos Dievo Motinos bažnyčia pastatyta 1929–1937 m. Po karo
buvo restauruota (1951).
Šį bažnytkaimio vardą lietuviškai kalbantys žmonės išlaikė atminty, todėl jo formos autentiškumu abejoti nereikėtų. Dzūkai jį taria Becailai, o lenkai – Becejły. Tačiau vardo kilmė lieka sunkiai įžvelgiama.
Lietuvių kalba nėra dosni ryškių su vietovardžio šaknimi giminingų
žodžių. Turime tiktai šauksmažodį bėci – taip šaukiama ožką. Lieka
neaiški ir priesaga -eil- (retai kur aptinkama), neaiškus ir jos vaidmuo
šiame vietovardyje. Saulius Ambrazas knygoje Daiktavardžių darybos raida (123 p.) pateikia daiktavardžių pavyzdžių su priesaga -ail- ir
-eil-: drimbailas ʻkas labai išaugęsʼ, nerimaila – ʻnenuoramaʼ, pakaraila – ʻdidelis, aukštas, sudžiūvęs žmogusʼ, siauteila – ʻišdykėlis,
nenuorama, padaužaʼ, krameilis (2) – ʻdusliusʼ... Turime dzūkų tarmėje pačiupailą – ʻžmogų, kuris daug čiūpojasi, krapštosiʼ... Tokie pavyzdžiai rodo, kad tai pejoratyvinė priesaga, apibūdinanti menkinamą
veikėją. Taigi beceilas, reiktų manyti, besąs menkų ožkų laikytojas ar
nusigyvenęs jų augintojas.
Turime pavardes: Becas, Becaitis, Becis, Beconis, Bečas, Bečelis,
Bečius, Bėčas, Bėčis, Bėčius, plg. lat. pavardę Bečs, esama Latvijoje ir
kaimų Beči, Bečs, Beceni. Tačiau ir šių tikrinių daiktavardžių šaknies
kilmė nėra aiški (Lietuvių pavardžių žodynas, toliau LPŽ). Galbūt
šias pavardes, kaip ir Beceilus, galima būtų sieti su minėtuoju žodeliu
bėci, kuris rodytų, kad ir tie žmonės, kurie įkūrė šiuos kaimus, augino
ožkas.
Bemavizna (lenk. Bemowizna) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje ir valsčiuje, prie geležinkelio Elbingas
(Elbląg)–Branevas. Dvikamienio vardo kilmė yra asmenvardinė (Bemas), antrasis dėmuo galbūt vizna (žr. Adomavizna, Vizna, Vižainis).
Berznykas (lenk. Berżniki) – bažnytkaimis Seinų valsčiuje. Gyvenvietė vardą perėmė iš (žr.) Berznyko ežero, plytinčio tarp beržynų.
Tai labai senas, dar jotvingių laikus menantis vietovardis. Jų kalboje
neturėta š, ž ir toje vietoje tarta s, z. Todėl beržynuose esantį ežerą ir
pavadino Berznyku, o nuo ežero ir sėslija perėmė Berznyko vardą.
Tačiau romantizmo laikais žmonės bandė jį tarytum „sulietuvinti“ ar
„sumoderninti“ ir pradėjo vadinti Beržnyku arba net Beržininku. Dėl
to vardas nustodavo savo senumo, nors vietovardžio turinys ir nenukentėdavo. Lenkų oficiali forma ir perėmė kaip tik šią romantikų gaivinamą formą su priebalsiu ž.
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Kitados buvo čia miško ramovė, pavadinta Beržyno vardu.
1510 m. Perlomos girios vietininku tapo Mykolas Pacas. Jam valdant
giria buvo greitai kolonizuota. Jis įkūrė dvarą ir šalia pastatė bažnyčią.
Šitai ir sudarė Berznyko kaimo pradžią.
Pacui mirus Berznyku tiesiogiai rūpinosi karalienė Bona. Iki šios
dienos kalva su vertingomis liaudies statybos senienomis yra jos vardu vadinama.
Karalienės rūpesčiu 1547–1557 m. Berznykui suteikta miesto teises. Paco statytame dvare 200 metų rezidavo Berznyko senatà (seniūnas). Berznyko miesto teises 1805 m. panaikino vokiškoji valdžia.
Didelis smūgis miesteliui buvo tai, kad XX a. 8 dešimtmetyje
buvo likviduotas Berznyko valsčius.
Beržalapiai (lenk. Berżałowce) – gyvenvietė Seinų valsčiuje.
Vardas rodo, kad įsikūrusi ji beržynuose, nors įmanoma, kad tai asmenvardinis vardas iš pavardės Beržalapis. Už pirmą variantą pasisakytų ir geografinė vietovės aplinka. Kaimavardį sudaro dvikamienis
daiktavardis: beržai ir lapai. Šitą vardą į lenkų kalbą perteikęs labai
menkos klausos žmogus, dėl to net fonetiškai kaimo vardas sunkiai
atpažįstamas, tiek iškreipiantis prasmę, kad antras dėmuo łowce ʻmedėjai, medžiokliai, šauliaiʼ neturi jokio logiško ryšio ir visiškai nieko
bendra su tikruoju vardu – beržų lapais.
Bezledai (lenk. Bezledy, vok. Beisleiden) – kaimas Lenkijoje,
Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje ir valsčiuje.
1274 m. kryžiuočiai pilyje gynėsi nuo jotvingių puolimo. Kaimas
minimas 1414 m. XIX a. mieste išaugo neogotikinė koplyčia. Seniau
čia stovėjo gražus rūmų ir parko ansamblis, šiandien išlikę jo tik fragmentai.
Prie pat kaimo yra Bezledų-Bagrationovsko sienos perėja su Karaliaučiaus kraštu.
Kaimo vardo forma ir kilmė nėra aiški, nors gali būti asmenvardinis, bet reikia manyti, kad vokiečiai čia bus išlaikę autentiškesnę vardo
formą, o lenkai jį pritempę prie savo kalbos skambesio.
Blandiškės (lenk. Błądziszki) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Vardo prasmė neaiški, tačiau priesaga -išk- rodo jo
asmenvardinę kilmę. LPŽ pateikia pavardę Blandis, ji galbūt sietina
su liet. blanda ʻūkana, apsiniaukimas, prieblandaʼ, ar blandas ʻakių
neaiškumas, proto aptemimasʼ, blandyti ʻniauktis; giedrytisʼ.
Blaskoviznà 2 (lenk. Błaskowizna) – gatvinis kaimas prie Ančios
ežero, nusidriekęs net iki Juodosios Ančios ištakų. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai čia buvo pastatę didžiulį malūną akmenims
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skaldyti, kadangi šioje teritorijoje aptinkama gausybė riedulių. Skaldą
specialiu traukiniu per Žydkiemį gabeno į Gerložą, kur buvo statoma
garsioji Hitlerio būstinė – vilko urvas.
Su Blaskovizna besiribojančioje Bachanavo kaimo teritorijoje
– išilgai Juodosios Ančios vagos – driekiasi (žr.) Turtulio ozas. Netoliese ir ʻkabantis slėnisʼ bei draustinis „Bachanavo akmenynė“.
Blaskoviznos kaimo vardą veikiausiai sudaro du kamienai – pirmojo reikšmė neaiški, veikiausiai asmenvardinė, dėl antrojo vizna žr.
Adomavizna, Vizna, Vižainis.
Bliūdžiai (lenk. Bludzie M.) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Šioje teritorijoje anksčiau gyveno jotviai. Juos
išnaikinus ilgą laiką kraštas liko neapgyvendintas ir užėjo giriomis.
Naujoji kurtìs šiame krašte prasidėjo Albrechto Hohencolerno laikais,
taigi tik po 1525 m., kuomet Ordino valstybė buvo pertvarkyta į kunigaikštiškus Prūsus. Naujakuriai traukė iš Mazovijos, Lietuvos ir net
Žemaitijos. 1531–1570 m. atsirado 9 sėslijos (tarp jų Žydkiemis, Bliūdžiai, Ragainiai, Būdviečiai, Kiepaičiai; Bliūdžių vardas greičiausiai
bus asmenvardinės kilmės).
Bobonys (lenk. Babańce) – kaimas Seinų valsčiuje, išsidėstęs
prie Bokšos (lenk. Marycha) upės. Kaimui pradžią davęs šio krašto
gyventojas Bobonis. Tai tos pačios šaknies asmenvardis, kaip ir Bobėnas, Bobičius, Bobinas, Bobikas ir kiti. Pavardė Bobonis turi tą pačią
patroniminę priesagą -onis, kaip ir kiti žinomi asmenvardžiai: Maironis, Janonis, Sabonis, Matulionis, Marčiulionis...
Bogužiai (lenk. Bogusze) – kaimas jotvingių gyventose vietose
Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elko apskrityje, Prostkų valsčiuje prie
(žr.) Elkos upės. Kaimo vardas galbūt nuo pavardės arba buvusio čia
populiaraus tuo vardu vadinamo augalo.
Bokšiai (lenk. Boksze) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje. Pirmoji užuomina apie kaimą aptinkama 1639 m. girininkijos
inventoriuje. Ten rašoma, kad kaimas išsidėstęs Juodojo Seivio (dabar
Bokšio) ežero pietvakarių krante ir turėjo 7 valakus žemės, juose gyveno 8 varovai, turintys pusės valako ūkius. Papildomai gavo jie dar 2
valakus žemės, už juos mokėjo 2 kãpų lietuviškų grašių metinį činšą.
Jų užduotis buvo saugoti, kad į Merkinės-Perlomos-Perstūno girią toliau nesibrautų kolonizacija ir nebūtų kertamas ir niokojamas miškas.
Vardą kaimas gavo nuo (žr.) Bokšio ežero.
Braidynė (lenk. Brejdyny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Mrongovo apskrityje. Vardo kilmė galbūt sietina su liet. veiksmažodžiu braidyti ir daiktavardžiu braidynė ʻpurvynė, klampi vietaʼ?
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Brizgelis – kaimas Augustavo apskrityje, Novinkos valsčiuje.
Vardą gavo nuo ežero (žr.) Brizgelio.
Bùbeliai (lenk. Bubele) – kaimas Seinų valsčiuje. Kaimas vardą veikiausiai gavęs iš asmenvardžio Bùbelis, turėjusio čia savo valdas. Kaimo vardą kirčiuoti reikia pirmame skiemenyje, kaip ir kitas
mūsų krašte žinomas pavardes: Bìrgelis, Dángelis, Gevelis, Laĩmelis,
Mìškelis, Skùstelis, Sùrelis, tai pejoratyvinis kirtis, kaip ir žodyje
vaĩkelis.
Bubelių kaime 1912 m. yra gimęs žymus lietuvių poetas Albinas
Žukauskas. Šiuo metu jo gimtinėje pastatytas paminklinis akmuo.
Budriai (lenk. Budry) – valsčiaus gyvenvietė Vengožavo apskrityje. Vardo kilmė veikiausiai asmenvardinė (plg. Budrys), šaknis
gimininga su būdvardžiu budrus ir rodo, kad čia dar siekęs lietuviškas
gaivalas.
Būdviečiai (lenk. Budwiecie) – kaimas Galdapės apskrityje,
Dubeninkų valsčiuje. Gyvenvietė buvo įsikūrusi dar baltiško gaivalo
nuosiekoje. Lietuvoje yra to paties vardo miestelis Būdvietis. Gal tai
nurodo vietą, kurioje stovėjęs prastas namas ar namai?
Būdvietis (lenk. Budwieć) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų valsčiuje. Tokio pat vardo gyvenvietė yra ir Lietuvoje, Lazdijų rajone. Dėl
kilmės plg. Būdviečiai.
Budzevas (lenk. Budzewo) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Vengožavo apskrityje, Budrių valsčiuje. Vardo kilmė baltiška, tačiau daryba nėra aiški, spėjama, kad rodo asmens gyvenamąją
vietą.
Budziskas (lenk. Budzisko) – kaimas Šipliškių valsčiuje. Čia
buvo įrengta Lietuvos-Lenkijos sienos perėja Europos kelyje E67 (Via
Baltica). Tai buvo moderniausia perėja tarp Lietuvos ir Lenkijos, eismas vyko visą parą. Per dieną pervažiuodavo 5 000 lengvųjų mašinų ir
1 000 sunkvežimių. 2007 m. gruodžio 21 d. įsigalėjus Šengeno sutarčiai perėjoje pasienio tarnybos buvo paimtos.
Ką rodo šio vietovardžio kalbinė atmintis? Tardami jo vardą
juntame, kad jis savas, bet iki galo jo ir nesuprantame. Panašių vietovardžių esama ir Lietuvoje. Tai Būdiškės – Sužonių apylinkė prie
Vilniaus, arba Budziniškis – kaimas Pakruojo rajone. Forma Būdiškės
bene ir geriausiai tenkina lietuvio ausį. Bet nesinori griebtis plunksnos
ir seną Budzisko vardą taisyti. Kaip netaisome senosios Zelvos į Žalvę,
Berznyko į Beržnyką ar Beržininką, matyt, ir Budziską reiktų palikti
neliestą. Geriau pasiklausykime, ką jis gali papasakoti.
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Piršdami Būdiškių vardą siejame jį su būda. Apie kokias būdas
čia reiktų kalbėti? Nebent apie kaimo lūšnas, kurių ne tik Budziske
yra buvę.
Įsiklausykime į Budzisko šaknį budz-. Ją bene teisingiausia būtų
sieti su veiksmažodžiu budėti. Tai labai senas žodis, turįs ir rusų kalboje išsaugotą atitikmenį budit’. Giminingas jis ir su kitu veiksmažodžiu
budinti ʻdaryti, kad budėtų, žadintiʼ. Tik ką čia bendra kaimo vardas turi su šiuo veiksmažodžiu? Įsiklausykime į daiktavardžio budis
ar budė reikšmes. Viena jų rodo grybą. Ir Suvalkų krašte žinomas
dar grybas kiauliabudė. Žiūrėkite, kokie tie mūsų protėviai buvę
pastabūs. Jei sakome: „pridygo kaip grybų po lietaus“, manyti reikia,
kad žmonės tikėję – tie grybai esti kažkur po žeme ir budi, laukia,
kada tik palis, dirva suminkštės, ir jau sušoka jie iš po žemių. Tai ar
grybai nebudi? Jie – tikros budys ar budės. Budis ar budė dar reiškia
galąstuvą. Tas aštrinantis akmuo budi, kad dalgis neatšiptų ir lengviau
pjautų žolę. Tačiau žodis budis turi ir dar vieną reikšmę – tai savotiškas
gumulas, gužulas, gumbas, gumburas (K. Būga, Rinktiniai raštai,
t. 1, p. 324). Jeigu kalbėsime apie žemės budį, tai turėsime kalnelį ar
kalvą (žemės iškilimą), ant kurios budima, saugoma kraštą nuo priešų
antpuolių. Kalvotame krašte tokios reikšmės mums ir reikia. Budzisko
vardas išlaikė savo atminty čia buvus tokias budis, kuriose stovėjusios
sargybvietės. Tai gražiai dera su gretimai esančiu Eglinės piliakalniu
– kur kitados stovėjo žymų vaidmenį turėjusi jotvingių pilis.
Tačiau ir toliau neaiški yra priesaga -isk-. Turime panašią
lietuvišką priesagą -išk-: Trakiškės, Šipliškės, todėl taip greit norisi
patikėti, kad ir Būdiškės, juo labiau kad lenkai turi išlaikę seną baltišką
priesagą -isk- tokiuose žodžiuose, kaip: wykopalisko ʻiškasenaʼ, wysypisko ʻsąvartynasʼ, klepisko ʻklojimas, grendymasʼ, torowisko
ʻbėgiaiʼ, nazwisko ʻpavardėʼ, turi ją ir mums žinomas slavizmas zavaliskas ʻnereikalingi kraustuliai, kliuvinysʼ, ir visa tai padeda mums
nepagrįstai galvoti, kad Budziskas (lenk. Budzisko) bene ir bus suslavinta Būdiškių forma. Bet juk mums šiandien įprastus garsus š ir ž
prūsai ir jotviai tardavo s, z, ką paliudija jau minėtoji (žr.) Zelva ar
Berznykas. Prūsiškai deivutiskan reiškia kaip tik dievišką (deivutis
: dievutis), deivutiskai ʻdieviškai, dievukiškaiʼ, dangiskas ʻdangiškasʼ,
o deineniskai ʻkasdien, dieniškai, (kas)dieniškaiʼ.
Toks samprotavimas rodo, kad vietovei vardą davė dar mūsų
protėviai jotviai. Tai Budziskas reiškęs, ko gero, Eglinės pilies
priekvietę: sargybinę ar tykotinę. Dzūkai savo lūpose išsaugojo
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seną jotvių vietovardį. Kad jis lengviau raičiotųsi mūsų lūpose,
kad būtų savesnis, sudzūkino jį, tarytum arčiau pasitraukdami prie
savęs. Ši forma perėjo ir į lenkų kalbą, o šiandien, išaugus vietovės
politinei ir ekonominei reikšmei, paplito ir po plačią Lenkiją. Tačiau
širdis turi tokią savybę – svetimam neatsiskleisti, kad čia buvusi
slėpininga vieta, kuri Eglinės jotvingiams reiškė ʻgyventi ar mirtiʼ.
Žr. dar Budziskės.
Budziskės (lenk. Budziski) – kaimas Lenkijos buvusioje senosios
Jotvos teritorijoje, (žr.) Štabino valsčiuje. Dėl darybos – gali būti asmenvardinės kilmės (Budys), tačiau jotviška priesagos forma leistų
greičiau manyti, kad tai gerokai senesnis vardas ir yra tos pačios kilmės, kaip ir (žr.) Budziskas.
Buliavizna (lenk. Bulevizna) – Šlynakiemio kaimo dalis. Vardas
veikiausiai yra dvikamienis, kaip ir daugelis kitų vietovardžių su antru
dėmeniu vizna (žr. Adomavizna, Vižainis). Pirmoji šaknis sutapusi su
daiktavardžiu bulius, gal rodanti, kad šioje viznoje ganęsi buliai, arba
buvusi menka vizna, tinkanti tik buliams ganyti, o gal ji priklausiusi
žmogui, pavarde Bulius. Broliai Buliai iš tikrųjų čia yra gyvenę. Tuomet Buliaviznos vardas būtų asmenvardinės kilmės, bet veikiausiai
reikštų Buliaus ar Bulių vizną (pievą).
Burbiškės (lenk. Burbiszki) – kaimas prie Galadusio ežero Seinų valsčiuje. Prieš karą ir pokario metais garsėjo kultūrine saviveikla.
1930 m., kai visa Lietuva iškilmingai minėjo Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines, Burbiškių saviveiklininkai ta proga prie kaimo
kelio pastatė kryžių. Prie Galadusio Žukauskų žemėje yra pastatyta
betonuota pakyla, joje kasmet jau kelias dešimtis metų vyksta Seinų
krašto saviveiklinių meno sambūrių pasirodymai, vadinami sąskrydžiais. Juose mėgsta lankytis ir čia poilsiaujantys turistai iš Lenkijos,
ypač kultūra besidomintys žmonės.
Kaimo vardas yra asmenvardinės kilmės. Gyvenvietės pradininkas, matyt, buvęs Burba.
Burdeniškės (lenk. Burdeniszki) – kaimas į pietus nuo (žr.) Dasinio ežero. Vardas veikiausiai asmenvardinės kilmės, iš neišlikusios
pavardės Burdenis (plg. pavardes Burda, Burdaitis, Burdulis, Burdžius...; dėl priesagos -en- plg. Bėrenis, Girdenis).
Burniškės (lenk. Burniszki) – kaimas vakariniame Vižainio ežero krante. Vardas asmenvardinės kilmės (plg. pavardes Burnys, Burnius). Tačiau čia žmonės lietuviškai jau nebekalba.
Burokai (lenk. Buraki) – kaimas Punsko valsčiuje, prie Lietuvos
sienos (dalis kaimo likusi už sienos). Mūsų krašte nėra išlikusių žmo-
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nių, pavarde Burokas, tačiau tokių pavardžių aptinkama Lietuvoje. Ir
šį kaimą yra įkūręs ta pavarde žmogus. Lietuvoje išleisto LPŽ autoriai
pateikia, kad M. Birila ir S. Rospondas kildina ją atitinkamai iš brus.
ir lenk. burak ʻrunkelis, burokasʼ. Tačiau kartu teigia, kad, pagal
V. Urbutį, taip kildinti yra klaidinga. Pastarojo nuomone, tokią
pavardę reikia sieti su brus. bury ʻrudas, rusvasʼ, kaip brus. Rudak : rudy. Nesileidžiant į didesnes diskusijas norisi pridurti, kad ir
lietuvių kalboje veikiausiai buvęs, tik šiandien primirštas, būdvardis
bùras ʻpilkasʼ. Jį buvus patvirtina tokie šios šaknies žodžiai: burlas ʻpurvasʼ, burlega ʻpurvynėʼ, buriukas ʻalksnio, beržo ar karklo
žirginysʼ, burytis ʻėriukasʼ, burelis ʻavinėlisʼ, buris ir burkutis
ʻkankorėžisʼ, burenis ʻbukmedisʼ, burlus ʻkuris lengvai teršiasiʼ,
buris ʻkankorėžis, žebelysʼ, dz. būrukas ʻmažas pilkas lietaus
debesėlisʼ, burinukas ʻdirvinis dobilasʼ, burna ʻtuštuma tarp lūpų ir
gerklėsʼ, juk prasižiojus matome tamsią ertmę... Taigi ir žodis burokas galėjęs susidaryti taip pat lietuvių kalboje arba dar anksčiau, kol
slavai buvę neatsiskyrę nuo baltų (?), pridėjus priesagą -okas, kaip
turime kitų panašių daiktavardžių: naujokas, pirmokas, prasčiokas,
seniokas, šeštokas... Jis, kaip ir lenk. bei brus. burak, rodytų rusvos ar pilkos spalvos daržovę, lygiai kaip ir lietuviškas grybo vardas ruduokė rodo rudkepurį grybą. O turint tokios daržovės vardą,
iki pavardės tik žingsnis – tai žmogus, kuris sodinęs palyginti daug
burokų ar juos mokėjęs naudoti pašarui.
Cimochovizna (lenk. Cimochowizna) – kaimas Suvalkų apskrityje ir valsčiuje. Vardas sudurtinis. Pirmo dėmens kilmė – iš įkūrėjo
rusiško vardo Timotiej, antroji – vizna (žr. Adomavizna, Vizna,
Vižainis).
Damniokas (lenk. Dębniak) – kaimas Šipliškių valsčiuje. Jis iš
ten kilusio, Suvalkuose gyvenusio Vytauto Tumelio pasakojimu buvo
įkurtas miške. Matyt, toje vietoje augę nemažai ąžuolų (lenk. dęby).
Kaimą įkurdino lietuviai, jiems būdingu būdu mokėję lenkų kalbą, jie
jam ir suteikė savaip tariamą vardą. Iš lenkų perėmę kaimo pavadinimą
lietuviai jį būtų vadinę Dembnioku.
Dauspūda (lenk. Dowspuda) – kaimas Suvalkų apskrityje, Ročkų
valsčiuje. Išsidėstęs prie (žr.) Raspūdos upės. Vardą sudaro du kamienai: daug ir spūdis (spausti).
Daugiausia turistų dėmesį patraukia lietuvių-lenkų ir Napoleono armijos generolo Liudviko Mykolo Paco 1820–1827 m. statytų
neogotikinių rūmų griuvėsiai. Anglų neogotikinio stiliaus rūmus projektavo italų architektas Pjetras Bosijus (Pietro Bosio).
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Pirmame aukšte veikė koplyčia, salonai, archyvas ir biblioteka bei
gipso figūrėlėmis puošta valgykla, o antrame buvo įrengti savininko ir
jo šeimos gyvenamieji kambariai. Dešiniajame sparne saugota ginklų
rinkinius, o kairiame buvo dailės galerija ir oranžerija. Patalpas gausiai
išpuošta veikiausiai italų tapytojų Mikelandželo bei Džovanio Batistos
Karelio (Giovanni Battista Carelli) polichromija ir freskomis. Rūsiai
buvę vėlgi dviaukščiai – viršutiniame įrengtos pirtys, tarnų būstai,
virtuvė ir kitos ūkinės patalpos, žemutinėje – šulinys. Rūmus supo
anglų sodininko Džono Heitono (John Heiton) projektuotas parkas.
Negirdėtai puošnūs ir turtingi rūmai žavėjo lankytojus. Išliko garsus posakis: Verti rūmai Paco, ir Pacas to pačio.
Po 1830 m. lapkričio sankylio Liudvikas Pacas emigravo, o jo valdas konfiskavo caro vyriausybė. Sankylio metu dalis įrangos ir meno
kūrinių buvo slepiami Ročkų ir Januvkos bažnyčiose. Ką perėmė rusų
armija, 1834–1836 m. buvo parduota viešose varžytynėse. Rūmus
pirmiausia perėmė rusų generolas Nikolajus Sulima, bet juos išmainė
į valstybinę algą. Kiti savininkai rūmais nesirūpino, ir jie galiausiai
1867 m. buvo išardyti. Išliko tiktai vienas portikas ir vadinamasis
„gandro“ bokštas. Vietos gyventojai pasakoję, kad bokštas išliko tik
todėl, kad jo viršūnėje buvęs gandro lizdas.
1815–1821 m. grafas Pacas į savo valdas partraukė apie 500
fermerių iš Škotijos ir Anglijos, ir tie skleidė tarp vietos gyventojų
žemdirbystės meną. Jie įtikino vietos valstiečius atsisakyti trilaukio ir
priimti sėjomainą. Tuomet vietos gyventojai išmoko auginti bulves ir
laikyti jas kaupuose. Išmoko auginti arklius ir avis.
Škotų mechanikai 1816 m. Dauspūdoje atidarė gamyklą, gaminančią arkliais arba vandens ratu varomas kuliamąsias, sėjamąsias,
plūgus, ravėtuvus, girnas. Gaminta taip pat įrangą alaus ir degtinės
daryklai, krakmolo ir odminių bei aliejaus spaudimo gamyklai.
Tų atėjūnų palikuonys gyvena čia ir šiandien. 1996–2004 bei
2007 m. griuvėsiuose atostogų mėnesiais vykdavo Keltų kultūros festivalis „Dauspūda“.
Degšniai (lenk. Deksznie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje. Vardas veikiausiai asmenvardinės kilmės, nuo įkūrėjo
pavardės Degšnys, kuri sietina su Degsnio pavarde, o ši su liet. degti,
degsnys, degsnis ʻišdaga, degsnė, degimasʼ.
Degučiai (lenk. Degucie) – du kaimai: vienas Seinų valsčiuje
(Suvalkų apskrityje) bei kitas – Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Šių kaimų vardai bus kilę iš pavardės Degutis. Šią pavardę LPŽ
sieja su būdvardžiu degus ʻkuris gerai dega ar greit užsidegaʼ. Būtų ji
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panašios darybos, kaip Urbutis (nuo urbti) ʻžmogus, kuris yra įkyrus
savo kalbomis ar elgesiuʼ. Tąsyk Degutis būtų labai karštas žmogus,
greit užsidegantis, supykstantis. Bet įmanoma galvoti, kad ši pavardė
galėjusi kilti nuo žodžio degutas ʻiš tošių ar kelmų gaunamas skystisʼ, tuomet Degutis būtų žmogus, kuris virdavęs degutą, kaip Agurkis
(žr.) – žmogus, auginęs agurkus.
Demitai (lenk. Demity) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Branevo apskrityje, Ploskinios valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, tačiau
baltiškoji kilmė lengvai nujaučiama.
Didžiuliai (lenk. Dziedziule) – kaimas Punsko valsčiuje. Kaimo
vardo kilmės gali būti du šaltiniai. Kaimas yra prie upės (žr.) Didžiulė.
Antra galimybė, kad kaimo vardas perėmęs įkūrėjo Didžiulio pavardę. Iki mūsų dienų šiame krašte tokia pavardė neišsilaikė, bet ji yra
žinoma Lietuvoje.
Dieveniškės (Lietuva) – miestelis Šalčininkų rajone, 20 km į pietryčius nuo Šalčininkų, Gaujos dešiniajame krante. Apylinkės centro
gyvenvietė. 2 km į šiaurvakarius nuo miestelio yra Dieveniškių pilkapynas. Kaimas yra istoriniame regioniniame parke, urbanistikos
paminklas. Svarbiausia urbanistinio komplekso dalis – keturkampė
aikštė penkių istorinių kelių kryžkelėje. Miestelio rytuose teka Gauja,
šiaurvakariuose yra pilkapynas.
Šios vietos – unikalios, nutolusios 80 km nuo Vilniaus, bet
daug kas čia kitaip. Kitoks net kraštovaizdis – čia nebuvo paskutinio apledėjimo, tad kraštas žavi lėkštais kalvų šlaitais, plačiais upių
slėniais, lengvomis gargždingomis dirvomis. Po keletą kilometrų besidriekiantys senoviniai gatviniai kaimai – gyvi, ne ekspoziciniai. Jie
gana tankiai užstatyti, nėra vienkiemių, tad nėra ir kaimo turizmo
sodybų. Tai pasienio zona, čia retai sutiksi ne vietinį žmogų.
Dieveniškės minimos nuo XIV a. pabaigos, nors spėjama, kad šiose vietovėse dar XIV a. pradžioje buvęs žymaus lietuvių feodalo Gedgaudo dvaras. 1379–1392 m. kryžiuočių kelių aprašymuose minimas
Mingailos kaimas (1385), iš kurio kilęs LDK didikas Mykolas Mingaila, – manoma, Gedgaudo sūnus. 1561–1565 m. aktuose Dieveniškės
vadinamos karališkuoju valsčiumi. 1582 m. pirmąkart minimos kaip
miestelis.
Aplink Dieveniškes – Goštautų žemės ir dvarai. Viename iš jų
su pirmuoju vyru Stanislovu Goštautu gyveno Barbora Radvilaitė, ji
melsdavosi Dieveniškių bažnyčioje, pirmąkart pastatytoje XV a. viduryje. Prieš 620 metų kryžiuočių karo kelių aprašymuose kaip lietuvių
didiko Mingailos tėvonija paminėtos Dieveniškės, ir dabar, nepaisant
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atkampios geografinės padėties, yra svarbi kryžkelė, kur susitinka tautos ir kultūros, istorinis paveldas ir nauji geopolitiniai interesai, pažanga ir tradicijos. Į Dieveniškių miestelio keturkampę aikštę (urbanistikos paminklas) susibėgantys penki keliai itin gerai simbolizuoja šio
krašto misiją. Dieveniškių iškyšulys yra Lietuvos valstybės pamatinių
Mindaugo žemių šerdyje. Nepaisant istorinių peripetijų, polonizacijos
ir rusifikacijos bangų, iki šiol išlikęs senoviškai lietuviškas. Kraštas
kupinas praeities dvelksmo. Tūkstantmečiai pilkapynai, mitologiniai
akmenys, seni ąžuolai. Kalbama, kad legendinis Napoleono lobis užkastas būtent kažkur šioje vietovėje. XIX–XX a. miestelis ilgą laiką
priklausė Ašmenos apskričiai.
Sakoma, kad 1939 m. Kremliuje braižant Lietuvai grąžinto Vilniaus krašto sienas, ant žemėlapio gulėjusi Stalino pypkė. Niekas neišdrįsęs jos pajudinti, tad ir apibrėžę valstybės sienos linija. Pagal patikimesnę versiją, ryžtingai suveikė šio mišrios tautinės sudėties krašto
lietuviai, prašydami prijungti kraštą prie Lietuvos. Jų prašymas pasiekė aukščiausius SSRS vadovus. Tai ir buvo padaryta Lietuvai stojant
į SSRS.
Miestelio vardas tikriausiai asmenvardinės kilmės – pavardė
Dievenis ir priesaga -iškės. Nors šiuo metu tokia pavardė nešlikusi,
XX a. 4 dešimtmetyje Šalčininkų apylinkėse dar būta pavardės Dzievenis – tai dzūkiška Dievenio lytis.
Dievetiškės (lenk. Dowiaciszki) – kaimas Punsko valsčiuje, Seinų
apskrityje. Reikia manyti, kad šis vardas yra asmenvardinės kilmės iš
Dievetis su priesaga -iškės (žr. Dieveniškės). Tokia pavardė neišlikusi,
bet turime pavardę Dievaitis. Priesaga -et- pavardėje veikiausiai rodo
malonybinę formą, kaip žemaičių -at- (mamatė, Jūratė) arba dzūkų
-ut- (vaikutis, tėvutis, Dievutis). Žodžių su priesaga -et- turime ir nūdienėje kalboje: šepetys, repetys, reketas ar reketys... Matyt, buvęs
ir mažybinis žodis dievetis ar devetis, kaip žinome dar žodį dievaitis.
Toks asmenvardis tarytum rodytų apeigas atliekantį žmogų, o gal ir
pati vietovė kitados buvusi dievetiškė, skirta dievams garbinti. Kas
žino, ar istorikai čia ko nors buvusio švento nesurastų.
Dievišava (lenk. Dziewiszewo) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Gižycko apskrityje ir valsčiuje. Nors vardas nėra aiškus,
vietovardžio šaknis ir priesaga -ava rodo jo baltišką kilmę. Lenkiška
forma patvirtina, kad lenkai šį vardą perėmę iš dzūkų tarmės.
Dingeliai (lenk. Dzięgiele) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Kolno
apskrityje, Staviskų valsčiuje. Vaitiekus Kentšynskis mini čia gyvenus
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Dingelius. Nuo šios įkūrėjo pavardės ir kaimo vardas kilęs. Į lenkų
kalbą pavardė ir kaimo vardas buvo perimti dzūkiška forma.
Yra ir kitas tuo pačiu vardu kaimas – Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje ir valsčiuje. Įkurtas jis 1527 m. 7 valakų žemės
sklype. To paties V. Kentšynskio teigimu, manoma, kad ir šį kaimą
įkūręs tas pats Dingelis, todėl ir šis kaimas gavęs jo vardą.
Seną Dingelių vardą 1938 m. Hitlerio valdžia pakeitė Vitmansdorfu (Wittmannsdorf). Tuomet gyveno čia 108 asmenys.
Dirvonai? (lenk. Dzierwany) – kaimas Vižainio valsčiuje. Atrodo, jo vardą galima sieti su daiktavardžiu dirvonas. Gal tai iš plėšinių
atgautas kaimas? Tačiau gali būti jis ir asmenvardinės kilmės (Dirvonas). Tik neaišku, iš kur lenkų kalba tame krašte užfiksavo vietovardžio dzūkišką formą.
Dovetės (lenk. Dowiaty) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Vengožavo apskrityje, Budrių valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Priesaga
-et- rodo vardo baltiškumą.
Duba (lenk. Duba, vok. Leisnerberg) – kaimas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Ylavos apskrityje, Zalevo valsčiuje. Vardas galbūt sietinas
su liet. duba ʻklonis, įdubimasʼ?
1714 m. kaimas minimas esantis bajorų savastis. 1782 m. stovėjo
čia 3 namai (dūmai), o 1858 m. dviejuose namuose gyveno 14 žmonių.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia buvę 57 gyventojai.
Dubelis (lenk. Dubiel) – kaimas prie Vyslos Pamario vaivadijoje,
Kvidzyno apskrityje ir valsčiuje. Šio kaimo vardas yra žodžio duba
mažybinė forma. Pats kaimo vardas tikriausiai asmenvardinės kilmės,
pagal veikiausiai jį įkūrusį Dubelį.
Dubininkai (lenk. Dubeninki, vok. Dubenigken, 1938–1945
– Dubeningen) – pietvakariausia Mažosios Lietuvos gyvenvietė, po
Antrojo pasaulinio karo priklausanti Lenkijai, esanti Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje, 18 km į rytus nuo Galdapės.
1615 m. čia buvo įkurtas činšinis kaimas. 1620 m. įkurta parapija.
Iki XX a. pradžios ilgą laiką gyventojų daugumą sudarė lietuviai. Ilgainiui čia ėmė keltis mozūrai, dar vėliau ir vokiečiai. Lietuvininkai
stipriai lenkėjo, vėliau dar sparčiau ėmė vokietėti. Pamaldos vyko
lenkų, lietuvių ir vokiečių kalbomis. Pasikeitus tautinei sudėčiai
1908 m. pamaldos lietuvių kalba buvo panaikintos. Po Antrojo pasaulinio karo lietuvių čia beveik neliko. Stovi XX a. pradžioje pastatyta neogotikinė bažnyčia. Gyvenvietės pakrašty kalvoje išlikę
1914 m. lapkričio mėnesį žuvusių rusų ir vokiečių kareivių broliški
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kapai. 1920 m. Lenkija su vokiečiais pralaimėjo plebiscitą, nors vietos gyventojų 72 proc. pasisakė už Lenkiją. 2006 m. buvo čia 926
gyventojai.
Kaimo vardą reiktų sieti su liet. daiktavardžiu dubuo. Priesaga
-inink- rodo, kad pirmi čia atsikėlę buvo meistrai, kurie iš medžio gamino dubenis (plg. Smalninkai).
Dujės (lenk. Duje, vok. Doyen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Barčėnų valsčiuje. Vardo kilmė neaiški,
nors regimai baltiška.
Kaimas išsidėstęs prie sienos su buvusių Rytprūsių Karaliaučiaus
kraštu. Privažiuoti į kaimą galima nuo kelio Maltainiai–Asūnai. Šiuo
metu gyvena čia 24 žmonės.
Dulkės (ar Dūlės?, lenk. Duły, vok. Dullen) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Olecko apskrityje ir valsčiuje. Dokumentuose
ankstesni minimi vardai: Duen, Duhn, Dulken. Jie rodo, kad iš lietuvių kalbos perimtas kaimo vardas kurį laiką svyravo. Vokiečių tarnybinis vardas buvo vartojamas Dullen. Šią formą ir lenkai sulenkino.
1938 m. kaime gyveno 260 žmonių.
Kaimas činšinis, turintis 30 valakų. Įkūrė Jonas Dulkė.
Mokykla įsteigta 1815 m. Tarpukary čia veikė paštas, dvi plytinės
bei buvo keli amatininkai.
Dulsinis (lenk. Dulsin) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Pavadinimo kilmė
nėra aiški. Galbūt sietinas su liet. dulsus ʻduslus; sunkus, aptingęsʼ. O
gal galima manyti esant tą pavadinimą asmenvardinės kilmės, sietinos
su tuo būdvardžiu?
Dusnyčia (lenk. Dusznica) – kaimas prie Galadusio ežero, Seinų
valsčiuje. Jo vardas yra kilęs iš (žr.) Dusnyčios upelio, kurio vardas
susijęs su (žr.) Dusios ežero vardu. Dėl priesagos -yčia plg. akmenyčia ʻakmeninga vietaʼ.
Kaimas įsikūręs dar XVI a. Jis įsispraudęs tarp (žr.) Galadusio ir
(žr.) Alno ežerų. Iš vienos pusės remiasi į Lietuvos sieną, iš kitos skiria
jį iš Galadusio į Alną tekantis vietos gyventojų vadinamas Dusnyčia
upelis.
Dziubeliai (lenk. Dziubiele, vok. Dziubiellen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso apskrityje, Ožyšo valsčiuje. Vardo kilmė
nėra iki galo aiški, tačiau mažybinė ir patroniminė priesaga -el- rodo,
kad jis gimęs baltiškoje kalbinėje aplinkoje ir išlaikęs dzūkišką formą.
Todėl galima teigti, kad ir šis kaimas buvo pakrikštytas įkūrėjo vardu
(plg. pavardę Dziuba, Dziubelis).
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Kaimas išsidėstęs Sniardvų ežero šiauriniame krante, 15 km į rytus nuo Ožyšo.
1938 m. liepos 16 d. nacistinė Rytprūsių valdžia kaimo vardą buvo
pakeitusi iš Dziubiellen į Zollerndorf.
Eglinė (lenk. Jegliniec) – du kaimai tuo pačiu vardu: vienas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje, prie pat Lietuvos sienos, kitas
– Seinų apskrityje, Krasnapolio valsčiuje, prie (žr.) Gremzdelio ežero.
Šis vardas rodo vietą, kurioje augusios eglės. Jos turėjusios būti matomos iš toli, todėl negalėję būti ištisinio miško masyvo.
Eglinėje, esančioje Šipliškių valsčiuje, išlikęs senas tuo pačiu vardu vadinamas jotvių piliakalnis. Netoliese esantis (žr.) Budziskas sudarė su Eglinėje esančia pilimi gynybinę sistemą.
Egliniškės (lenk. Jegliniszki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardas asmenvardinės kilmės (plg. Eglinas, Eglynas,
Eglinis).
Eišeriškės (lenk. Ejszeryszki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos valsčiuje. Vardas tikriausiai asmenvardinės kilmės. Čia XX a. pabaigoje gyveno dar lietuviškai kalbantis Saladuonis, liudijantis, kad jo
vaikystėje tokių, kaip jis, buvę daug.
Elbingas (lenk. Elbląg, vok. Elbing) – apskrities miestas prie Elbingo upės, kuri už 10 km į šiaurę įteka į Vyslą. 127,9 tūkst. gyventojų (2006). Uostas, susisiekiantis su Baltijos jūra. Tai vienas seniausių
Lenkijos miestų. Jį įkūrė kryžiuočiai 1237 m. šalia tos vietos, kur iki
IX a. gyvavo prūsų prekybinė sėslija Trusas. Miesto teises Elbingas
gavo 1246 m. Istorija permaininga. Priklausė kartais Kryžiuočių ordinui, kartais Lenkijai. XVI a. išgyveno švedų okupaciją.
XIX ir XX a. pradžioje Elbingo uostas lenktyniavo su Gdansku ir
sparčiai augo. Atsirado pramonė – gaminta cigaretes, garvežius. Karo
pabaigoje čia buvo įkurdintas Štuthofo konclagerio filialas. Turėjo tarpužemio vandens kelius į Varmiją ir Mozūrų ežeryną bei per Vyslą
susisiekė su jūra.
Elbingo miesto vardo kilmė nėra aiški, tačiau mums dar siejasi su
tuo vardu vadinamu prūsų kalbos žodynėliu.
Elbingo žodynėlis yra rankraštinis vokiečių-prūsų kalbų žodynėlis. Tai seniausias prūsų (ir apskritai baltų) rašto paminklas. Rankraščių rinkinys, kuriame ir yra minimas žodynėlis, pavadintas suradėjo
Noimano kodeksu (Codex Neumannianus). 1825 m. kodeksą Elbingo
pirklio A. Grubnau palikime surado Francas Noimanas. Jis kodeksą
1868 m. perdavė Elbingo miesto bibliotekai, čia buvo saugomas iki
Antrojo pasaulinio karo, tolesnis likimas nežinomas.
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Noimano kodeksą sudaro 3 vokiečių kalba rašyti teisynai – Liubeko, Pamedės, senasis lenkų teisynas bei vokiečių-prūsų kalbų žodynėlis. Žodynėlyje iš viso 186 puslapiai (paskutinis tuščias), F. Noimano
sunumeruoti nuo 1 iki 185. Paskutiniuose 17 puslapių (169–185) Elbingo žodynėlio (be pavadinimo) – XIV a. pabaigos ar XV a. pradžios
nuorašas. Autorius pasirašė 185 puslapyje: „parašė Petras Holcvešeris
iš Marienburgo“ (Explicit per manus Petri Holczwesscher De Marienburg). Elbingo žodynėlį jis nurašė iš originalo ar jo nuorašo, sudaryto XIII a. gale (ar XIV a. pradžioje), bet seniai dingusio, tačiau
nemokėjo prūsų kalbos ir padarė nemažai klaidų. Originalo autorius
(anonimas), matyt, mokėjo prūsiškai.
Žodynėlyje yra 802 prūsų ir tiek pat vokiečių kalbos žodžių, surašytų ne abėcėlės tvarka, o sugrupuotų į 32 nevienodas temines grupes
(pvz., grupė vok. Jor (Jahr), liet. metai – prūsų Mettati, vokiečių Somer
(Sommer), liet. vasara – prūsų Dagis, vok. Herbist (Herbst), liet. ruduo
– prūsų Assortis, vok. Winter, liet. žiema – prūsų Šėmo ir kt.). Užrašyti
tik daiktavardžiai ir keletas spalvas reiškiančių būdvardžių, nėra nė vieno veiksmažodžio, įvardžio, bažnytinių terminų. Pamedės tarmė archajiškesnė už prūsų katekizmų šnektas (žodynėlis apie 200 metų senesnis): išlaikyta balsio ā kokybė (mote – liet. motė, motina katekizmuose
mūti), bevardė vardažodžių giminė (mettan, liet. metas).
Pirmą kartą Elbingo žodynėlį paskelbė Georgas Neselmanas
1868 m., fotografuotinius leidimus – Adalbertas Becenbergeris, V. Simonas 1897 m. ir Vytautas Mažiulis 1966 m.
Elkas (lenk. Ełk) – apskrities ir valsčiaus miestas, esantis Elko
ežeryne, ant Elkos upės ir Elko ežero krantų. Ši ir aplinkinės teritorijos
sudaro Lenkijos žaliuosius plaučius.
Miestas įsikūrė XIV a. Vardą gavo nuo (žr.) Elkos upės.
1999 m. birželio 6 d. Elke lankėsi Romos Popiežius Jonas Paulius
II. Po metų atidengta jam paminklą, o aikštę, kurioje paminklas stovi,
pavadinta jo vardu.
Gaidžiai (Senieji) (lenk. Stare Gajdzie) – kaimas Galdapės apskrity, Banie Mazurskie valsčiuje. Pavadinimas, matyt, asmenvardinės
kilmės.
Galainiai (lenk. Gałajny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Galimas daiktas, kaimas vardą gavęs iš pavardės Galas ar Galainis. Tačiau greičiausiai tai
priesagos -ain- vedinys iš daiktavardžio galas (plg. Šilainė).
Galdapė (lenk. Gołdap, vok. Goldap) – apskrities miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Turi sanatorijos statusą. Miestas vardą perėmė
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iš (žr.) Galdapės upės. Galdapės vardas, su kuo jis bebūtų susijęs – upe,
ežeru ar miestu, – Lietuvoje nėra suvoktas ir visaip kraipomas: Gulbupė, Geldapė, Geltapė. Beje, ir lenkiškoji Vikipedija, pasiremdama lietuviškaisiais šaltiniais, pateikia Galdapės miesto vardą kaip Geldapė.
Galingiai (lenk. Galiny, vok. Gallingen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje ir valsčiuje – senosios Galindos
žemėje. Nuo Bartošycės pusės išlikusi Eulenburgų kilties rezidencija.
Kaimas įkurtas 1336 m.
Kaimo vardo forma ir jo etimologija nėra aiški, bet įmanoma ir
asmenvardinė (nuo neišlikusios Galingio pavardės) kilmė.
Gálviečiai (lenk. Galwiecie, vok. Gehlweiden) – Galdapės apskrity ir valsčiuje esantis kaimas. Vardo kilmė ir pagaliau vardo forma
nėra aiški. Yra tikėtina, kad jis nurodo vietą, kurioje gyvenęs Galas
(žr. Galainiai). Kaimas įkurtas 1531 m. kaip bajoriškas dvaras. Stovi
1920 m. statyti rūmai. Tais pačiais metais įsteigtos ir kapinės. Veikia
čia vandens malūnas. Yra autobusų stotelė.
Garbas (lenk. Garbas) – kaimas Suvalkų apskrityje, Pilypavo
valsčiuje. Kaimas įsikūręs 1548 m. prie Garbio ežero. Pr. *garbis ʻkalnelis, kalvaʼ, plg. liet. garbana.
Garbina (lenk. Garbina) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Branevo apskrityje ir valsčiuje. Tai priesagos -in- vedinys. Dėl šaknies
žr. Garbas.
Garbnas (lenk. Garbno) – du kaimai Kentšyno apskrityje:
1) Barcianų valsčiuje, 2) Koršų valsčiuje. Tai priesagos -n- vedinys.
Dėl šaknies žr. Garbas.
Gardeikiai (lenk. Gordejki, vok. Gordeiken) – kaimas Olecko
apskrityje ir valsčiuje.
Kaimą įkurta 1557 m., kuomet Kristupas Glaubitzas, Stradūnės
senata, pardavė Andriui Gardeikiui sklypą žemės ir pavedė 40-yje valakų įkurti kaimą. Pagal jo pavardę ir kaimui vardas suteiktas.
1938 m. gyveno čia 306 žmonės.
Gaudinkos (lenk. Gaudynki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso apskrityje, Ožyšo valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, tačiau
etimologinio ryšio reikėtų ieškoti drauge su vietovardžiu Gaudynos.
Gaudynos (lenk. Gaudyny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje, Pieniężno valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški,
bet galbūt galima jo šaknį sieti su liet. veiksmažodžiu gaudyti.
Gavieniškės (lenk. Gawieniańce) – kaimas Seinų apskrityje ir
valsčiuje. Vienintelis kaimas regione, išlaikęs gatvišką statybą. Vardas
asmenvardinės kilmės.
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Lietuvių kalboje gavėnas, kaip ir gavienas – ʻpaprastai gavėnios
metu jaujoje gyvenantis kaukasʼ. Gavieno pavardė rodytų pasninkaujantį žmogų. Gavieniškės – Gavieno įkurtas kaimas. Į lenkų kalbą
kaimo vardas išverstas apytikriai. Dėsningai turėtų būti Gawieniszki,
kaip Šipliškės – Szypliszki, Mieruniszki ar Trakiszki. Seinų ir Suvalkų
regione toks bandymas atitolinti lenkišką vardyną nuo lietuviško yra
kone dėsningas. Tai rodo, kad tam procesui vadovavo menkai filologiškai išprusę ar lietuvių kalbą suprantantys žmonės. Gerokai sveikesnis
baltų vardynas buvo išlaikytas Varmijos Mozūrų krašte, kur pokario
metais vardų nustatymo komisijai vadovavo žymus lenkų indoeuropeistas ir baltistas Janas Otrembskis (Jan Otrębski). Ir ten, nors vietovardžiai į lenkų kalbą ėjo per vokiečių kalbą, yra daug suprantamesni,
negu oficialus vardynas Suvalkų bei Seinų regione.
Gdanskas (lenk. Gdańsk, vok. Danzig, kašb. Gduńsk, lot. Gedanum, Dantiscum, jidiš  – ץנַאדdanc) – Lenkijos uostas prie Baltijos jūros, Pamario vaivadijos bei Gdansko arkivyskupijos centras. Gdanskas
yra taip pat karališkasis ir Hanzos miestas, kitados didžiausias ir turtingiausias Lenkijos miestas. Pirmą kartą apie jį užsiminta 997 m. Čia
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, čia gimė „Solidarumo“ judėjimas
bei prasidėjo komunizmo griuvimas Vidurio Europoje. Su Gdyne ir
Sopotu Gdanskas sudaro vadinamąjį Trimiestį.
Dėl miesto vardo etimologijos. Dalis lenkų kalbininkų mano, kad
miesto vardas yra slaviškas. Mano jie, kad praslavų šaknis *gъd rodo
drėgną kraštą, liūną, pelkę, gal net drėgną mišką. Tačiau pripažįsta,
kad tiksli etimologija vienprasmiškai nėra nustatyta. Kita grupė lenkų
kalbininkų jaučia, kad vardas bus susiformavęs dar priešistorės laikais,
kuomet čia prieš slavus gyvenusios kažkokios gentys. Tos kažkokios
gentys ir buvę prūsai. Miestas istorijoje nebuvo vienu vardu įvardijamas. Žinomi yra jo vardo variantai: Kdansk, Gyddanyzc, Gdanzc,
Dantzk, Dantzig, Dantzigk, Danzig, Dantiscum ir Gedanum. Tatai
dar kartą rodytų, kad vardas svetimoms lūpoms buvęs sunkiai tariamas ir ne iš karto nusistovėjo. Latvių kalba iki šiandien turi išlaikiusi
žodį danska – ʻliūnas, klampynė, raistasʼ iš *danc-ka ║ danga ʻkelio
duobė, klanasʼ (K. Būga, Rinktiniai raštai, t. 3, p. 179). Todėl, matyt, žulavai lėmę gyvenvietės ir miesto įvardijimą. Taigi iš pr. danska
ʻklampusʼ, per vok. danzig → Danzig – lenkų kalboje įvyko metatezė
→ Gdańsk ʻdrėgna, įmirkusi žemėʼ.
Gereliškės (lenk. Gieraliszki) – kaimas Galdapės apskrityje ir
valsčiuje. Vardą veikiausiai suteikė jo įkūrėjas Gerelis, kuris lenkų
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kalboje buvo užrašytas dzūkiška forma – Geralis. Gerelis yra patroniminės priesagos -el- vedinys iš Geras.
Gerkiniai (lenk. Gierkiny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Sempopolės valsčiuje. Vardas veikiausiai
asmenvardinės kilmės.
Giluišiai (lenk. Giłujsze) – kaimas Punsko valsčiuje, išsidėstęs
prie (žr.) Giluišio ežero, iš jo ir vardą gavęs. Kaimo vardą plačiau išpopuliarino šalia žaliuojanti giria, vadinama Giluišgiriu. Dalis kaimo
po Pirmojo pasaulinio karo liko Lietuvoje. Iš Giluišių kaimo (Lietuvos
pusėje) yra kilęs ir gyvenęs žymus knygnešys, kultūros skleidėjas ir
altruistas Vincas Markevičius. Jo sodyba likusi vadinamajame pasienio ruože (zonoje) ir žmones iškeldinus buvo visiškai sunaikinta.
2008 m. rugsėjį toje vietoje atidengtas paminklinis akmuo.
Gyselis ar Gaislingenas (lenk. Gisiel, seniau Geislingen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Vardo kilmė – nuo buvusio Gyselio
ežero, kurį apie 1869 m. nusausinta ir paversta pieva.
Kaimas įkurtas 1389 m. 1709–1711 m. siautėjant marui beveik
visi gyventojai išmirė. 1728 m. kaimą apgyvendinta iš naujo.
Grandai (lenk. Grądy) – kaimas Lomžos apskrityje, Novogrodo valsčiuje. Vardo kilmė nėra visiškai aiški, tačiau galima manyti,
kad tai pagal Lietuvoje neišlikusią Grando pavardę pavadintas kaimas
(plg. Kreivėnai, Valinčiai...).
Graužiai (lenk. Grauże) yra dveji – Senieji Šipliškių valsčiuje,
ir Naujieji Krasnapolio. Vardus šie kaimai veikiausiai bus gavę nuo
graužo ʻžvyro, žvirgždoʼ.
Gremzdai (lenk. Gremzdy, Gremzdy Polskie) – kaimas Seinų
apskrityje, Krasnapolio valsčiuje. Vardą gavo nuo (žr.) Gremzdo
ežero.
Griškonys (lenk. Gryszkańce) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje. Vardas asmenvardinės kilmės.
Gublaukiai (lenk. Gubławki, vok. Gablauken, seniau Gubelauken) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Ylavos apskrityje. Vardą
gavęs veikiausiai iš prūso vardo Guba.
1392 m. minimas čia buvęs prūsų kaimas, turintis 16 valakų. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą gyveno čia 103 žmonės.
Guja (lenk. Guja, vok. Gross Guja) – kaimas Vengožavo apskrityje ir valsčiuje. Šalia Gujos Mozūrų kanale yra vienintelis išbaigtas
šliuzas – vienas iš penkių Lenkijoje pastatytų šiame kanale, turėjusiame kitados sujungti Didžiuosius Ežerus su Baltija per Prieglių.
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XIV a. stovėjo čia kryžiuočių sargybvietė, ją 1370 m. Kęstutis
sudegino. 1384 m. ji buvo vėl atstatyta. Čia XVII a. gyveno ir Tiškų
šeima. 1710 m. maru kaime išmirė 161 žmogus.
Kaimo vardas patraukia savo baltišku skambesiu, tačiau jo kilmė
neaiški.
Gulainiai (lenk. Gułajny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Vardas – priesagos
-ain- vedinys. Vardo prasmė neaiški, tačiau labai tikėtina, kad vardą
gavęs iš Lietuvoje neišlikusia pavarde įkūrėjo Gulo, ką paliudytų ir
(žr.) Gulkaimis.
Gulbinas (lenk. Gulbin) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų valsčiuje. Tai asmenvardinės kilmės vardas (plg. Gulbiniškės).
Gulbiniškės (lenk. Gulbieniszki) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Jeleniavo valsčiuje, netoli Šiurpilio. Vardas asmenvardinės kilmės
(nuo Gulbino).
Gulkaimis (lenk. Gułkajmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Sempopolės valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Sudaro jį dvi šaknys – gul- ir kaimas. Šio vardo pirmoji šaknis,
atrodo, gimininga su (žr.) Gulainiais. Tai būtų Gulo įkurtas kaimas.
Gurklys (lenk. Górkło) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Mrongovo apskrityje, Mikolaikų valsčiuje. Šiuo metu čia plėtojamas
agroturizmas, jis išstumia tradicinę žemdirbystę. Kaimas išsidėstęs
šiauriniame Gurklio ežero krante, tai leidžia puoselėti vandens sportą,
ypač buriavimą.
Ignalinas (lenk. Ignalin) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Lidzbarko apskrityje ir valsčiuje. Kaimas įkurtas 1333–1342 m. didžiajame Sparwirdės miške, šio vardas prūsiškai reiškia Kranklių miškas.
1807 m. birželio 10 d. įvyko čia Napoleono armijos mūšis su rusų-prūsų kareiviais, vadinamas mūšiu ties Varmės Lidzbarku. Karo lauke abi
šalys prarado apytikriai po 7–8 tūkstančius karių ir nė vieni nelaimėjo.
Kitos kautynės įvyko tų metų birželio 14 d. ties Frydlandu. Rusai prarado 25 tūkstančius karių.
Vardo kilmė neaiški, tačiau galima jį sieti su Lietuvoje esančio
Ignalinos miesto vardu.
Ignotavizna (lenk. Ignotowizna) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Rudkos valsčiuje. Dėl vardo kilmės – jį sudaro dvi šaknys: pirma
veikiausiai asmenvardinės kilmės, dėl antros žr. Adomavizna, Vižainis.
Ivaniškės (lenk. Iwaniszki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Proraslio valsčiuje. Vardas asmenvardinės kilmės. Lietuviška priesaga
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-išk- rodo, kad čia gyventa asmens Ruso, vardu Ivanas. Ir tik aplinkiniai lietuviai bus taip kaimą pavadinę.
Iznota (lenk. Iznota) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso
apskrityje, Ruciano-Nidos (lenk. Ruciane-Nida) valsčiuje. Išsidėstęs
Pisos girioje ant Beldanų ežero krantų. Per kaimą teka (žr.) Krutynė.
Vardas mena pačius seniausius laikus, kadangi jo reikšmė yra jau išdilusi ir mums nesuprantama.
Beldanų ežero saloje Cezario Kulbackio rūpesčiu įkurtas poilsio
židinys „Galindija“. Vardas primena čia (iki XII a.) gyvenusią prūsų gentį – galindus. Židinį sudaro restoranas, viešbutis ir pensionas,
jų puošyba primena senąją galindų kultūrą. Įrengti demonų urvai,
termos, olos, stilistiškai besisaistantys su gintaru, badavimo šuliniai,
girios ramovės, ritualinis akmens apskritimas bei galindų labirintas.
Pagal pageidavimą atkuriamos žaidimo pavidalu tikros ar numanomos
galindų apeigos, tarkime, plėšikiški autobusu važiuojančių turistų antpuoliai. Kelias į židinį „nusodintas“ medžiais šaknimis į viršų. Sėslijos
teritorijoje stovi įvairiausios skulptūros ir įtaisai, stilizuoti orientuojantis į prūsų epochą.
Nuo V a. pr. Kr. iki XIII a. Iznotoje gyveno galindai. Per jų teritoriją vedė gintaro kelias, juo veždavo brangenybes bei gintarą į šiaurę ir
vakarus. Dabartinis kaimas įsikūrė 1602 m. Kadangi čia žmonės buvo
apgyvendinami ir vėl iškeldinami, neliko kaime jokių architektūros
paminklų.
Jačnė (lenk. Jaczne) – kolonija Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški, tačiau atrodo, esti senas.
Jaminai (lenk. Jaminy) – Augustavo apskrityje, Štabino valsčiuje, Bebros nacionalinio parko pakraštyje. Apie 200 gyventojų (2006).
Kaimas vardą gavęs iš upės Jaminos (upės vardo kilmė neaiški, tačiau
jis turi būti labai senas).
Pirmą kartą apie vietovę užsimenama XVII a., kuomet buvo atidaryta rūdos liejykla. 1703 metais iš Stanislovo Reškos liejyklą ir girią
perėmė Lietuvos viršininkas ir artilerijos generolas Kazimieras Sienickis, išstatė gyvenvietę, liejykloje įrengė vandens malūną, šalia pastatė
dvarą. 1707 m. Šiaurės karo metu Sienickis pateko į rusų nelaisvę ir
1711 m. mirė Sibire. 1713 m. kaimo posesoriumi tapo Jurgis Stanislovas Sapiega.
Kaime išsilaikę įdomūs svirneliai. Kapinėse dar stovi čia kitados
išlieti ketiniai paminklai ir kryžiai.
Jeleniavas (lenk. Jeleniewo) – bažnytkaimis Suvalkų apskrityje.
Vardas turėtų būti kilęs nuo jotviško elnio ʻžvėriesʼ. Lietuviško vardo
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varianto neteko girdėti. Priesaga -av- šiuo atveju rodo žvėringą vietą.
Matyt, buvusi čia giria, kurioje laikęsi žvėrys. Taigi vardas kalba apie
žvėrynę, ne apie elnius. Panašios darybos turime Vilniaus miesto rajono vardą, Žvėryną. Tos darybos turime ir šalia Marijampolės esantį
(žr.) Sasnavos miestelį, plg. jotv. sasins ʻzuikisʼ.
Jogeliai (lenk. Jagiele) – kaimas Galdapės apskrityje, Banie Mazurskie valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Galimas daiktas, yra jis asmenvardinės kilmės.
Jonaraistis (lenk. Jenorajście) – kaimas Seinų valsčiuje. Vardažodžio daryba labai aiški – Jono raistas (žr. Raistiniai), kaip ir Adomo
vizna. Matyt, senovėje čia net kaimo nebuvę, o raistas priklausęs kažkokiam Jonui.
Judyčiai (lenk. Judyty) – Lenkijos kaimas, esantis Pamario vaivadijoje, Štumo apskrityje, Dziežgonio valsčiuje. Vardo kilmė nėra
aiški, tačiau žodžio daryba kreipia jį kildinti iš baltų kalbų.
Juknaičiai (lenk. Juchnajcie) – kaimas Galdapės apskrityje ir
valsčiuje. Vardas kilęs veikiausiai iš įkūrėjo Juknos vardo.
Junošynas (lenk. Junoszyno, kašb. Junoszënò) – kaimas Pamario
vaivadijoje, Novodvoro apskrityje, Stegnos valsčiuje, žulavų teritorijoje. Pro šalį eina siaurukas į Štuthofą. Kaimo vardas patyręs metamorfozių, tačiau panašu, kad yra asmenvardinės kilmės.
Juodeliškės (lenk. Jodeliszki) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje. Vardas asmenvardinės kilmės.
Juodežeriai (lenk. Jodoziory) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardo kilmė lietuviška, jo prasmė suprantama. Fonetiškai verčiant į lenkų kalbą atrodo, kad tai Jodo ežeras.
Jurkiškės (lenk. Jurkiszki) – kaimas Galdapės apskrityje ir valsčiuje prie kelio nr. 651. Vardą gavęs nuo įkūrėjo Jurkaus.
Kadariškės (lenk. Kadaryszki) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Rudkos valsčiuje. Vardo kilmė asmenvardinė.
Kadynai (lenk. Kadyny, vok. Kadinen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elbingo apskrityje, Tolkmicko valsčiuje. Prūsiško
vardo kilmė neaiški.
Kaitrynė (lenk. Kojtryny) – kaimas Olštyno apskrityje, Biskupeco valsčiuje. Vardą, matyt, reiktų gretinti su liet. žodžio kaitrus
šaknimi.
Kališkės (lenk. Kaliszki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Piso apskrityje, Piskos Bialos valsčiuje. Gyvena čia 240 asmenų. Priesaga -išk- rodo, kad vietovė buvusi Kalio nuosavybė.

K Ą PA S A K O J A V I E T O VA R D Ž I A I ( A – L )

151

Kaime išsilaikęs XIX a. dvaras, jį supa gražus parkas. Didžiausios
brangmenos yra 300 metų ąžuolai bei senas maumedis.
Kališkių istorija siekia kryžiuočių laikus. Minimi jau 1424, 1428 ir
1448 m. XV ir XVI a. dokumentuose kaimas rašomas: Kallishchken,
Heynitzinn, Haenitzen, Hennitzen, Haeinczen.
Pirmas dokumentas apie Kališkius yra žinomas iš 1447 m. Jame
sakoma: kaimas turi būti įkurtas mūsų Ąžuolyne, nebuvo čia sėslijos,
tik miškai driekėsi. Tais metais tarp Kališkių ir Piskos Bialos pradėjo
veikti lentpjūvė. 1559 m. minima jau ir karčema.
Dvaras buvo pastatytas 1830 m. 1938 m. per germanizacijos
akciją kaimas buvo pavadints Flockau.
Kalnikas (lenk. Kalnik, vok. Kahlau) – kaimas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Ostrudos apskrityje, Morongo valsčiuje. Anksčiau lenkai kaimą, nusižiūrėję nuo vokiečių, vadindavo Kalaw. Lenkų kalba
išlaikiusi autentišką prūsišką daiktavardžio mažybinę formą Kalnikas, lygiai kaip Kopernikas – Kopernos sūnus (Koperniukas), lygiai
kaip žemaičių Janikė ar Onikė – mažosios Janė ir Ona. Taigi Kalnikas mums labiau įprasta forma būtų Kalnelis ar Kalniukas. Kas
tai buvęs – tokia pavarde žmogus, ar dėl krašto konfigūracijos taip
kaimas pramintas? Formos vienaskaita verstų dėmesį kreipti į antrą
galimybę.
Kaime stovi barokinė bažnyčia, pastatyta 1730–1738 m.
Dokumentuose šis 80 valakų turintis činšinis kaimas minimas
1320 ir 1331 m. 1782 m. kaime buvę 76 namai (dūmai), o 1858 m.
buvę jų 120 su 810 gyventojų.
Tuo pačiu Kalniko vardu šiaurės Kroatijoje (Slavonijoje) Panonijos kalnų grupėje aukščiausiai iškilusi kalva yra vadinama Veliki Kalnik (vengr. Nagykemlék). Kaip čia toks vardas atsiradęs, geografams
žinoti.
Kalniškiai (lenk. Kolniszki) – kaimas Galdapės apskrityje ir
valsčiuje. Vardas rodo aukštumos kraštą.
Kampuočiai (lenk. Kompocie) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko
valsčiuje. Vardą gavo nuo (žr.) Kampuočio ežero.
Karklynė (lenk. Korkliny) – kaimas Suvalkų apskrityje ir valsčiuje. Vardas rodo karklais apaugusią žemumų lygumą.
Karnitai (lenk. Karnity, vok. Karnitten) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Ostrudos apskrityje, Milomlyno valsčiuje, prie
Katilo (lenk. Kocioł) ežero. Vardo kilmė neaiški. Galimas daiktas, kaimas perėmė netoliese esančio Karnitų ežero vardą.
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Karnitai pirmą kartą minimi 1349 m. Tuo metu buvo kryžiuočių
palivarkas. Kiti dokumentai rodo, kad kaimas buvo minimas 1360 m.,
ir ten gyveno prūsai. 1782 m. Karnituose buvo 11 namų (dūmų), tuo
tarpu 1858 m. juose buvę 155 gyventojai. Prieš karą čia buvo jau 340
gyventojų.
Karnituose išsilaikęs neogotikinio dvaro rūmų su parku kompleksas. Rūmai pastatyti 1856 m. vietoje lenkų-švedų karo metu sudegusio dvaro. Didžiulis parkas driekiasi nuo Karnito ežero rytų kryptimi.
Rūmai stovi arti ežero. Į šiaurę nuo rūmų stovi ūkiniai pastatai ir tarnų
namai bei arklidės, ratinė ir maniežinė.
Kalnelyje parko pietinėje dalyje išlikusios senųjų savininkų kapinės.
Šiuo metu čia veikia poilsiavietė ir privatus viešbutis.
Karšiai? (lenk. Korsze, vok. Korschen) – valsčiaus miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje. Miesto vardą galbūt
galima sieti su liet. daiktavardžiais karsas ar karša ʻurvas, ola; pakriaušisʼ.
2004 m. gruodžio 31 d. gyveno čia 4 724 žmonės. Miesto teises
Karšiai gavo 1962 m.
1945 m. vietovė perduota lenkų administracijai. Tuomet dauguma gyventojų buvo iškeldinti į Vokietiją. Kuomet į čia priverstinai iš
Beščadų buvo atkeldinti ukrainiečiai, evangelikų bažnyčia paversta
Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo stačiatikių cerkve.
Karvikas (lenk. Karwik) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Piso apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški, galimas daiktas, jis
asmenvardinės kilmės, ką rodytų mažybinė ar patroniminė priesaga
-ik- (žr. Kopernikas) iš neišlikusios pavardės Karvis. Plg. pavardes
Karvelaitis, Karvelis ar Karvickas. Tačiau vienaskaitos forma gali
rodyti ir kitą kilmę.
Kaimas išsidėstęs prie Sekstų ežero ir Eglinės kanalo, už 7 km nuo
Piso. Įkurtas 1804 m. Gyvena čia apie 120 asmenų. Ant Eglinės kanalo
įrengtas šliuzas. Yra kaime pensionas. Galima pasivažinėti bričkomis
ir pajodinėti.
Karviniai (lenk. Karwiny) – Gdynės miesto kvartalas. Lenkų
Vikipedija šį vardą sieja su kašubų daiktavardžiu karwia ʻganyklosʼ.
Kadangi I tūkstantmetyje šiame krašte gyveno prūsai, reikia manyti,
ir šis vietovardis, kaip ir kiti (žr. Gdanskas ar gal ir Sopotas), daug
senesnis, vedantis dar į šio krašto baltiškuosius laikus. Iki nesenų laikų
šioje vietoje buvo laukai, taigi ir ganyklos, ir dar XX a. 8 dešimtmetyje
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čia miesto nebuvo. Gražu, kad ankstesni vardai prisiderina gyvuoti
ir miesto sąlygomis. Antai Gdansko Oliwoje yra gatvė Karwieńska,
susišaukianti su Gdynės Karviniais.
Karviniai – tai miesto kvartalas Gdynės pietinėje dalyje, nuo centro nutolęs apie 8 km. Namai čia išsistatė tik praėjusio šimtmečio 9
dešimtmetyje.
Kelčėnai (lenk. Kielczany) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje.
Vardą gavęs iš pavardės Kelčėnas, šios patroniminė priesaga -ėn- rodo
kilus ją iš neišlikusios pavardės Kelčius. Plg. kitą artimą pavardę Keliuotis, kuri gali būti iš dabar jau užmirštos profesijos keliuotis ʻkelio
tarnasʼ (LPŽ).
Kelmynė (lenk. Kielmin) – maža sėslija Augustavo apskrityje,
Plaskos valsčiuje prie Augustavo kanalo Augustavo girioje. Šaknis
sietina su daiktavardžiu kelmas, priesaga -ynė rodo buvus kelmų nusėtą vietovę.
Kentšynas (lenk. Kętrzyn, seniau Rastembork, vok. Rastenburg) – apskrities miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Šalia miesto
Gerlože 1941–1944 m. buvo vyriausioji Hitlerio būstinė (vilko urvas).
Kentšyno miestas esti bartų genties žemėse. Per kryžiuočių antplūdžius sudegintos prūsų pilys, o gyventojai, kurie priėmė krikštą,
iškeldinti. Kiti gyventojai buvo žudomi, kaimai ir pilys deginamos.
Tiktai 1329 m. pastatyta kryžiuočių sargybvietę ir pavadinta prūsiškai
Rast (vok. Rast ʻpoilsis, atokvėpis, vieta atsikvėptiʼ). 1345 m. lietuvių kariai, vadovaujami kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio, sargybvietę
sunaikino. Tačiau 1350 m. Kryžiuočių ordinas sėsliją atstatė ir pradėjo
mūryti gynybines sienas.
Miesto teises Rastenburgas (Poilsiapilė ar gal Rąstapilė?) gavo
1357 m. lapkričio 11 d. Tačiau miesto sklaidos metai atėjo tiktai po
1525-ųjų, kuomet susikūrė Kunigaikštiškieji Prūsai.
Plačioji germanizacija prasidėjo vėlesniais metais. 1942 ir 1945 m.
miestas buvo smarkiai bombarduojamas ir apgriautas. Po karo miestas
vadinamas Rastemborku, bet svarstyti vardai Raściborz ir Raścibórz,
tačiau pagaliau 1946 m. gegužės 7 d. suteikta miestui Kentšyno (lenk.
Kętrzyn) vardą, lenkų XIX a. istoriko ir kovotojo su Prūsų germanizacija Voicecho Kentšynskio (Wojciech Kętrzyński) garbei.
Kybartai (Lietuva) – miestelis prie sienos su Karaliaučiaus kraštu. Dabartiniai Kybartai įkurti buvusios prūsų Nadruvos žemių, kurios
ištuštėjo per viduramžiais vykusius karus, rytiniame pakraštyje. Po
1422 m. pasirašytos Melno taikos sutarties tarp Lietuvos ir Vokiečių
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ordino į miškais apaugusį kraštą ėmė grįžti baltų kilmės žmonės. Tačiau dar daugiau kaip šimtą metų siena tarp vokiečių valdomos Prūsijos ir Lietuvos nebuvo aiški. Štai 1536 m. Lietuvos-Lenkijos karalienė
Bona skundžiasi Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui, kad jos vietininkas, esąs Jurbarke, apgyvendinęs vieną žmogų prie Lieponos upelio
ir kad Prūsijos valdininkai, perėję tą upelį, tą žmogų apiplėšę, paėmę
jo gyvulius, o namus sudeginę. Kitame laiške 1547 m. karalius Žygimantas skundžiasi, kad Įsruties prefektas suėmęs du Jurbarko srities
žmones – Motiejų Matlaukį ir Joną Kibeikį – už tai, kad juodu pirkę
Prūsuose medaus ir bandę parsinešti namo.
Kybartų miestas, pavadintas toje pačioje vietoje dar XVI šimtmetyje buvusio Kybartų kaimo vardu, įsikūrė ir išaugo vien dėl savo įdomios
geografinės padėties. Senojo kaimo vieta buvo pasienyje esančios lėkštos kalvos bei dar viduramžiais naudotų kelių sankryžos šiaurinėje pusėje. Tiesiant Peterburgo–Varšuvos geležinkelio atšaką, einančią į Prūsiją,
ant tos kalvos pastatyta visame Pabaltijyje didžiausia ir prabangiausiai
įrengta Virbalio geležinkelio stotis. Prie stoties įsikūrusi gyvenvietė išaugo į miestą, ir jo istorijoje buvo ne vienas pakilimas ir nuosmukis.
Miesto kilimas siejosi su intensyvia pasienio prekyba, prekių eksportu ir tranzitu, kitame Lieponos krante klestinčia europine kultūra.
Nuosmukiai – pasauliniai karai, du kartus beveik visiškai sunaikinę
miestą, sovietmetis, kuomet „rajono centro“ statuso neturėję miestai
buvo pasmerkti skursti... Būdami geroje geografinėje padėtyje, turėdami palankesnes nei kitos gyvenvietės sąlygas, Kybartai ir kybartiškiai šiek tiek skyrėsi nuo kitų Lietuvos miestų ir miestelių, visada ėjo
truputį priekyje.
Kiekskaimis (lenk. Kiekskiejmy) – kaimas Galdapės apskrityje,
Dubeninkų valsčiuje. Vardas sudurtinis. Pirmosios šaknies reikšmė
neaiški, antroji šaknis baltiška, nurodanti kaimo tipo gyvenvietę (žr.
Krelikeimis). Galimas daiktas, kad pirmasis dėmuo yra asmenvardinės
kilmės. Tuomet antrasis kamienas keimas ʻkiemasʼ atitiktų lietuvišką
priesagą -iškės.
Kiemlaukiai (lenk. Kiemławki) – yra Didieji ir Mažieji.
Kiemlaukiai Didieji (lenk. Kiemławki Wielkie, vok. Groß Kämlack) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje,
Barčėnų valsčiuje. Vardą sudaro du žodžiai – kiemas ir laukas.
Kaimas įkurtas 1340 m. Čia veikė trys riterių tarnybos. Vieną iš jų
pagal Kulmo teisę sudarė kryžiuočių magistras Vinrichas fon Kniprodė.
1970 m. gyveno čia 99 žmonės.
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Kiemlaukiai Mažieji (lenk. Kiemławki Małe, vok. Klein Kämlack) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje,
Barčėnų valsčiuje. Dėl vardo kilmės žr. Kiemlaukiai Didieji.
1970 m. čia gyveno 36 žmonės.
Kildainiai (lenk. Kiłdajny) – gyvenvietė Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje, Lelkovo valsčiuje. Vardas yra -ain- priesagos vedinys. Šaknies prasmė nėra aiški, tačiau daryba leistų laikyti
šį pavadinimą esant asmenvardinės kilmės, plg. veikiausiai pravardinę
pavardę Kilda, kurią galbūt galima sieti su liet. kilduoti ʻkilnotis; judėti, krutėti; šlubuotiʼ (LPŽ).
Kilpiniai (lenk. Kielpiny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Dzialdovo apskrityje, Lidzbarko valsčiuje.
Kaimas stovi ant Kilpinio ežero krantų, iš jo ir vardą gavęs
(žr. ežeras Kilpinis).
Kitos giminingus vardus turinčios vietovės, pateiktos lenkų kalba
vartojamomis formomis: Kiełpin, Kiełpino, Kiełpiny, Kiełpinek.
Kilpinukas (lenk. Kiłpinek) – Gdansko rajonas tarp Gdansko
Vžešco ir Gdansko Olivos kvartalų. Vardo baltiškumu nereiktų abejoti, juo labiau kad Varmijos Mozūrų vaivadijoje yra panašiai pavadintas
kaimas – žr. Kilpiniai, ir ežeras Kilpinis.
Kirsna (Naujoji, Aštrioji) (Lietuva) – gyvenvietės tarp Lazdijų
ir Kalvarijos. Vardą gavo iš (žr.) Kirsnos upės.
Kisynai (lenk. Kisiny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Dzialdovo apskrityje ir valsčiuje. Vietovardžio kilmė neaiški. Gal šaknį kis- galima sieti su ežero (žr.) Kisaino vardo šaknimi? O gal jis
asmenvardinės kilmės?
Klaipėda (lenk. Kłajpeda) – kaimas Suvalkų apskrityje, šiek tiek
į šiaurę nuo Ančios ežero. Įdomi kaimavardžio sutaptis su Lietuvos
uostamiesčio Klaipėdos vardu, bet ir šio vardo istorija, kaip ir Klaipėdėlės kaimo Suvalkų apskrityje, nėra aiški. Galimas daiktas, pagrįstas
teiginys, jog Klaipėda – tai senovės vok. tarmėse žinomo klaipo ʻduonosʼ ėdėja.
Klaipėdėlė (lenk. Kłajpedka) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardo istorija nėra aiški, bet plg. vietovardį Klaipėda.
Kleinava (lenk. Klejnowo) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė neaiški.
Klevai (lenk. Klejwy) – kaimas Seinų valsčiuje. Kaimo teritorijoje
esantys du ežerai – (žr.) Klevis ir (žr.) Klevaitis – rodo, kad krašte gausiai
augo klevų (plg. Berznykas). Kaimui kito vardo nė nereikėjo ieškoti.

156

A l g is uzdila

Klevynė (lenk. Klewiny) – kaimas Galdapės apskrityje, Banie
Mazurskie valsčiuje. Kaimo vardas rodo klevų priaugusią vietą (žr.
Klevai).
Kleviraistis? (lenk. Klonorejść) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje. Vardas rodo, kad būta čia klevais apaugusio raisto.
Į lenkų kalbą buvo išverstas pirmas vietovardžio dėmuo, antras liko
nepaliestas, tik fonetiškai apdorotas.
Kliūtainiai (lenk. Klutajny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Lidzbarko apskrityje, Kivitų valsčiuje. Vardažodis veikiausiai
yra asmenvardinės kilmės – nuo neišlikusios pavardės Kliūtas, kuri
sietina su daiktavardžiu kliūtas ʻkliūtis, kliuvinysʼ. Dėl -ain- priesagos žr. Vižainis.
Košiūnai (lenk. Kaszuny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Lidzbarko apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. LPŽ pateikia
pavardę Košys. Lietuviška priesaga -ūn- rodo esant jį Košio sūnų, taigi
kaimo vardas būtų kilęs iš asmenvardžio, kurį galbūt galima sieti su
liet. košis ar košys ʻkablys šienui pešti; kablys šieno ar javų vežimui
priveržtiʼ.
Krasnagrūda (lenk. Krasnogruda) – kaimas Seinų apskrityje ir
valsčiuje. Kaimo vardo kilmė nėra iki galo aiški, tačiau pirmasis sudurtinio žodžio kamienas rusiškas. Tą pačią šaknį turi ir kiti vietovių vardai,
kaip antai Krasnapolis, Krasnavas. Dėl antro kamieno žr. Sangrūda.
Karalienė Bona 1520 m. perdavė Sidorui Kapčiui gabalą girios, šis
įkūrė dvarą, ir jame apsigyveno Užnemunės lietuviai bei rusėnai. Tuomet susiformavo didelės valdos, o XVII a. jos suskilo į Krasnagrūdą,
Joniškį ir Lumbius.
1785 m. Krasnagrūdos valdas nupirko bajoras Motiejus Eismantas. Supirkinėjo jis aplinkines žemes ir įkūrė latifundiją, o savo būstinę
pasirinko Krasnagrūdoje.
Krasnagrūdos dvaras XIX a. pabaigoje buvo perstatytas, tačiau
išliko XVIII a. menantis medinis dvaro flygelis.
Su Krasnagrūdos dvaru sutapęs yra žymaus lenkų poeto ir rašytojo Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) vardas, būdamas studentu čia
pas giminaičius XX a. 4 dešimtmetyje jis leisdavo atostogas.
Priešais dvarą, kitoje (žr.) Alno ežero pusėje, yra įsikūręs Balstogės politechnikos instituto poilsio židinys. Netoli eina tarptautinis
kelias Seinai–Lazdijai.
Kreivėnai (lenk. Krejwiany) – kaimas Punsko valsčiuje, išsidėstęs prie kelio, einančio iš Punsko į Lietuvą. Tas kelias buvo kreivas,
vinguriuotas, dėl to ir sodybos nėjo pagal tiesią liniją. Šio kaimo vardą,
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kaip ir daugelį kitų kaimų vardų, galėjęs suteikti gyvenvietės įkūrėjas
Kreivėnas (Kreivio sūnus). Tačiau senuosiuose dokumentuose rusai
yra jį išsivertę ir įvardiję Krivoje selo ʻKreivasis kaimasʼ.
Mūsų apylinkėse šalia šių yra dar ir kiti Kreivėnai – Rudkos valsčiuje, Vižainio parapijoje, kur šiandien jau praktiškai niekas lietuviškai
nebekalba. Iš pastarųjų Kreivėnų yra kilęs ilgametis Punsko klebonas
Ignas Dzermeika (kurį tėvas krikštyti po Pirmojo pasaulinio karo vežė
nelegaliai per iš naujo nustatytą Lenkijos-Lietuvos sieną į Liubavą, nes
ten buvęs lietuvis kunigas). Tai jau paskutinis šio kaimo žmogus, kalbėjęs lietuviškai, su gražiu vietinės tarmės atspalviu. Buvo ir kitas jo
amžininkas, kaimynas iš gretimo Eišeriškių kaimo – Saladuonis. Jie ir
užbaigė lietuvių kalbos istoriją šiose vietose.
Kreivinčiai (lenk. Krejwińce) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje. Vardo turinys būtų aiškus, tačiau kilmė neaiški. Gal tai fizinė geografinės vietos charakteristika, o gal vietovardžio kilmė asmenvardinė.
Krelikaimis (lenk. Krelikiejmy, seniau Królikowo, vok. Kröligkeim) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje.
Lenkų variantas Królikowo rodo, kad kaimas vardą gavęs iš žmogaus,
besiverčiančio auginimu kralikų, kuriuos, matyt, čia vadinta krelikais
(tai rodytų ir vokiečių užrašyta forma Kröligkeim, ir turėjęs būti pramintas Kreliku). Vokiečių išlikęs vietovardis rodo kaimą vadinus vienaskaita.
Dėl nuolat čia pasitaikančių kaimų pavadinimų su antruoju
dėmeniu (lenk.) kiejmy gali kilti abejonių, kaip tuos vietovardžius
įvardinti lietuviškai: palikti vakarų baltų formą – keimas ʻkiemas; kaimasʼ, ar manyti, kad lenkų forma keim atsiradusi dėl vokiečių keim
paraidinio transponavimo, kurį vokiečiai taria kaim. Kadangi turime du panašius žodžius – kaimas ir kiemas (jotv. ir pr. keimas), kuriuos lenkai per vokiečių kalbą dažniausiai suveda į vieną – -kiejmy,
tik vokiečių kalboje išlaikytas vietovardis leistų atkurti originalų vardą Krelikaimis. Tai pasakytina ir apie visus kitus tą antrąjį dėmenį
turinčius vietovardžius.
Šiuo metu Krelikaimis garsėja gausybe čia besilaikančių gandrų.
Kruteniškės (lenk. Krucieniszki) – kaimas Seinų apskrity, Krasnapolio valsčiuje. Priesaga -išk- rodo kažkokio Krutenio gyvenamą
vietą, taigi kaimo vardas yra asmenvardinės kilmės. Šią pavardę galima sieti su liet. krutėti ʻjudėti, daug dirbtiʼ (plg. pavardę Girdenis
ʻkas gerai girdiʼ).
Kukliai (lenk. Kukle) – kaimas Seinų valsčiuje. Yra žinomos pavardės Kuklys ir Kuklius – galbūt ʻdrovus žmogusʼ. LPŽ nurodo, kad
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ši pavardė gali būti perdaryta iš *Kūklys ʻšykštuolis, kas kitus spaudžia prie darbo, pikčiurna, bambeklisʼ, nors įmanomi ir kiti ryšiai, plg.
liet. kuklinti ʻsukti, vytiʼ. Suvalkų krašte yra išlikusi ši pavardė, tik
suslavintos formos – Kuklinskas.
Kuklinas (lenk. Kuklin) – kaimas Mlavos apskrityje, Mazovijos
vaivadijos šiaurinėje dalyje, senojoje Varmės žemėje. Vardas greičiausiai yra kilęs iš baltiškos pavardės Kuklinas, kuri sudaro -in- priesagos
vedinį iš Kuklys ar Kuklius (žr. Kukliai).
Kuliešiai (lenk. Kulesze-Litewka) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Mazovijos Vysokio apskrityje, Kulesze Kościelne valsčiuje. Kaimo
vardas asmenvardinės kilmės, iš pavardės Kuliešius, tokia ir mūsų
krašte yra žinoma. Žodis kuliešius reiškia ʻšlubas, raišasʼ. Prievardis
Litewka rodo, kad aplenkėjusioje aplinkoje dar buvę išsilaikę lietuvių.
Kūmainiai (lenk. Kumajny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Lidzbarko apskrityje, Orneta valsčiuje. Tai priesagos -ain- vedinys. Vietovardžio šaknies prasmė neaiški, tačiau tikėtina, kad šis
vietovardis yra asmenvardinės kilmės nuo neišlikusios pavardės Kūmanis, kuri yra patroniminės priesagos -ain- vedinys.
Kumelskas (lenk. Kumielsk) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso apskrityje, Biała Piska valsčiuje. Vardo etimologija nėra
aiški, tačiau baltiška šaknis rodo jo sąsają su lietuvių kalba.
XV ir XVI a. dokumentuose vietovė buvo įvardijama keliais būdais: Komilsken, Kamieliβken, Kumlsken. Vokiško vardo antrajame
variante yra išlaikyta priesaga -iškės, kas leistų laikyti jį asmenvardiniu. Gal tai Kumeliškės? Činšinis kaimas minimas jau 1424 m. 1428 m.
kaimui buvo paskirta apie 46 valakai. 1447 m. veikė čia dvi karčemos.
1499 m. dirbo malūnas.
Parapija dokumentuose minima jau 1475 m.
Kumkaimis (lenk. Kumkiejmy) – kaimas Lenkijoje, Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje. Vardo kilmė nėra aiški,
tačiau greičiausiai tai asmenvardinės kilmės pavadinimas, galbūt nuo
neišlikusios pavardės Kumas ar Kumis, kurią galima sieti su liet. daiktavardžiu kumė ʻkumelėʼ. Dėl antros šaknies – žr. Krelikaimis.
Kupavas (lenk. Kupowo) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos
valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Galimas daiktas, šaknis yra gimininga
su veiksmažodžiu kaupti ar daiktavardžiu kupeta. Lietuviška priesaga
-ava yra pakeista analogiška lenkiška -owo : -ów (pvz., Szepietowo,
Augustów).
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Kutai (lenk. Kuty) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Vengožavo (Angarapės) apskrityje, Pažiezdrės (Pozezdrze) valsčiuje.
Vardo kilmė nėra aiški, greičiausiai asmenvardinės kilmės (iš Kutas ar
Kutys, plg. liet. kutas ʻsusivėlusių pašukų, pakulų ar vilnų kuokštasʼ.
Kvėnai, Kvainai ar Kivainai? (lenk. Kiwajny, vok. Quehnen)
– kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje. Įdomu,
kad lenkų ir vokiečių vietovardžio variantai nesutampa, todėl daug
sunkiau įminti, kaip prūsiškai kaimas buvo vadinamas. Galimi trys variantai – išsaugotas lenkų kalbos, vokiečių kalbos (ėn, nors turi priemonių ir dvigarsiui ain perteikti) ir hibridinis. Abi svetimų kalbų formos pabrėžia vietovardžio daugiskaitinę formą, o lenkai nurodo į kietą
kamiengalį. Vokiečių kalboje pirmojo balsio visai nėra, nors esama
priemonių jį nurodyti. Antrajame skiemenyje vokiečiai rašo balsį eh,
o lenkai, veikiausiai fonetiniais sumetimais, pažymi šaknies dvibalsį
ai, todėl, matyt, vokiečiai bus tiksliau perteikę vietovardžio formą – ji
bene ir turėtų būti Kvėnai.
Pavadinimas greičiausiai kilęs iš nežinomos pavardės Kvėnas.
Kvitainiai (lenk. Kwitajny, vok. Quittainen) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Elblongo apskrityje, Paslankos valsčiuje. Kaimavardžio prasmė nėra aiški. Baltiška priesaga -ain- rodo kieno nors buvimo ar gyvenamą vietą. Reikia manyti, kad tai asmenvardinės kilmės
vietovardis. Galimas daiktas – nuo neišlikusios pavardės Kvietas ar
Kvietys. Yra dar išsilaikiusi pavardė Kvietelaitis – su dviem patroniminėmis priesagomis -el- ir -ait. Plg. liet. kvietys ʻduoninis javas arba
jo grūdai, iš kurių miltų kepamas pyragasʼ. Tuomet šio kaimo pavadinimas turėtų skambėti Kvietainiai.
1939 m. Kvitainių savininkė buvo vokietė Mariona Denhof (Marion Dönhoff), vokiečių ir lenkų susitaikymo šalininkė, vokiečių žurnalistė, knygų apie Rytprūsius autorė.
Kaime išlikę barokiniai dviejų aukštų rūmai, pastatyti prieš
1740 m. 1840–1850 m. rūmai buvo perstatyti neorenesansiniu stiliumi.
Savininkų portretai po Antrojo pasaulinio karo perkelti į Varmės ir
Mozūrų muziejų Olštyne, o pastatu naudojosi valstybinis žemės ūkis.
Barokinė bažnyčia buvo pastatyta 1714–1719 m.
Labodai (lenk. Łobady) – kaimas Galdapės apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški. Daugiskaitos forma leistų manyti, kad tai
asmenvardinės kilmės vietovardis.
Laisai (lenk. Łajsy) – du kaimai Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
vienas Branevo apskrityje, Pieniężno valsčiuje, ir kitas – Olštyno aps-
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krityje, Getšvaldo valsčiuje. Šių kaimų vardas nėra aiškus, galimas
daiktas, kad tai asmenvardinis vietovardis.
Lajai (lenk. Łoje) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški. Veikiausiai jis asmenvardinės kilmės iš
vardo Lajus.
Lankkaimis (lenk. Lankiejmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje. Vietovardžio darybą reiktų sieti su asmenvardžiu Lanka ar Lankas, plg. lanka, o gal tiesiog iš liet. lanka, ir
kaimas (žr. Krelikaimis). Susidūrusių dviejų k vokiečių rašyba nefiksavo, o lenkai iš vokiečių nusirašė taip pat vieną k.
Laskkaimis (lenk. Łoskajmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje ir valsčiuje. Tai pagal neaiškų asmenvardį, gal Laska, Laskas ar Laskis, pavadinta gyvenamoji vieta; dėl
keimas (žr.) Krelikaimis.
Lazdojai (lenk. Łazdoje, vok. Laxdoyen) – kaimas Kentšyno apskrityje ir valsčiuje. Kaimo kilmė neaiški. Gal tai asmenvardinis vietovardis, nuo Lazdojis, plg. lazda ʻplonastiebis medisʼ?
Leĩpalingis (Lietuva) – miestelis Druskininkų savivaldybėje, prie
kelių Druskininkai–Seirijai ir Merkinė–Veisiejai sankryžos. Seniūnijos centras. Stovi Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
(nuo 1821), Leipalingio pagrindinė mokykla, vaikų lopšelis-darželis
„Liepaitė“, kraštotyros muziejus (veikia nuo 1957, įkūrėjas Algirdas
Volungevičius), siuvimo cechas, girininkija, biblioteka, paštas (LT67027), kapinės, parkas. Išlikęs XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios
dvaras, jo pastatai dabar prastos būklės.
Miestelio vakariniu pakraščiu teka Seiros upelis. Greta miestelio
yra Leipalingio kaimas, stūkso Leipalingio piliakalnis.
Netoli miestelio esantys Leipalingio ir Druskininkėlių piliakalniai
rodo vietovės svarbą praeityje, nors Leipalingis pirmąkart paminėtas
tik 1503 m. (kaip dvaras). Nuo XVI a. priklausė stačiatikiams Sapiegoms, jie čia pastatė cerkvę, vėliau (tapę katalikais) – ir pirmąją bažnyčią. Miestelis tikriausiai atsirado XVII a. pirmoje pusėje.
Iki 2000 m. Leipalingis priklausė Lazdijų rajonui. 2003 m. liepos
10 d. Prezidento dekretu patvirtintas miestelio herbas.
Vietovė įsikūrusi tradicinėse jotvingių žemėse, todėl pavadinime
yra jotvingiška liepos medžio lytis (leipa). Priesaga -al- „-el-“ rodo
liepos mažybinę formą. Priesaga -ing- rodo buvus čia gausiai leipalių
(ʻliepeliųʼ), plg. vietovardžius Klevai, Berznykas. Kirčiuoti vietovardį
Leĩpalingis reikia tvirtagališkai pirmame skiemenyje.
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Lenkupiai (lenk. Lenkupie) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje. Gyvenvietė įsikūrusi prie (žr.) Lenkupės
upės, pagal ją ir vardą gavusi.
Leškiemis (lenk. Leszkiemie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Tai sudurtinis žodis, pirmo dėmens šaknies vardas nėra aiškus, antras dėmuo – kiemas (plg. Šlynakiemis, Vaitakiemis).
Lidzbarkas (Varmijos) (lenk. Lidzbark Warmiński, vok. Heilsberg) – miestas Lidzbarko apskrityje ir valsčiuje. Lidzbarkas nuo
1350 m. iki XIX a. buvo Varmijos sostinė.
Senoji prūsų gyvenvietė Lecbargas, esantis Varmės ir Bartos
pasienyje, jau 1240 m. buvo kryžiuočių užkariautas. Po metų stovėjo čia medinė pilis. Jau 1242 m. išsiveržė engiamų prūsų sankylis
(1242–1249) prieš kryžiuočius. Lecbargas buvo iš Ordino atkariautas
ir nuniokotas, tačiau po metų vėl grįžo kryžiuočiams. 1260 m. kilo
naujas, II prūsų sankylis. Po ilgos apgulties, vadovaujant prūsų vadams
Glapui iš Varmės ir Auktumui iš Pamedės, 1261 m. Lecbargą susigrąžino pirmieji šeimininkai. 1274 m. sėslija vėl pateko kryžiuočių žinion.
Į naują atsirandantį miestą plaukė vokiečiai ir Silezijos lenkai. Jau
apie 1390 m. pastatyta vandentiekį, jis veikė iki 1904 m. Čia susitelkė
Varmės centrinė vyskupų administracija, léista įstatymus, vyko teismai, čia klestėjo kultūrinis ir diplomatijos gyvenimas, veikė mokykla.
1410 m. Lidzbarkas išstatė savo armiją Žalgirio mūšyje, bet vyskupo
Henriko Vogelsango vėliava buvo sumušta. Miestas buvo priverstas
kuriam laikui pripažinti Lenkijos karaliaus valdžią. 1414 m. Lidzbarką
sudegino apgulusi lenkų kariuomenė.
1767–1795 m. Varmės vyskupu buvo žinomas lenkų poetas Ignacas Krasickis (Ignacy Krasicki). Po Lenkijos-Lietuvos pirmosios grobties 1772 m. Varmija atiteko Prūsijai. Po antros grobties I. Krasickis
paliko Varmę, o jam mirus vyskupo rezidencija buvo perkelta į Olštyną.
Karo metais 80 proc. miesto buvo sunaikinta.
Lidzbarkas garsėjo savo legendomis. Viena jų pasakoja apie užkeiktą akmenį. Kai per Lidzbarką važiavo Zirgūnos komtūras, aplenkė
ant tilto jauną lidzbarkietę Malvytę. Ji iš pirmo žvilgsnio pamilo komtūro ginklanešį Zigfrydą, kurį vaikystėje kryžiuočiai buvo pagrobę iš
prūsų šeimos. Kai komtūras grįžo į pilį, įsakė Pšemekui priversti jį
įsimylėti ir išsivesti iš pilies. Tačiau mergaitės senelis labai nekentė
vienuolių, nes vienintelis liko gyvas per jo miesto skerdynes. Todėl
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pasiėmė Malvytę ir pabėgo su ja. Pšemekas labai sielojosi ir prašė, kad
jį Varmės dievai paverstų akmeniu, idant galėtų jis tuo būdu pagelbėti
savo mylimai tėvynei. Tasai akmuo šiandien tūno pilies sienose. Vaikino meilė saugo pilį nuo visų negandų.
Senoji prūsų gyvenvietė buvo vadinama Lecbargu, iš čia lenkų
Licbarg arba Licbark. Ilgą laiką miestas turėjo vokišką Heilsberg
vardą.
Berg des Heils ʻšventas kalnasʼ, kur ʻšventasʼ gali būti paimtas
dar iš pagonių, kurie šventė pagoniškas šventes. Vėliau prie Lidzbarko
pridėta dar Varmės žodį, kad skirtųsi nuo Velsko Lidzbarko.
Lipniokas (lenk. Lipniak) – kelios vietovės tokiu vardu: 1) kaimas Suvalkų apskrityje ir valsčiuje, turi geležinkelio stotelę kelyje
Suvalkai–Trakiškės, 2) kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje,
3, 4) kaimai Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Jotvos krašte esantys Lipniokai veikiausiai naujai pervardinti pagal liepas, kaip ir (žr.) Leipalingis. Gal tai buvusios Leipavos?
Lizdeikos (lenk. Lizdejki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos
valsčiuje. Šiurpilio krašte gyva yra Eglės žalčių karalienės legenda,
matyt, šiame krašte gyvos buvo ir kitos Lietuvoje žinomos baltų legendos. Šis vietovardis patvirtina ir padavimą apie Lizdeiką – vyriausiąjį
žynį, kuris Lietuvoje Gediminui aiškinęs jo sapną. Reikia manyti, kad
tos legendos daug senesnės, negu esame linkę galvoti.
Lomža (lenk. Łomża, lot. Lompza, vok. Lomscha, jidiš Lomsza,
rus. Ломжа) – prie Narvės upės esantis miestas Lenkijos šiaurryčiuose. Šiuo metu apskrities centras. Nuo 1925 m. spalio 28 d. Lomža
yra ir vyskupystės centras. Palenkės vaivadijoje yra vienas iš trijų (šalia Balstogės ir Suvalkų) stambiausių miestų.
Miesto vardo kilmės aiškinimas nėra vienareikšmis. Antai
Zygmuntas Glogeris rašo: Miškuose gyvenantys žmonės, besiverčiantys medžiokle, ganiava, žvejyba, neturėjo būtino reikalo statyti pilių, nes natūrali ir didžiausia jų apsauga buvo senųjų medžių lūžtvė
[atseit, lenk. łomża iš łamać ʻlaužytiʼ]. Tuo tarpu pagal prof. Karolį
Zierhoferą (Zierhoffer), vardas (Lomža) rodo veikiausiai vietą, kur
buvę kažkokių lūženų, sutrupėjusių akmens luitų ar medžio išvartų.
Miesto vardas yra topografinis, išvestas su priesaga -ža iš tos pačios
šaknies, kaip ir senovinė lenkų łomić, łomać ʻlaužti, laužytiʼ. Panašiai
žodis suformuotas kaip ir Ilžos miesto vardas.
Man regis, lietuvių kalba leidžia pakreipti Lomžos miesto vardo etimologiją aiškumo linkme ir ją patikslinti. Miesto vardą reikėtų
sieti ne su kažkokia miško lūžtve ar sienų griuvenomis, o su natūra-
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liai čia esančia loma (kurios šaknį yra išlaikiusi ir lenkų kalba, sen.
lenk. łomać ‘laužti, laužyti’) – Narvės upės slėniu. Priesaga -ž- teikia vediniui menkumo, pvz., lijunžis ʻplonas ledo sluoksnis ant medžio šakų, šerkšnasʼ. Taigi Lomža rodytų menką gyvenvietę dauboje.
Geografinis apylinkių relljefas tokį požiūrį patvirtintų. O kad šitame
krašte siekia baltiškas vardynas, rodo vietovardžiai su dėmeniu viza,
(žr.) Vižainis arba (žr.) Vizna.
Lovuočiai (lenk. Łowocie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių
valsčiuje. Vardo kilmė nėra iki galo aiški, tačiau atrodo, kad dėl geografinio reljefo šį vardą galima sieti su liet. daiktavardžiu lovys. Žemės Algis Uzdila
paviršius labai nelygus ir susidarę daug vandens išraustų griovų.
Lugeliai (lenk. Ługiele) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio
valsčiuje. Vardas gali būti asmenvardinės kilmės (plg. pavardes Lugas, Lugelis).
Lumbiai (lenk. Łumbie) – kaimas Seinų valsčiuje. Vardą gavęs
nuo įkūrėjo asmenvardžio. Turime pavardžių Lumbė, Lumbis, Lumbys. Jas LPŽ sieja su liet. lumbis ʻkas nevikrus, nevykėlis, ištižėlis; kas
eidamas klumpa, klupčiojaʼ.

Algis Uzdila (g. 1937 m. Kreivėnuose, Punsko valsčiuje) – mokytojas, rašytojas, kultūros veikėjas. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Sugrįžęs metus laiko dirbo Seinų, vėliau Punsko licėjuose. Subūrė „Jotvos“ choreografinį
sambūrį ir ilgus metus jam vadovavo. Sudarė penkis lietuvių kalbos vadovėlius
pagrindinei mokyklai. Išleido kelis poezijos rinkinius.
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KAIP VADINO 1567 M. Į KARO TARNYBĄ IŠ
GARDINO PAVIETO SIUNČIAMUS ASMENIS
1567 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės surašyme yra ir Gardino pavieto bajorų registras. Dalis bajorų į karo
tarnybą vyko ne patys, o vietoj savęs siuntė kitus asmenis. Šiame
straipsnyje yra tiriamas į karo tarnybą siunčiamų asmenų vardynas.
Dauguma šių asmenų buvo valstiečių luomo, keli buvo bajorai.
Straipsnyje cituojami įvardijimai ir vardai yra metrikuoti: skliaustuose po įvardijimo arba vardo nurodomas šaltinio puslapis.

Asmenų, siunčiamų į karo tarnybą, vardai
Krikščioniškais vardais užrašyta devyni dešimtadaliai asmenų
(50; 90,9 proc.). Tautiniais (nekrikščioniškais) vardais užrašytas dešimtadalis asmenų (5; 9,1 proc.).
Krikščioniški vardai
Andriejus, Андрей – vienas užrašymas kanonine forma: acc. sg.
Андрея (694).
2.	Baltramiejus, Варфоломей – vienas užrašymas vakarietiška
kanonine forma: acc. sg. Балтромея (704).

1.



Vardai pateikiami lietuviška ir rusiška stačiatikiams būdinga forma.
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3.	Bogdanas, Богдан – vienas užrašymas kanonine forma:
acc. sg. Богдана (676).
4. Damianas, Дамиан – vienas užrašymas liaudine forma:
acc. sg. Демьяна (703).
5. Grigalius, Григорий – vienas užrašymas liaudine forma:
acc. sg. Грицука (678).
6. Jokūbas, Иаков – vienas užrašymas kanonine forma: acc. sg.
Якуба (699).
7. Jonas, Иоан – dešimt užrašymų: septyni kanonine vakarietiška
forma – acc. sg. Яна (678), (704), (709) ir kt.; trys liaudine
rytietiška forma – Иванъ (705), acc. sg. Ивана (678), (703).
8. Kosmas (Kuzmas), Косма – vienas užrašymas vakarietiška
kanonine forma: acc. sg. Кузму (705).
9. Makarijus, Макарий – vienas užrašymas liaudine forma: acc. sg.
Макара (685).
10. Maksimas, Максим – du užrašymai kanonine forma: acc. sg.
Максима (701), (703).
11. Martynas, Мартин – trys užrašymai kanonine forma: acc. sg.
Мартина (676), (678), (704).
12. Mikalojus, Николай – keturi vakarietiški užrašymai: trys
kanonine forma – acc. sg. Миколая (678), (695), (696); vienas
liaudine forma: acc. sg. Mиська (707).
13. Mykolas, Михаил – vienas užrašymas liaudine forma: acc. sg.
Михалка (680).
14. Morkus, Марк – vienas užrašymas kanonine forma: acc. sg. Марка (691).
15. Motiejus, Матфей – keturi užrašymai: vienas kanonine rytietiška
forma – acc. sg. Матфея (704); trys liaudine forma – Матысъ
(700), Матей (700), acc.sg. Матея (703).
16. Laurynas, Лаврентий – du užrašymai liaudine forma: acc. sg.
Лаврина (691), (701).
17. Petras, Петр – vienas užrašymas kanonine forma: acc. sg. Петра
(700).
18. Pilypas, Филипп – vienas užrašymas kanonine forma: acc. sg.
Филипа (693).
19. Povilas (Paulius), Павел – vienas užrašymas kanonine forma:
Павелъ (694).



Bogdanas yra vertinys iš Teodoto.
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20. Stanislovas – keturi užrašymai: du kanonine forma – acc. sg.
Станислава (684), (690); du liaudine forma: acc. sg. Стася
(687), acc. sg. Станка (677).
21. Steponas, Стефан – vienas užrašymas liaudine forma: acc. sg.
Степана (682).
22. Teodoras, Феодор – vienas užrašymas liaudine forma: acc. sg.
Федорца (688).
23. Timotiejus, Тимофей – vienas užrašymas liaudine forma: acc. sg.
Тимохофея (705).
24. Tomas, Фома – vienas užrašymas vakarietiška liaudine forma:
acc. sg. Томъка (680).
25. Trotimas, Трофим – vienas užrašymas liaudine forma: acc. sg.
Трохима (677).
26. Valentas, Валент – vienas užrašymas kanonine forma: acc. sg.
Валентого (700).
27. Vaitiekus – du užrašymai kanonine forma: acc. sg. Войтеха
(694), (707).
Tautiniai (nekrikščioniški) vardai
Krikščionys užrašyti keturiais tautiniais (nekrikščioniškais) vardais: acc. sg. Дыля (680), acc. sg. Гарасима (700), acc. sg. Куряйна
(690), acc. sg. Рокгалю (701). Totorius musulmonas užrašytas tiurkišku vardu acc. sg. Барана (708).

Asmenų, siunčiamų į karo tarnybą, įvardijimo tipai
Asmenų, kuriuos bajorai siuntė į karo tarnybą, 1567 m. Gardino
pavieto sąraše užrašyta 58. Jų įvardijimo tipai yra trys: įvardijimai be
potencialiosios pavardės (įvardijimai vien vardais), įvardijimai vien
potencialiąja pavarde, ir mišrieji įvardijimai. Dalis asmenvardžių, kurie šiame darbe laikomi potencialiosiomis pavardėmis, galėjo jau būti
ir tikros pavardės, bet tuo tarpu šito neįmanoma įrodyti, nes tam reikė-

Šventojo, vardu Stanislovas, Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia nėra kanonizavusi.
	
Šventojo, vardu Vaitiekus, Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia nėra kanonizavusi.

Baran tiurk. lietus (Kričinskis 1993 : 100).
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tų turėti ne vien minimo asmens, bet ir jo tėvo įvardijimą. Jeigu abiejų
įvardijimų antrieji asmenvardžiai sutaptų, tai būtų pavardė.
Įvardijimai be potencialiosios pavardės
Be potencialiosios pavardės, vien vardu užrašyti 24 asmenys. Tai
41,4 proc. visų įvardijimų. Vienas asmuo užrašytas be prievardžių, nurodant vietovę, iš kurios yra siunčiamas: Иванъ зъ Костентиновичъ
(705). Vienas asmuo yra samdytinis: acc. sg. наймита Валентого (700).
Vienas asmuo yra paauglys: acc. sg. пахолика недорослого Яна (697).
Tarp siunčiamų asmenų yra vienas tarnautojas: acc. sg. служебника на
имя Станислава (684). Vietoj bajoro į karą vyksta jo bičiulis: acc. sg.
приятеля своего на имя Макара (685). Du asmenys yra bernai: acc. sg.
детину Демьяна (703); acc. sg. детину Куряйна (690). Vienas asmuo
yra ir bernas, ir tarnas: acc. sg. слугу Миколая детину (696). Yra vienas valstietis: acc. sg. мужика на имя Миська (707). Vienas asmuo užrašytas kaip valstietis baudžiauninkas: acc. sg. мужика холопа своего
<...> на имя Дыля (680). Trylika siunčiamų asmenų yra tarnai: acc. sg.
слугъ <...> Тимохофея (705); acc. sg. слугу Яна (704); acc. sg. слугу
Максима (703); acc. sg. слугу <...> Матея (703); acc. sg. слугу на имя
Рокгалю (701); acc. sg. слугу <...> Лаврина (701); acc. sg. слугу Гарасима (700); acc. sg. слугу Филипа (693); acc. sg. слугу Федорца
(688); acc. sg. слугу Михалка (680); acc. sg. слугу Грицука (678); acc.
sg. слугу Миколая (678); acc. sg. слугу Станка (677). Vienas tarnas
yra totorius: acc. sg. слугу Татарина Барана (708).
Įvardijimai vien potencialiąja pavarde
Vien potencialiąja pavarde, be vardo, užrašyti trys asmenys. Tai
5,2 proc. visų įvardijimų.
1.

2.

-sk- tipo priesagos vedinys. Du tarnų užrašymai: acc. sg. слугу
на имя Рыбицкого (694); acc. sg. слугу на имя Жданковского
(696).
Patronimas (tėvavardis). Vienas užrašymas be prievardžių: Матеевичъ (704) „Motiejaus sūnus“.
Mišrieji įvardijimai

Mišriaisiais įvardijimais, kuriuos sudaro vardai ir potencialiosios
pavardės, užrašytas 31 asmuo. Tai daugiau kaip pusė visų įvardijimų
(53,4 proc.).
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1.

Vardas + patronimas (tėvavardis). Septyniolika užrašymų. Vienas asmuo yra vyresnysis tarnas: acc. sg. слугу старшого
Матфея Васильевича (704) „vyresnįjį tarną Motiejų, Vasilijaus sūnų“. Keturiolika asmenų yra tarnai: acc. sg. слугу на имя
Мартина Яновича (676); слузе на имя Павелъ Мартиновичъ
(694); acc. sg. слугу Богдана Семеновича (676); acc. sg.
слугу Трохима Онисковича (677); acc. sg. слугу Лаврина
Черевачевича (691); acc. sg. слугу Андрея Макаровича (694);
acc. sg. слугу Миколая Томъковича (695); acc. sg. слугу Петра
Куртича (700); acc. sg. слугу Максима Михайловича (701);
acc. sg. слугу Балтромея Яневича (704); acc. sg. слугу на имя
Кузму Данилевича (705); acc. pl. слугъ <...> на имя Мартина
Чеховича (704/705); слугамъ имена Матысъ Петровичъ (700);
acc. sg. слугу на имя Яна Кубилойти (709) „tarną, vardu Joną,
Kubilo (Kubiliaus) sūnų“; acc. sg. слугу Стася Телеповича зъ
Ейсимонтъ шляхтича (687) „tarną, vardu Stasį, Telepo sūnų, iš
Eisimantų, bajorą“; acc. sg. слугу Степана Пашковича шляхтича (682).
2.	Vardas + -sk- tipo asmenvardis. Devyni užrašymai. Vienas asmuo
yra tarnautojas: acc. sg. служебника Войтеха Невецского
(694). Aštuoni asmenys užrašyti nurodant, jog jie yra tarnai.
Vieno asmens vardas užrašytas neįprastai – antrojo asmenvardžio
pozicijoje: acc. sg. слугу Сасиновского Яна (704). Kitų aštuonių
įvardijimų asmenvardžių išsidėstymo tvarka įprasta: acc. sg.
слугу Яна Индурского (678); acc. sg. слугу Томъка Яновского (680); acc. sg. слугу своего Яна Сморжевского (686); acc.
sg. слугу Станислава Дубровского (690); acc. sg. слугу своего Яна Росницкого (695); acc. sg. слугу Войтеха Каленицкого (707); dat. pl. слугамъ имена <...> Матей Мъстиславский
(700).
3. Vardas + asmenvardis, kuris nėra nei patronimas, nei -sk- tipo
antroponimas. Keturi užrašymai. Visi asmenys yra tarnai: acc. sg.
слугу Ивана Ейсимонта (687); acc sg. Мартина слугу Лагоду
(678); acc. sg. слугу Марка Дивиша (691); acc. sg. слугу Ивана
Головню (703).



Šis asmuo, sprendžiant iš antrojo asmenvardžio lietuviškos šaknies ir lietuviškos
patroniminės priesagos, yra lietuvis.
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Vardas + pravardė. Vienas tarno užrašymas: acc. sg. слугу на имя Якуба Царика (699) „tarną, vardu Jokūbą Cariuką
(Karaliuką)“.

Asmenų, siunčiamų į karo tarnybą, įvardijimo struktūra
Su vardais užrašyta dauguma įvardijimų (55; 94,8 proc.). Patronimą (tėvavardį) turėjo apie trečdalis įvardijimų (18; 31,0 proc.). 17
patroniminių priesagų yra slaviškos – -овичъ/-евичъ, viena lietuviška
– -ойти (-aitis). Beveik penktadalis įvardijimų turėjo -sk- tipo asmenvardį (11; 19,0 proc.). Asmenvardį, kuris nėra nei patronimas, nei
-sk- tipo antroponimas, turėjo keturi įvardijimai (6,9 proc.). Pravardė
užrašyta viename įvardijime (1,7 proc.).
Su prievardžiais užrašyti beveik visi įvardijimai (56;
96,6 proc.). Vyravo pareigybės prievardžiai (50; 82 proc.). Nepalyginti mažiau buvo luomo (5; 8,2 proc.) ir siunčiamojo amžiaus tarpsnį
(4; 6,6 proc.) nurodančių prievardžių. Tautybę ir draugystės santykį
su siunčiančiuoju asmeniu nurodantys prievardžiai užrašyti po vieną
kartą.
Iš pareigybės prievardžių 46 kartus užrašyti tarnai (слуга), vieną
kartą – vyresnysis tarnas (слуга старший), du kartus – tarnautojas
(служебникъ), vieną kartą – samdytinis (наймитъ). Iš luomo prievardžių du kartus užrašyti valstiečiai (мужикъ), vieną kartą – baudžiauninkas tarnas (холопъ), du kartus – bajorai (шляхтичъ). Iš siunčiamojo amžiaus tarpsnį nurodančių prievardžių tris kartus užrašyti
bernai (детина), vieną kartą – paauglys (пахоликъ недорослый).
Draugystės santykius su siunčiančiuoju asmeniu iliustruoja prievardis „bičiulis“ (приятель). Tautybė nurodoma prievardžiu „totorius“
(Татаринъ).
Daugiau kaip pusė įvardijimų buvo dvinariai (31; 53,4 proc.).
Vienanarių įvardijimų buvo šiek tiek mažiau (27; 46,6 proc.). Vidutinis įvardijimo ilgis buvo 1,53 asmenvardžio.

Išvados
1.
2.
3.
4.
5.

Su vardais užrašyta dauguma įvardijimų (94,8 proc.).
Devyni dešimtadaliai vardų – kalendoriniai krikštavardžiai.
Populiariausias vardas – Jonas.
Patronimą (tėvavardį) turėjo apie trečdalis įvardijimų.
Penktadalis įvardijimų turėjo -sk- tipo asmenvardį.
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6.

7.

8.
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Su prievardžiais užrašyti beveik visi įvardijimai (96,6 proc.).
Vyravo pareigybės prievardžiai (82 proc.). Buvo keletas luomą, amžiaus tarpsnį, tautybę ir draugystės santykį su siunčiančiuoju asmeniu nurodančių prievardžių.
Vyravo dvinariai įvardijimai (53,4 proc.), kiek mažiau buvo
vienanarių įvardijimų (46,6 proc.). Vidutinis įvardijimo ilgis
buvo 1,53 asmenvardžio.
Vyravo mišrieji įvardijimai (53,4 proc.), kiek mažiau buvo
įvardijimų be potencialiosios pavardės (41,4 proc.), vien potencialiąja pavarde užrašyti tik keli asmenys (5,2 proc.).
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Литовская Метрика, III, Книги Публичныхъ Делъ. Переписи войска литовскаго,
Петроградъ, 1915.
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Lenkakalbių pavardės Lietuvoje
ir etninėse lietuvių žemėse
Tokiomis pavardėmis domiuosi jau seniai. Man rūpi senųjų vietinių gyventojų, o ne atvykėlių pavardės, labiausiai – tų pavardžių kilmė. Šiomis temomis daug rašiau. Ypač minėtini šie trys atskiri leidiniai (juos išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras Vilniuje):
1. Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje
pavardėse: Polonizacijos apybraiža, 2010.
2. Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse: Slavizacijos apybraiža, 2011.
3. Vilnijos lenkakalbių pavardės, 2012.
Šiuo straipsniu norima visa tai apibendrinti ir išryškinti, kas svarbiausia.
Nuėmę analizuojamų pavardžių slavišką apvalkalą, t. y. atkūrę jų
lietuvišką tartį ir pašalinę slaviškus morfologijos elementus, gauname
labai gražius lietuviškus asmenvardžius, iš kurių tos pavardės buvo
padarytos. Tie asmenvardžiai rodo Lietuvos praeities didybę. Juose,
be kita ko, slypi senosios Lietuvos valstybės pareigybių pavadinimai,
šiandien nežinomi ar mažai žinomi. Nesant moderniųjų susižinojimo
priemonių, senovėje didelės valstybės (Lietuva Vytauto Didžiojo laikais siekė Baltijos ir Juodąją jūras) valdymo procese labai svarbų vaidmenį atlikdavo pasiuntiniai. Jie būdavo įvairiai vadinami. Kai kurie iš
tų pavadinimų išliko sulenkintose pavardėse. Jos čia ir toliau bus rašomos lietuvių rašmenimis, jeigu pavardės turėtojas gyvena Lietuvos
Respublikoje, ir lenkiškomis raidėmis – jeigu gyvena dabartinės Lenkijos teritorijoje. Būdingesni pavyzdžiai: Begun, Biehun-ik (h vietoj
g dėl gudų tarties; -ik iš -ikas : bg-ti), Szawkalo (: šaũk-ti). Teismo

Z igmas Z inkevičius

172

pasiuntiniai buvo vadinami vazniais. Išliko pavardėse Važn-evič (su
ž vietoj z dėl važiúoti), Wozn-ialis, Wożn-ialis, Wożn-iel.
Pateikiamos dar kelios lenkakalbių pavardės, padarytos iš kitų senovės pareigybių pavadinimų:
Loič (Lei- > dial. Lai-, suslavinta Loi-), Lejcz-yk, Lejt-k-owski :
sen. lenk. leitis. Taip vadindavo asmenį, priklausantį tam tikram socialiniam sluoksniui ir atliekantį specifines pareigas.
Getman-ovič (g iš rusų гетман): etmonas – senosios Lietuvos ir
Lenkijos valstybės vyriausiasis kariuomenės vadas.
Kancl-ež (-ež iš lenk. kanclerz): kancleris – senosios Lietuvos
valstybės aukštas pareigūnas, prilygęs ministrui, tvarkęs valdovo raštų antspaudavimą.
Podskarbis (lenk. pod- = liet. pa-): paskarbis – sen. Lietuvos
valstybės iždininkas.
Tiun-ovič, Ci(j)un-ovič, Ciun-el, Ciun-č-ik, Ciwan-iuk, Ciwon-iuk : tijnas – sen. Lietuvos valstybės valsčiaus valdytojas, vėliau
taip vadino dvaro prievaizdą.
Vaivada : vaivada – Lietuvos ir Lenkijos valstybėje vaivadijos
valdytojas.
Kl(i)učnik – greičiausiai vertinys iš raktininkas. Taip būdavo
vadinamas sen. Lietuvos valstybės aukštas pareigūnas, nuo XVI a.
– sandėlių prižiūrėtojas.
Jau šie keli pavyzdžiai rodo, kad į lenkakalbių gyventojų pavardes
mes dabar turėtume žiūrėti su didesne pagarba, negu iki šiol žiūrėjome.
Jose slypi labai archajiški lietuvių asmenvardžiai. Ypač seni –
esantys tose pavardėse, kurios vartojamos Vilnijoje – Trakų, Vilniaus,
Šalčininkų ir gretimuose rajonuose. Daugelyje iš jų slypi senoviniai
dvikamieniai vardai, praeityje sudarę lietuvių vardyno pagrindą.
Tokių vardų šiame krašte išliko labai daug, daugiau negu bet kur kitur
Lietuvoje. Juk čia – lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės užuomazgos.
Aptinkame daugybę ne tik dvikamienių vardų, kurių esama ir
kituose Lietuvos regionuose, bet taip pat tokių, kokių kitur nėra. Jie
padaryti iš žinomų dėmenų, taigi jų priklausymas dvikamienių asmenvardžių kategorijai nekelia abejonių. Tai tokie vardai kaip Bau-gir(as),
Bui-nor(as), Gul-mant(as), Jo-ged(as), Kar-min(as), Liau-dar(as),
Min-tur(as), Svir-but(as), Vaiš-tart(as), Žin-gird(as) ir daugybė



Plačiau žr. Z. Zinkevičius, Lietuvos vardas: Kilmė ir formų raida, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 27–34.
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kitų. Minėtinas Dau-da tipas (antrąjį komponentą sudaro priebalsis +
balsis a), pvz., pavardės Dov-da, Gan-ža, Gen-i-ga, Gi-ba, Gui-ga...,
taip pat su pakartotu antruoju komponentu, pvz., Pi-ga-ga, Da-la-la,
plg. trikamienius vardus, slypinčius pavardėje Pa-la-mar-č-iuk, turbūt dar Va-rak-sa, Ve-rak-so.
Aptariamų vardų su lenkiškais ir apskritai slaviškais supainioti
neįmanoma, nes šiose kalbose dvikamienių asmenvardžių išliko nedaug, nepalyginti mažiau negu lietuvių kalboje. Slavų kalbose tie vardai buvo anksti pakeisti krikščioniškuoju vardynu.
Be senovinių dvikamienių vardų, pavardėse slypi daugybė jų trumpinių, kilusių iš dėmenų (Bil-, Mant-, Nor-, Sir-, Tol-, Vaiš-, Vil-...),
arba iš pirmojo dėmens ir antrojo pradžios (Nor-k-, Vaiš-n-, Vil-b-...),
pvz., esantys pavardėse: Bil-evič, Mant-iuk, Nor-eiko, Sir-oit (-oit iš
-aitis), Tal-uć (-uć iš -utis), Wojsz-el, Wil-iński... ir Nark-iewicz, Voiš-nis, Vilb-ik... Tokios kilmės pavardžių yra labai daug, tačiau ne visuomet lengva jas atpažinti, jos labai suslavintos.
Analizuojamose pavardėse aptikta nemažai įtariamų dėmenų, kurie turbūt dar nebuvo įsitvirtinę dvikamienių asmenvardžių sistemoje,
pasakytume, tai – tik beatsirandantys dėmenys, pvz., Bert- pavardėje Ži-bert (gali būti iš -bart, plg. Bart-minas), Din- pavardėje Din-gil-evskis (gali būti iš Ding-, netekusio g pozicijoje prieš g, plg.
*Ding-ilas > Din-gilas) ir kt. Tokie ir panašūs pavyzdžiai rodo lietuviškos dvikamienių asmenvardžių sistemos kūrimąsi; jį sustabdė
polonizacija. Visa tai padeda geriau suprasti lietuvių antroponimijos
istoriją.
Šalia tautinio vardyno, kurio branduolį, kaip minėta, sudarė dvikamieniai asmenvardžiai, lietuviams iš seno buvo būdingi vadinamieji
pravardiniai asmenvardžiai, tokie kaip Kiškis, Rudis, Šaulys ir pan.
Iš jų kilo daug pavardžių, tarp jų ir tokių, kurios lenkakalbių žmonių
vartojamos ne tik Lietuvoje, bet ir etninėse lietuvių žemėse. Iš daugybės pavyzdžių bus nurodyti tik būdingesni, kurių lietuviška kilmė
akivaizdi ir be lingvistinės analizės. Gyvūniniai asmenvardžiai slypi,
pavyzdžiui, šiose pavardėse Kumelis : kumelỹs ‘paaugęs arklys, eržilas’ (ir ‘nenuorama’), Treigo : treigỹs ‘tris žiemas išmitęs gyvulys’,
Ož-el : ožỹs (šios kilmės asmenvardžiai, bevirstantys pavardėmis,

	

Dėmenys ir jų kilmė čia nepatariama. Jų sąvadą skaitytojas gali susirasti knygoje
Z. Zinkevičius, Lietuvių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008,
p. 73–191.
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Vilniaus mieste XVII a. pradžioje buvo labai populiarūs, vėliau jie
pakeisti Kazlais, Kazlauskais ir pan.), Avelo (jeigu Avel- ne iš krikštavardžio Ãbelis, gauto per rytų slavus) : avẽlė ir kt.
Plačiau negu naminių asmenvardžiams sudaryti buvo vartojami laukinių gyvulių, žvėrių ir žvėrelių pavadinimai. Senovės lietuviai
su jais buvo apsipratę, dažnai tuos gyvūnus sutikdavo giriose, kurios
praeityje buvo nepalyginti didesnės negu šiandien. Būdingesni pavyzdžiai: Tawr-el : taũras ‘senosios Lietuvos girių galiūnas’, Sumbro (jeigu Sum- iš Stum-) : stubras ‘beišnykstantis stambus girių žvėris’,
Wilk-iel : vikas, Kiszk-el : kìškis, Szeszko : šẽškas ir kt.
Pavardės iš paukščių lietuviškų pavadinimų, pvz., Paukszto :
paũkštis, Gajdzis : gaidỹs, Bołądź : balañdis, Szark-iel : šárka, Cilwik :
tilvìkas, Wanag-iel : vãnagas ir kt.
Pavardės iš žuvų lietuviškų pavadinimų, pvz., Žuv-elo : žuvis
(žuvelė), Šam-el : šãmas ‘stambi gėlųjų vandenų žuvis su ūsais’, plg.
rus. сом (šaknis Šam- sutapo su tokių dvikamienių asmenvardžių kaip
Šám-baras dėmeniu), Wież-el : vėžỹs ir kt.
Pavardės iš vabzdžių lietuviškų pavadinimų, pvz., Vobol-evič :
vãbalas, Świerpiel : svirplỹs ‘naktimis svirpiantis vabzdys’, Šerš-un :
šìršė ir kt. Iš šliužų, kirmėlių, roplių pavadinimų, pvz., Śliż-ewski :
slìžas ‘šliužas’, Kirm-uć : kirmėlė, Warl-ik : varl ir kt.
Yra pavardžių, padarytų iš mitologinių būtybių pavadinimų, pvz.,
Dziew-ul-ski : Diẽvas ‘senovės lietuvių aukščiausioji dievybė, dangaus personifikacija’, plg. finų baltizmą taivas ‘dangus’ ir rekonstruojamą indoeuropiečių šaknį *dei- ‘šviesti’ (: dienà < *dei-nà), Kovk-el :
kaũkas ‘turtus nešanti namų dvasia’, Pomian : sen. liet. pamnas ‘šmėkla, pamėklė’, Pikul : Pikulas ‘prūsų požemio, tamsos dievas’, Pińczuk :
Pinčiùkas ‘senovės lietuvių dievybė, gyvenusi pelkėse’ ir kt.
Augmeniniai lietuviški asmenvardžiai slypi tokiose mums rūpimose pavardėse kaip Medz-iul : mẽdis, Obol-ewicz : obelìs, obuolỹs,
Alkśn-in : aksnis, Užal-ovič : dial. žolas < žuolas, Bierż-yn : béržas, Jagl-ewicz : dial. jãglė < ẽglė ir t. t. Dar plg. pavardes, kuriose yra
augmenijos atributikos lietuviški pavadinimai, tokiose kaip Szoka :
šakà, Szakal-ski : šakalỹs, Żab-icki : žãbas, Żagar-ski : žãgaras ir kt.
Lietuviški krūmų pavadinimai, pvz., Krum : krmas, Karkl-in-evskij :
kaklas (karklýnas), Lazdin : lazdýnas ir kt.



Z. Zinkevičius, Lietuvių antroponimika: Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a.
pradžioje, Vilnius: Mokslas, 1977, p. 178.
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Pavardės, kuriose slypi javų lietuviški pavadinimai, pvz., Aviž-ien : avižà, Rug-ień : rugỹs ir kt. Daržovių ir žolių pavadinimai, pvz.,
Agurkis : agukas, Rop-el : rópė, Smilg-in : smìlga... ir Kibisa : kibìšas
‘varnalėša’, Kimso : dial. kìmsas < kémsas ‘samanomis apaugęs kelmas ar žemės kauburėlis’ ir kt.
Daugelyje mums rūpimų pavardžių randame įvairių buities reikmenų ir įrengimų, su kuriais žmogus susiduria kasdieniniame gyvenime, lietuviškus pavadinimus, pvz., Bakšt-an : bókštas (iš lenk. baszta
su įspraustiniu k), Buč-el : bùčius ‘iš vytelių pintas prietaisas žuvims
gaudyti’, Czaplis : čeplỹs ‘įrankis keptuvei kilnoti’, Giełda : gélda
‘iš medžio išskobtas pailgas indas’ (dėl šaknies Geld- kilmės dar plg.
géld-inti ‘skaudinti’), Gieleż-yński : geležìs, Girnis : gìrnos ‘senovinis rankinis malamasis įtaisas’, Katil-ovič : kãtilas ‘didelis metalinis
indas’, Kovš-evič : káušas ‘samtis’, Kurp-evič : kùrpė ‘toks batas, batukas’, Ratas-iewicz (kamienu palaikyta lietuviška vardininko forma) :
rãtas, Samcz-uk : sámtis ‘kaušas viralui semti’, Skliut : skliùtas ‘senovinis plačiaašmenis kirvis rąstams tašyti’, Ścipiń : stìpinas ‘strypas,
jungiantis ratlankį su stebule’, Szuł-owicz : šùlas ‘statinio stulpas’,
Vainik : vainìkas, Warża-golis : várža ‘prietaisas žuvims gaudyti’ +
gãlas ir kt.
Pavardės, kuriose yra įsimenantys žmogaus ir gyvūno kūno dalių lietuviški pavadinimai, pvz., Ak-iel-ewicz : akìs (akẽlė), Balt-ak :
baltà + akìs, Barzdo : barzdà, Burn-iewicz : burnà, Guž-el : gužỹs
‘paukščio gurklys’, Kakl-in : kãklas, Kojelo : kója (kojẽlė), Kraw-el : kraũjas, Kulsz-ewicz : kùlšė ‘šlaunis; strėnos’, Kupr-el : kuprà,
Nikśc-in : nykštỹs ‘pirmasis rankos ar kojos pirštas’, Stano-piedzis :
krikštavardis Stonỹs ← Stanislovas + pda ‘apatinė kojos dalis, letena’,
Pilv-inskij : pivas, Piršt-el : pištas, Smil-evič : smìlius ‘pirštas šalia
nykščio’ ir kt.
Pavardės, kuriose slypi maisto lietuviški pavadinimai, pvz.,
Keppol : kẽpalas ‘tam tikros formos kepta duona’, Kevšina (mot.) :
kiaušìnis (gali būti ir priesagos vedinys iš kiáušas ar kiaũšas), Kindz-iuk : kìndzas, kindziùkas ‘skilandis’, Lašin : lašiniaĩ ‘poodinis riebalų
sluoksnis’, Miłto : mìltai, Pipir : pipìras, Skiłądź : skilándis ‘į kiaulės
skrandį sukimštas rūkytas mėsos gaminys’, Tauk-evič : taukaĩ ‘gyvuliniai riebalai’ ir kt.
Daugelyje pavardžių slypi asmenvardžiai, kurių reikšmė susijusi su žmogaus veikla bei įvairių laikotarpių amatais, pvz., Dojlida :
dailìdė (senosios Lietuvos valstybės laikais turėjo platesnę pilių, įtvirtinimų statytojo reikšmę), Podz-iewski : puõdžius, Racz : rãčius ‘ratų
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gamintojas’, Sudnik-ovič : sudnikas ‘teisėjas’ (terminas paveldėtas iš
senosios Lietuvos valstybės svetimkalbės raštinės) ir kt. Pavardės,
kurių reikšmė susijusi su kario profesija, pvz., Eiduk-evič : aidukas
‘senovėje – pėstininkų dalinio karys; asmens sargybinis (žodis – skolinys)’, Korejwo : kareiva ‘senovėje – karys’ (žodis neturėjo dabartinės
niekinamosios reikšmės), Šavlis : šaulỹs ‘kas šaudo’ ir kt. Pavardžių
reikšmė susijusi su ginklais, pvz., Kard-el : kárdas, Strel-an : strėlė
‘iš lanko šaunamas smailus plonas strypelis’ ir kt.
Pavardės, padarytos iš tautovardinės kilmės asmenvardžių, pvz.,
Gud-owicz : gùdas ‘baltarusis’ (šakniai Gud- pradžią galėjo duoti ir dvikamienių asmenvardžių dėmuo, plg. Gùd-mantas), Kursz-el : kušis,
Lenk-evič ir Link-evič, Lunk-evič (šaknyje in, un atspindi lietuvišką
tarminę tartį) : lénkas, Prus-evič : prsas (neįmanoma atskirti, kur
sietina su senaisiais prūsais, kur – su vėlesniais Prūsijos gyventojais),
Rus-evič : rùsas ‘sen. Rusios gyventojas’, Žemoit : žemaĩtis ir kt.
Pavardės iš asmenvardžių, kurių reikšmė susijusi su fiziografine
terminologija, pvz., Bal-iul : balà ‘stovintis vanduo, klanas’ (šakniai
Bal- pradžią galėjo duoti ir krikštavardis Balys ← Boleslovas; turime
dar dvikamienių asmenvardžių dėmenį Bal-, plg. Ba-minas), Pe-pelko
(Pe- iš Pa-, priderinta prie šaknies a) : pélkė, Szyło : šìlas ‘spygliuočių
miškas’, Żwir-owicz : žvỹras ‘rupus smėlis, žvirgždas’ ir kt.
Pavardės, padarytos iš asmenvardžių, kurių reikšmė susijusi
su gyvenviečių (miestų, miestelių...) pavadinimais, pvz., Ašmiana :
Ašmenà, Olš-evski : Galšià → liet. Galš- > g. (H)Alš-, lenk. Olsz- (iš
čia „sulietuvintas“ miesto pavadinimas: Alš-nai), Kulw-ieć : Kulvà
(plg. Kùlvietis), Neckis < Net-skis : Netà ‘upė, ežeras ir vietovė prie
Augustavo’ (pavadinimas jotvingių kilmės), Siesar-cz-yk : Siesartìs,
Sesicki : Síesikai, Subocz : Subãčius (šakniai Sub- pradžią galėjo duoti
tokių dvikamienių asmenvardžių, kaip Sù-bartas, trumpinys, plg. pavardę Sub-el), Šolč-ian-skij, plg. upę Šalčià...
Teokratiniai lietuviški asmenvardžiai slypi pavardėse Woydyła :
vaidilà ‘sen. lietuvių apeigų vyresnysis atlikėjas’ ir Żyn-iewicz : žynỹs
‘apeigų atlikėjas, pranašautojas’.
Daugelyje mums rūpimų pavardžių slypi asmenvardžiai, kurių
reikšmė susijusi su fizinėmis žmogaus ar gyvūno ypatybėmis, išskiriančiomis asmenį iš kitų, pvz., Aukšt-ul-evič : áukštas, Bas-iuk-ait :
bãsas, Bik-evič : bìkas ‘trumpas’, Bołt-uć : báltas, Buksa : bùkšas ‘be
ragų’ (pavardė Suvalkų ir Augustavo krašte, taigi s vietoj š gali būti
jotvingių kalbos palaikas), Did-ovič : dìd(el)is, Dilbo : dìlba ‘nerangus žmogus’, Drut-el : drtas ‘storas’, Dub-iel : dùbas ‘kas nepaslan-
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kus, negreitas’ (sutapo su pavardės Ąžuolas slavišku vertiniu, plg. rus.
дуб), Dzwil-ewski : dvỹlas ‘tamsiai rusvas’, Ilg-evič : ìlgas, Jevn-ik :
jáunas, Jodzis : júodas (plg. Júodis), Kair-evič : kairỹs ‘kairiarankis’,
Keż-el : kẽžas ‘neūžauga’, Kiemiesz : kemša ‘griozdiškas žmogus’,
Kiśl-uk : kìslius ‘silpnos sveikatos’, Klibisz : klìbis ‘klišas’, Kruk-iel :
kriùkas ‘sulinkęs žmogus’, Kušl-evič : kùšlas ‘kas neprimato’, Łapszys :
lãpšas ‘nesveikas, silpnas’, Lovkis : laũkas ‘su balta kakta ar snukiu’
(šakniai Lauk- pradžią galėjo duoti ir dvikamienių asmenvardžių dėmuo Lauk-, plg. Laũk-manas), Lul-ewicz : liùlis ‘iš riebumo liulantis,
nutukęs žmogus’, Marg-iewicz : márgas (šakniai Marg- pradžią galėjo
duoti ir tokių dvikamienių asmenvardžių kaip Már-ginas trumpinys),
Moż-ejko : mãžas (šaknis Maž- eina ir dvikamienių asmenvardžių
dėmeniu, plg. Mãž-vydas), Mukl-ewicz : mùklas ‘kas užsikertančios
kalbos’, Pilk-evicz : pìlkas, Ravdan-ovič : raudónas, Rekieć : rekẽtis
‘išsiskėtęs žmogus’, Rojsza : ráišas ‘šlubas’, Rudzis : rùdas (šaknis
Rud- eina ir dvikamienių asmenvardžių dėmeniu, plg. Rùd-vytas),
Sart-ovič : satas ‘šviesiai bėras; gelsvas’, Seilo : seĩlius ‘kam nuolat
bėga seilės’, Struk-el : striùkas ‘trumpas’, Szepet-owski : šẽpeta ‘kas
apšepęs’, Szeszel : šešlis – prk. ‘sulysęs, nusibaigęs žmogus’, Żegu-nia : žegsėti ‘žagsėti, pertraukiamai kalbėti’, Žil-inski : žìlas ‘nubalęs’
(apie plaukus; yra ir dvikamienių asmenvardžių dėmuo Žil-, plg. Žìlvinas) ir kt.
Pavardės iš asmenvardžių, kuriais žmogus apibūdinamas pagal
jo dvasines, protines ar charakterio bei elgesio ypatybes, pvz., Budr-ewicz : budrùs ‘akylas, apdairus’, Kirklo : kirklỹs ‘rėksnys’, Kiszło :
kišlà ‘kas nerangus’, Kłujszo : klùiša ‘kvaiša’, Kukl-ewicz : kuklùs
‘neišdidus, neišpuikęs’, Lebed-evič : lebedà ‘liurbis, ištižėlis’, Pikt-el : pìktas, Rowgało : ráugalas ‘susiraukėlis, verksnys’, Skiścim :
skystìmas – prk. ‘nerimtas, lengvabūdis, bevalis žmogus’, Skudra :
skudrùs ‘apsukrus, greitas’, Skup : skpas ‘šykštus’ (žodis – skolinys),
Szewel-uk : švelis ‘apsileidėlis’, Żużel : žiùžis ‘pikčiurna’ ir kt.
Daug mums rūpimų pavardžių savo kilme susijusios su nevienareikšmiais lietuviškais žodžiais; tarp jų pasitaiko jau nebevartojamų,
žinomų tik specialistams, pvz., Bonda : bandà ‘kepalas’ ir sen. liet.
‘turtas’, Bryzg-iel : brìzgas ‘apibrizgęs’ ir ‘apsileidėlis’, Bub-ul : bùbas
‘kas apskritas’, ‘plepys’ ir bubénti ‘nesmarkiai belsti’, ‘niurzgėti’, Dabrys : dobr-úoti ‘išmintingai kalbėti’ ir ‘plepėti’, Dil : dìlti ‘trinti, dėvėtis’ ir ‘vargingai gyventi’, Dynd-ul : dìnda ‘tinginys’ ir ‘išdykėlis’,
Eikšto : áikštytis ‘ožiuotis, kaprizytis’ ir ‘siausti, išdykauti’, Gaiž-evski : gaižùs ‘kartus, šleikštus’ ir ‘kas renkasi valgį, įnoringas’, taip
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pat ‘netikęs’, Kart-un-ovič : kartóti ir kartùs, Kowsz : káušas ‘toks
samtis’, ‘kaukolė’, ‘kvailys’ ir kaũšas ‘kas greit nusigeria’, Liauš-evič :
liaušà ‘apsileidėlis, liurbis’ ir liaušỹs ‘žioplys, kvaiša’, Mam-ul : maménti ‘neaiškiai kalbėti’ ir mamà ‘motina’, Naus : naus-ýtis ‘krapštytis, raivytis’ ir naus-óti ‘savintis’, Papša : papš-ti ‘su garsu bučiuotis’ ir ‘rūkyti pypkę, papsėti’, Rauda : raud-óti ir raũdas ‘rausvas’,
Skvirba : skvirb-ti ‘be perstojo krutėti, nenustygti vietoje’ ir skvìrbinti ‘smailiu daiktu sukiojant daryti skylę’, ‘prastai griežti’, ‘erzinti’,
Szuk-ajt : su-šùk-ti ir šukỹs ‘kas su šukėtais dantimis’, šùkė, šùkos
ir kt., Train-ovič : tráin-iotis ‘bastytis’ ar trein-óti ‘niekus taukšti’,
treĩnas ‘liesas’, treinùs ‘trilypis’, Židis : žyd-ti ir etnonimas žỹdas,
yra dar dvikamienių asmenvardžių dėmuo Žyd-, plg. Žýd-a-vainas, ir
daugybė kitų.
Kalbant apie pravardinės kilmės asmenvardžius negalima išleisti iš akių praeityje plačiai praktikuoto asmenvardžių vertimo į lenkų
kalbą. Jis akivaizdus jau Vilniaus Šv. Jono bažnyčios XVII a. pradžios
krikšto ir santuokų registracijos knygose.
Pravartu priminti, kad tose knygose žmogus gali būti pavadintas lietuvišku asmenvardžiu arba jo lenkišku vertiniu. Antai Simonas
Geležėlė – taip įvardytas dukters krikšto metrikuose, o po trejų metų
sūnaus metrikuose – jis jau Želaska (lenk. żelazko ‘geležėlė’). Jurgis
Bepirštis sūnaus metrikuose pavirto į Bespalczik (lenk. bezpalcy ‘bepirštis’). Steponas Žąsinėlis (tarmiškai Žųsinėlis) dukters metrikuose
įrašytas Gąska (lenk. gąska ‘jauniklė žąsis’). Tokių pavyzdžių daug.
Tą patį matome tirdami šių dienų Vilnijos gyventojų pavardes, kilusias
iš pravardinės kilmės asmenvardžių: tarp jų begalės tokių dubletų kaip
Drùskis ‖ Sólskis, Júodis ‖ Čenius ir t. t. Neretai abiem pavardžių
variantais būna vadinami giminės.
Pavardėse slypintys krikštavardžiai yra atneštiniai vardai. Jie
iš seno buvo tarptautinio pobūdžio. Sakysime, vardu Wiktor senosios
Lietuvos valstybės svetimkalbės raštinės dokumentuose galėjo būti įrašytas tiek lenkas, tiek ir lietuvis ar kitos tautybės žmogus. Paties vardo
fonetinės ir morfologinės ypatybės atspindi kalbas tarpininkes, per kurias krikštavardis atėjo į Lietuvą. Antai graikų kilmės vardo Vosỹlius
žodžio pradžios priebalsis v- rodo, kad jis gautas iš Rytų, nuo Bizantijos, kur senosios graikų kalbos priebalsis b virto v, plg. gr. basileĩos
‘karališkas’. To paties vardo variantas Bazìlijus su išlaikytu senuoju b-,

	

Žr. Z. Zinkevičius, Lietuvių antroponimika, p. 105–111.
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bet suskardintu s, virtusiu z, rodo gavimą iš Vakarų (suskardėjimas dėl
vokiečių kalbos tarpininkavimo).
Mums rūpimose pavardėse, padarytose iš krikštavardžių, aptinkame nemažai įvairių lietuvių fonetikos ir morfologijos ypatybių.
Jos dažnu atveju akivaizdžios. Lenkiškas vardas Szczepan ‘Steponas’
dėl lietuviams nebūdingos ir sunkiai tariamos priebalsių samplaikos
šč- žodžio pradžioje imtas tarti Čeponas. Jo trumpinys Čẽpas slypi
pavardėse Čep-uk-oit, Čep-el, Čep-ul-ion-ok, Čep-ul-k-ovskij ir kt.
Vardas Ambraziejus mums rūpimose pavardėse turi formas su tarminiu Um- vietoj Am- (plg. sámtis > dial. sùmtis): šalia pavardžių Ambros (nesuskardėjęs s orientuoja į Rytus) ir Ambroz (z orientuoja į
Vakarus), turime Umbras(evič), net Imbris (Im- atsiradimo priežasčių ieškotina rytų aukštaičių prielinksnių bei priešdėlių un < unt ‘ant’
ir in ‘į’ sumišime). Pavardėse Klimant(ovič) ir Zygimont, kilusiose iš
lotyniško krikštavardžio Klementas (Klim- vietoj Klem- rodo gavimą
iš Rytų, nuo Bizantijos, kur sen. graikų kalbos balsis η virto ī > slavų i) ir germanų dvikamienio asmenvardžio Sigis-munth, baigmenys
-ment(as) ir -munt(as) buvo pakeisti į -mantas, suslavintą -mont(as)
– dėl derinimosi prie lietuvių dvikamienių asmenvardžių populiaraus
dėmens -mantas, pvz., Skìr-mantas, Žyg-ì-mantas.
Dar akivaizdesni lietuviški morfologijos elementai, lietuviškos
priesagos.
Lietuvių tėvavardinė priesaga -aitis suslavinta rašoma -ajtys, -ait,
-eit (-ejt) ir -oitis, -oit, -oic. Pavyzdžiai: Adam-ejt, Andr-oic, August-ajtys, Bernat-ajtys, Dawid-ejt, Grig-oit, Grišk-oit, Jank-oic (Jank ←
Jonas), Jur-oic, Jurk-oit (Jur-, Jurk ← Jurgis), Lysk-oit (Lys ← Aloyzas), Luk-oitis, Mack-oit (Mack- ← Motiejus), Michn-aiti (Michn
← Mykolas), Pavil-oit, Simon-aic, Stanisław-ajtys, Vašk-oic (Vašk< Ivašk ← Jonas) ir daug kitų.
Lietuvių deminutyvinė priesaga -elis suslavinta rašoma -el, -iel.
Pavyzdžiai: Anz-el (Anz- ← Anzelmas), Ban-el (Ban- ← Benediktas),
Bart-el (Bart- ← Baltramiejus), Bras-el (Bras ← Ambraziejus), Ceš-k-el (Ceš- ← Česlovas), Grig-el (Grig- ← Grigalius), Jack-el (Jack← Jokūbas), Jakub-el-ovič, Jan-el, Jurg-el(evič), Marc-el (Marc← Martynas), Pront-kel (evič; Pront- ← Pranciškus), Staś-k-iel (Staś← Stanislovas), Vinc-el (ovič; Vinc ← Vincentas), Zen-el (Zen- ← Zenonas) ir daug kitų; tarp jų nemažai dar su priesaga -aitis, pvz., Mas-el-ait (Mas- ← Motiejus), Mis-k-el-oit (Mis- ← Mykolas), Šim-el-oit
(Šim- ← Simonas), Tom-el-oit (Tom ← Tomas) ir kt.
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Lietuvių deminutyvinė priesaga -ulis suslavinta rašoma -ul. Pavyzdžiai: Antul-ul (evič; Ant- ← Antanas), Ban-iul (evič), Bagzd-iul (Bag-dz- ← Bagdonas), Braz-ul-evič, Čep-ul-ion-ok, Čes-iul, Dom-ul-evič
(Dom- ← Dominykas), Grig-ul-evič, Jak-ul (evič; Jak- ← Jokūbas),
Jan-ul-evič, Kaz-iul (evič), Mac-(i)ul-evič (Mac- ← Motiejus), Mas-iul, Mat-ul-evič (Mat- ← Motiejus), Mik-ul-evič (Mik- ← Mykolas),
Petr-ul (evič), Peč-iul (Peč- ← Petras), Sim-ul-evič (Sim- ← Simonas),
Stan-iul (evič; Stan- ← Stanislovas), Stas-iul-evič, Vaic-iul (evič; Vaic← Vaitiekus) ir daug kitų; tarp jų nemažai dar su priesaga -aitis, pvz.,
Andr-ul-ait, Mat-ul-oitis ir kt.  
Lietuvių deminutyvinė priesaga -utis suslavinta rašoma -ut, -uc,
-uć. Pavyzdžiai: Andr-uc-evič, Bort-uc, Ilj-ut-ovič (Ilj ← Elijas, žodžio pradžia Ilj- vietoj El- rodo gavimą iš Rytų, nuo Bizantijos), Jak-uć, Jur-ut, Luk-ut, Mac-(i)ut-k-ievič, Rak-uc-ewicz (Rak- ← Rokas),
Stak-uc-evič (Stak- ← Stanislovas) Trip-uc-k-i (Trip- ← Triponas) ir
daug kitų; tarp jų yra dar su priesaga -aitis, pvz., Jak-ut-ait, Jak-ut-aic.
Pietryčių Lietuvai būdinga priesaga -ynas (pvz., Savukýnas) suslavinta virto -in ir sunkiai atskiriama nuo slavų priesagos -in, išskyrus
atvejus, kada pavardėje yra dar kita lietuviška priesaga, pvz., Sak-ul-in. Tą patį reikia pasakyti dėl priesagos -onis, suslavintos -on, -an ir
sutapusios su atitinkamomis slaviškomis priesagomis, išskyrus atvejus, kuomet ji išlaikyta sveika (variantas -anis atspindi senesnę lietuvišką tartį -ānis), arba jeigu pavardėje yra dar kita lietuviška priesaga,
pvz., Pec-iul-ionis (Pec- ← Petras). Priesaga -ukas, sutrumpinta -uk,
labai populiari greičiausiai dėl to, kad priesagą -uk turi ir slavai, bent
jau tame plote, kur praeityje buvo vartojamos baltų kalbos, ir daugelio tyrėjų yra laikoma baltų paveldu. Ši priesaga mums rūpimose pavardėse dažnai būna kartu su kitomis lietuviškos kilmės priesagomis,
pvz., Braz-el-iuk, Čep-uk-oit(is), Mis-iuk-ait (ir -ajt, -oit), Pavl-iuk-oic, Ravl-uk-aitis (Raul- ← Laurynas) ir kt. Priesagos -ikas ir -ili(u)s,
virtusios -ik, -il, irgi nesunkiai atpažįstamos kaip lietuviškos tik tais
atvejais, kuomet pavardėse būna su kitomis lietuviškomis priesagomis, pvz., Wen-ik-ajtys (Ven- ← Benediktas), Stas-il-oit. Pasitaiko lietuviškų nesuslavintų ir lengvai atpažįstamų dar kitokių priesagų. Jos
bus paminėtos kitomis progomis. Pastebėta pavardė – sudurtinis žodis,
kurio antrasis komponentas lietuviškas: Vito-ženc < Vito žéntas.
Pabrėžtina, kad daug krikštavardinės kilmės pavardžių su lietuviškais elementais aptikta toli nuo dabartinio lietuvių kalbos ploto
etninėse baltų žemėse Lenkijoje. Pateikiami būdingesni pavyzdžiai iš
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buvusios Balstogės vaivadijos: Andr-uk-onis, Andr-ul-ewicz, Ban-el,
Ban-ul-ewicz, Bart-el, Bart-ul-ewicz, Bol-onis (Bol- ← Boleslovas),
Czap-iuk, Czep-el, Dam-ul-ewicz, Dom-ajtis, Gryg-iel, Gryg-uć,
Gryn-cz-el (Grin- ← Grigalius), Jan-el, Jan-ul, Jan-uc-ik, Jan-k-ajtys, Jas-iel, Jas-iel-cz-yk (Jas- ← Juozapas, gal ir Jonas), Jurg-iel,
Jurg-iel-ewicz, Jurg-iel-anec, Jurg-utis, Jurg-uć, Luk-uć, Mac-eł-aj-tis, Mac-ul-ewicz, Mac-iul-ewski, Mac-iut-k-iewicz, Marc-ul-ewicz,
Mat-el, Mat-el-ski, Mat-ul-is, Mat-ul-ewicz, Mik-uć, Mik-ut-ajcys,
Paul-uk-anis, Piecz-ul, Pietr-ul-ewicz, Pietr-usz-ajtys, Pietr-usz-anis, Rom-ul, Sam-ul, Sam-onis (Sam- ← Samuelis ar Samsonas),
Stas-iul-ewicz, Szyman-(i)uksztis, -uksztys, Szym-iel, Szym-ul, Szym-ul-ski, Tom-k-iel, Tom-ul-ewicz, Ton-k-iel (Tan- > Ton- ← Antanas),
Tum-ialis, Tum-el (Tum- ← Tomas), Wal-alis, Wal-ejsza, Wal-ejnis
(priesagos -alis, -eiša, -einis), Wal-ul-ik (Val- ← Valentinas), Was-iuc-ion-el (Vas- ← Bazilijus), Wasz-k-iel, Wenc-el (Venc- ← Venclovas
‘Vaclovas’), Wilem-ajtys, Wilim-ajtys (Vilem-, Vilim- ← Vilhelmas),
Winc-el, Winc-iun, Wit-ul (ski; Vit- ← Vitas), Wojc-iul, Wojc-iul-ik
(Waic- > Vojc- ← Vaitiekus), Wojt-ik-ajtis, Wojt-ul-ewicz, Wojt-ul-ews-ki, Wojt-un-ik, Wojt-k-un (Vait- > Wojt- ← Vaitiekus), Wit-ul, Wit-ul-ski.
Pastebėta tokių mums rūpimų pavardžių, kuriose matyti senojo
tautinio lietuvių vardyno ir krikščioniškojo vardyno sąveika, ypač
krikštavardžių brovimasis į dvikamienių asmenvardžių sistemą, pvz.,
Jar-mont-owicz (Jar- ← Jarmala), Jur-kant-ovič (Jur- ← Jurgis) ir
Vir-zink-evič (Zink- ← Zenonas)...
Ištyrus mums rūpimose pavardėse slypinčius krikštavardžius ir
jų atėjimo į Lietuvą kelius, paaiškėja, kad Vilnijos lenkakalbių pavardėse esamų krikštavardžių daug daugiau (mažiausiai pusantro karto)
buvo gauta iš Rytų, nuo Bizantijos, per rytinius slavus, negu iš Vakarų,
per lenkus. Kokia padėtis yra etninių baltų žemių Lenkijoje pavardėse, nustatyti neįmanoma dėl neišsamaus, atsitiktinio tokių pavardžių
ištyrimo.
Aptartų pavardžių išplitimas dideliuose senosios Lietuvos valstybės plotuose verčia keisti nusistovėjusią pažiūrą į tokias pavardes
kaip neva į Lietuvą atneštines, „pasiskolintas“. Tikrumoje jos iš niekur
nebuvo atneštos, o susidarė čia pat, Lietuvoje. Iš Lietuvos Didžiosios
	Žr. Z. Zinkevičius, Krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė vardyno duomenimis, Vilnius: Katalikų akademija, 2005; Z. Zinkevičius, Krikščioniško vardyno kelionė
į Lietuvą, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2010.
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Kunigaikštijos jos plito į Lenkijos Karalystę, o ne atvirkščiai. Taigi
tenka tų pavardžių tyrimą pastatyti „ant kojų“, o ne „ant galvos“, kaip
iki šiol buvo daroma.

Zigmas Zinkevičius

Zigmas Zinkevičius (g. 1925 m. Juodausiuose, netoli Ukmergės)
– žymiausias šių dienų lituanistas ir vienas daugiausiai rašančių bei cituojamų pokario lietuvių kalbininkų, iki šių dienų labai intensyviai ir nuosekliai dirbantis mokslo darbą. 1945–1950 m. studijavo Vilniaus universitete 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, 1996–1998 – 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 premijos (1994) laureatas. Už nuopelnus Lietuvos mokslui Zigmui Zinkevičiui
1995 m. įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas.
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 vadinamąjį 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 mokslininko 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.
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Punsko parapijos sielovada XVII a.
Įvadas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Punskas buvo tipinė
Vilniaus vyskupijos Simno dekanato parapija, įsikūrusi XVI–XVII a.
sandūroje, vykstant didžiajam katalikų bažnyčių fundacijų ir dotacijų
vajui, kilusiam suvokus katalikybės pranašumą prieš protestantiškąją
reformaciją, įgyvendinant Lietuvoje katalikiškąją reformą – Tridento
visuotinio bažnytinio susirinkimo nutarimus.
Punsko parapijos istorija domėjosi Punsko klebonas aušrininkas
Simonas Norkus-Narkevičius. 1888 m. Przegląd Katolicki numeryje jis išspausdino straipsnį apie Punsko bažnyčią, daugiausia dėmesio skirdamas XIX a. bažnyčios padėčiai aprašyti, tačiau panaudojo
parapijoje saugomas senąsias Punsko bažnyčios fundacines privilegijas (1597, 1600, 1606), perteikė jų turinį. Šio dvasininko pateiktais
duomenimis pasinaudojo Seinų dijecezijos bažnyčių monografijos
autorius Pranciškus Augustaitis. Jis aprašė 1597, 1600, 1606 m. Zigmanto Vazos fundacines privilegijas, 1612 m. dotaciją, pabrėždamas,
kad per 179 metus Punsko klebonai taisiais užrašymais naudojosi ir





Apie Tridento susirinkimo nutarimų įgyvendinimą Lietuvoje žr. plačiau: L. Jovaiša,
„Tridento susirinkimas ir Lietuva“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis,
t. 16, Vilnius, 2000, p. 35–48; L. Jovaiša, „Katalikiškoji reforma“, in: Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, sud. V. Ališauskas, L. Jovaiša ir kt., Vilnius, 2001, p. 241–259.
S. Norkus, „Punsko bažnyčia (Seinų diecezijoje)“, Terra Jatwezenorum. Jotvingių
kraštas, red. S. Birgelis, Punskas, 2009, p. 201–212. Šiame leidinyje perspausdintas
į lietuvių kalbą išverstas 1888 m. Przegląd Katolicki spausdintas S. Norkaus straipsnis.
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bažnyčią gražiai užlaikyti galėjo. Sekdamas P. Augustaičiu, Punsko bažnyčios padėtį aprašė Jonas Totoraitis knygos Sūduvos Suvalkijos istorija puslapiuose. Abu pastarieji autoriai daugiausia dėmesio skyrė fundacijų dokumentams. Kunigas Vladislavas Klapkovskis
(Władysław Kłapkowski) 1938 m. publikavo tris pagrindines Punsko
parapijoje saugomas bažnyčios privilegijas (1597, 1600, 1606). Apie
Punsko bažnyčios fundaciją Seinų regiono apgyvendinimo kontekste rašė Ježis Visnevskis (Jerzy Wiśniewski). Lietuvos ir Lenkijos
archyvuose bei rankraštynuose yra išlikę nemažai Punsko bažnyčiai
suteiktų privilegijų ir užrašymų nuorašų (yra 1597, 1600, 1606, 1609,
1612 m. privilegijų, dažniausiai po 2–3, kartais 4 nuorašus), ne visų jų
informacija sutampa, perrašant įvelta klaidų. Todėl parašiau straipsnį,
kuriame nagrinėju Punsko bažnyčios fundacinių bei dotacinių privilegijų ir užrašymų turinį, parapijos materialinę padėtį.
Šio straipsnio tikslas – atskleisti Punsko parapijos dvasinio gyvenimo bruožus, apibūdinti klebonus ir jų sielovados galimybes. Šiam
tikslui pasinaudota dėkingais Punsko parapijos dokumentais – XVII a.
vizitacijų medžiaga, ligi šiol tyrinėtojų mažai naudota. Parapija buvo
vizituojama 1637 m., deja, archyvuose nepavyko rasti šios vizitacijos
dokumento. Pasinaudota 1669 m. kovo 1 d. Punsko parapijos vizitacija (bažnyčią aplankė Vilniaus kanauninkas, Žemaičių dekanas, Kauno prepozitas Benediktas Žuchorskis), 1672 m. ūkio inventoriumi10,
1676 m. vasario 3 d. vizitacijos (atliko Gracianopolio vyskupas, Vilniaus arkidiakonas Mikalojus Slupskis) išlikusia fragmentiška infor-

	












10

Kun. A. P. [P. Augustaitis], „Seinų dijecezijos bažnyčių monografija“, Vadovas, mėnesinis
laikraštis, skirtas dvasiškiems lietuvių reikalams, nr. 43, Seinai, 1911, p. 282–284.
J. Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, d. 1, Marijampolė: Piko valanda, 2003 (pirmas
leid.: Kaunas: „Spindulio“ b-vės spaustuvė, 1938), p. 517–518.
W. Kłapkowski, „Fundacja i uposażenie kościołów w Przerośli i Puńsku“, Ateneum
Wileńskie, Wilno, 1916, nr. 13, sąs. 1, p. 217–229.
J. Wiśniewski, „Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku“, in:
Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, red. J. Antoniewicz, Białystok, 1963, p. 90–92.
V. Kamuntavičienė, „Punsko bažnyčios fundacija ir parapijos materialinė padėtis
XVII a.“, Soter, Kaunas, 2011, t. 39, p. 69–82.
Processus visitationis g[e]n[er]alis trium decanatum Caunensis, Siemnensis et Olvitensis.
Alexander in Macieiow Sapieha, Dei et Ap[osto]licae Sedis Gra[ti]a Episcopus Vilnensis,
1668–1669, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – MAB),
f. 318–28550 (toliau – 1669 m. vizitacija...), l. 122v.
1669 m. vizitacija…, l. 122v–127v.
Punsko klebonijos inventorius, 1672 m., Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau
– LVIA), f. 694, ap. 1, b. 3970, l. 262–263.
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macija11 ir 1700 m. Punsko bažnyčios vizitacijos (atliko Simno dekanas Punsko klebonas
Kazimieras Petras Šimanovskis)12 medžiaga.
LDK katalikų bažnyčios paprastų žmonių
religingumas nėra ištirta tema. Viena iš tematikos pionierių galėtume laikyti Jolitą Sarcevičienę, atkreipusią dėmesį į XVIII a. Lietuvos
valstiečių religingumą13. Istoriografijoje galime rasti bajorijos ir miestiečių religingumo
tyrimų (daugiausia paremtų testamentais, treKaraliaus Zigmanto Vazos dokumentas
nais, panegirikomis ir pan. pobūdžio šaltiniais)
pavyzdžių, tačiau valstiečių pasaulėžiūrą dėl šaltinių trūkumo tirti
problemiška. Šiame straipsnyje atkreipsime dėmesį į tai, kaip kunigai
rengėsi sielovados darbui su paprastais parapijiečiais ir kaip jie patys
žvelgė į sielovados galimybes Punsko parapijoje, kokias įvardijo pagrindines problemas.

Fundacinės privilegijos ir įpareigojimai klebonams
Punsko parapijos steigimu pasirūpino Merkinės, Lazdijų ir Seivų
girininkas Stanislovas Zalivskis. Jis savo lėšomis Naujajame Punske,
gražioje ir strategiškai patogioje vietoje, ant kalvos prie Punsko ežero pastatė bažnyčią. Girininko iniciatyvai pritarė tuometis valdovas,
didelis Katalikų bažnyčios globėjas Zigmantas Vaza, 159714, 160015,
11

12

13

14

15

J. Kurczewski, Vyskupo Mikalojaus Slupskio 1674–1676 m. Vilniaus vyskupijos vizitacijos
santrauka, MAB, f. 318–26479, l. 145–146; J. Kurczewski, „Stan kościołów parafjalnych
w djecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskiem 1655–1661 r.“, Litwa i Ruś: Miesięcznik
poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu, pod red. J. Obsta, t. 4,
sąs. 2, Wilno, 1912, p. 108.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., Čartoriskių biblioteka (toliau – BCz) 1775 IV,
l. 1827–1852. Atkreipiame dėmesį, kad bažnyčią aplankė pats dekanas vizituotojas, kurioje jis klebonavo, todėl galime tikėtis subjektyvumo.
J. Sarcevičienė, „Lietuvos valstiečių religingumas XVIII a.: tamsioji mėnulio pusė“, in:
LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties, sud. V. Kamuntavičienė, A. Vasiliauskienė,
Kaunas, 2010, p. 133–150.
Zigmanto Vazos privilegija Punsko bažnyčiai, 1597 10 27. Originalas publikuotas:
W. Kłapkowski, „Fundacja i uposażenie kościołów...“, p. 222–224. Nuorašai saugomi:
MAB, f. 43–204, nr. 315, l. 270v–271; Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – VUB), f. 57, B–53, nr. 44, l. 214v–215v; Lietuvos metrika (toliau – LM) 80,
l. 416v–417v; BCz 1777, l. 273v–274; Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV,
l. 1833–1834.
Zigmanto Vazos privilegija Punsko bažnyčiai, 1600 02 23. Originalas publikuotas:
W. Kłapkowski, „Fundacja i uposażenie kościołów...“, p. 224–226. Nuorašai saugomi:
MAB, f. 43–204, nr. 322, l. 276v–277; BCz 1777, l. 281v–282v.
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160616 ir 1609 m.17 Punsko bažnyčiai suteikęs privilegijų. Jų turinys
rodo, kad parapija tuo metu įgijo svarų materialinį pagrindą gyvuoti
ir vystyti sielovadą.
XVI–XVII a. sandūroje Punske buvo suformuota 15 valakų, 15
margų žemės valda, pastatytas Studzenca (vėliau pervadintas Šaltėnais – Szołtany) dvaras, suteikta teisė klebonui iš karališkųjų girių
laisvai imti medieną klebonijos reikmėms, į Punsko ežerą įtekančio
upeliuko srovę naudoti pasistačius malūną, leista įrengti tvenkinį žuvavimui. Klebonui ir bažnyčios patarnautojams išsilaikyti, bažnyčios
liturginiams reikmenims ir kitiems daiktams įsigyti buvo paskirta 50
lenkiškų auksinų, juos girininkas kasmet turėjo duoti klebonui per
Viešpaties Gimimo šventę (Kalėdas). Apylinkių valstiečiai kasmet
per Viešpaties Gimimo šventę turėjo bažnyčiai mokėti po 6 lietuviškų grašių dešimtinę nuo valako. Sekmadieniais ir šventadieniais prie
bažnyčios leista rengti turgus; tai rodė, kad kartu su parapija buvo
sudarytos sąlygos vystytis Punsko miesteliui, o šių apylinkių žmonės
ne tik dirbo žemės ūkyje, bet ir buvo suinteresuoti prekyba. Klebonui
suteikta lanka šienauti tarp miškų prie Šešupės; S. Zalivskio lėšomis
už klebonijos pastatyta karčema.
S. Zalivskio iniciatyvą turėti Punske deramai aprūpintą bažnyčią
parėmė po jo mirties 1606 m. jį pakeitęs girininkas Feliksas Nevarovskis. 1612 m. Zigmantas Vaza patvirtino, kad F. Nevarovskis vargonininkui išlaikyti skyrė Baiviškių (Buiwiszki) kaime 3 valakus žemės18.
Už šias gėrybes klebonas buvo įpareigotas Naujojo Punsko bažnyčioje rūpintis sielovada. Patronato teisė – siūlyti kandidatą į funduotos
bažnyčios klebonus – kaip įprasta tais laikais, priskirta bažnyčios
fundatoriui – šiuo atveju juo buvo laikomas valdovas. 1597, 1606 ir
1609 m. valdovo privilegijose liepta klebonu skirti ne tik lietuvį, bet ir
lietuviškai mokantį asmenį (non nisi Lituanum aut linguae Lituanicae
S. Zalivskio užrašymas Punsko bažnyčiai, Punskas, 1606 03 01, Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1838–1839; LM 85, l. 400–402; 1669 m. vizitacija…,
l. 125–126v; Zigmanto Vazos privilegija Punsko bažnyčiai, 1606 03 13. Originalas publikuotas: W. Kłapkowski, „Fundacja i uposażenie kościołów...“, p. 226–229. Nuorašai saugomi:
LM 85, l. 400–402; BCz 1777, l. 316v–318; 1669 m. vizitacija…, l. 125–126v; Zigmanto Vazos privilegija Punsko bažnyčiai, 1606 05 13, MAB, f. 43–204, nr. 350, l. 304v–305v; Punsko
parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1835–1838; F. Nevarovskio užrašymas Punsko
bažnyčiai, 1606 08 17, MAB, f. 43–204, nr. 323, l. 277–277v; BCz 1777, l. 282v–283.
17
Zigmanto Vazos privilegija Punsko bažnyčiai, 1609 07 18, MAB, f. 43–204, nr. 360,
l. 314v–315v; LM 89, l. 140–140v; BCz 1777, l. 328v–329v.
18
Zigmanto Vazos privilegija Punsko bažnyčiai, 1612 07 18, MAB, f. 43–204, nr. 370,
l. 323v–324; VUB, f. 57, B–53, nr. 44, l. 289v–290; BCz 1777, l. 339v–340; Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1844–1845.
16
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gnarum). Lietuviais tuo metu buvo vadinami visi LDK gyventojai, ne
tik etniniai lietuviai, bet ir gudiškai, lenkiškai bei kitomis kalbomis
kalbantys asmenys. Šis reikalavimas atspindi bendrą tuometę tendenciją rūpintis, kad vietos gyventojai bažnyčiose suprastų, ką jiems
kalba klebonai. Kartu šis faktas byloja, kad XVI–XVII a. sandūros
Punsko gyventojai iš viso nesuprato lenkų kalbos. Privilegijos atsirado
Mikalojaus Daukšos ir jo garsiosios Postilės su deklaruota kalbos vertingumo programa sukūrimo laikmečiu, gimtajai kalbai tuomet buvo
skiriama nemažai dėmesio.
Visą XVII a. Punsko parapijos gyventojų dauguma buvo lietuvių kilmės, lietuviakalbiai. Apie tai byloja amžiaus pabaigoje,
1700 m., Punsko parapijos inventoriuje surašytų bažnyčiai priklausančių valstiečių lietuviškos pavardės; jas pateikiame originalo rašyba:
Sauk Jurełanis, Bartłomiey Druzas, Michał Sieczka, Krzysztof Kiedanis, Simon Wabał, Jakub Wabał, Paweł Bazink, Maciey Bolukas,
Urban Durniazencis, daržininkai Maciej Kowal, Woytuk Mierzen,
Krzysztof Mierzen, Jan Ruksztel, Maciey Kirksztas, Sauk Juszunas,
Marcin Grumbel, Jan Szwiec, Łukasz Krawiec, Mikolay Solenik, Andrzey Dokszewicz, Jan Zynda, Kazimierz Duda, Jan Kardasz, Marcin Werbo, Jan Padiegel19. Galėtume daryti išvadą, kad lietuvybės
klestėjimui XVII a. Punske nusipelnė ir Katalikų bažnyčia bei valdovas, užtikrinę, kad sielovada vyktų visiems gyventojams suprantama
lietuvių kalba.

Bažnyčia
Punske buvo pastatyta tipiška tais laikais medinė Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulo bažnyčia.
Ji buvo nedidelė, turėjo 6 langus. 1599 m. spalio 19 d. Lvovo arkivyskupas (o tuo metu juo buvo Jonas Dimitras Solikovskis) konsekravo
Punsko bažnyčios portatilį, kuriame buvo šv. Zenono ir kitų kankinių
relikvijos. Bažnyčioje įrengti trys altoriai: didžiajame buvo įtaisytas
Švč. Mergelės Marijos Karūnavimo paveikslas20. Apie šoninių altorių įrangą sužinome tik iš 1700 m. vizitacijos: vienas šoninis altorius
tuo metu paskirtas šv. Antanui, kitame sename Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų altoriuje buvo Švč. Trejybės paveikslas. Bažnyčia turėjo krikštyklą (1669 m. jos būklė nebuvo labai gera, bet po vizituoto19
20

Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1850.
1669 m. vizitacija…, l. 122v.
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jo nurodymo klebonas turbūt parūpino jai uždengiamą indą, ir 1700 m.
nusiskundimų nebebūta), vargonus, suolus, klausyklas, sienas puošė
paveikslai. Bažnyčios šventoriuje pastatyta varpinė, joje kabėjo trys
varpai. Aplinkui įrengtos kapinės. 1669 m. jos, deja, buvo neaptvertos,
todėl į šventorių patekdavo žvėrys ir turbūt atkapstydavo mirusiųjų
kaulus, tačiau iki 1700 m. padėtis pasikeitė, ir vizituotojas pranešė
Punske esant gerai aptvertas kapines.
1700 m. Švč. Sakramentas buvo laikomas sidabrinėje taurėje,
atnaujinamas kas 15 dienų (zakristijoje buvo laikoma lenta, kurioje
žymėta atnaujinimo diena), vizitacijos metu buvo likę 12 komunikantų. Prie didžiojo altoriaus kabėjo lempa, ją reikėdavo sekmadieniais
uždegti. Klebonas skundėsi, kad tam nebuvo skirta jokios specialios
fundacijos, ir lempa degė tik beneficijos lėšomis21.
1699 m. gegužės 9 d. LDK rūsininkas Jonas Mykolas Bartkevičius-Šylanskis (Bortkiewicz-Szylański; jo žmona – Joana PuzynaitėŠylanskienė) Punsko bažnyčios altarijai Pelelių (Pełele) kaime suteikė
3 valakus žemės su 1 valstiečių dūmu ir sklypu, kur anksčiau stovėjo
karčema. Už šį dovanojimą liepta altaristai kas savaitę už dovanotoją
per amžius aukoti vienas šventas Mišias. Jeigu altarista dėl nederlių ir
per mažų pajamų negalėtų prie Punsko bažnyčios išsilaikyti, tuomet
pats klebonas turėtų Mišias už dovanotojo sielą atlaikyti22. Šį užrašymą 1699 m. rugpjūčio 3 d. patvirtino tuometis valdovas Augustas
II Saksas23. Taip buvo toliau kryptingai gerinama bažnyčios padėtis.
Klebonas buvo įpareigotas sekmadieniais laikyti Mišias už bažnyčios
fundatorius, geradarius bei gyvus ir mirusius parapijiečius.
Parapijiečiams mokyti, tikėjimo tiesoms skleisti Tridento susirinkimo nuostatose buvo liepiama kiekvienoje parapijoje turėti mokyklą.
1600 m. privilegijoje Punske šalia bažnyčios minėtas mokyklos pastatas, bet nežinia, kiek ir kaip ji veikė. Atskiros fundacijos mokykla
ir bakalauras neturėjo. 1669 m. mokyklos namas buvo visiškai pasenęs, tad vizituotojas konstatavo, kad mokyklos nėra, vaikai nemokomi. Tačiau klebonas laikė mokytą žmogų, kuris patarnavo bažnyčiai.
Vargonininkas visą XVII a. gyveno iš 1612 m. fundacija paskirtų 3
valakų žemės24 ir galėjo atlikti savotiško kaimo mokytojo funkci21
22

23

24

Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1827–1828.
J. M. Šylanskio raštas, 1699 05 09, Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV,
l. 1846–1848.
Augusto II Sakso privilegija Punsko bažnyčiai, 1699 08 03, Punsko parapijos vizitacija,
1700 m., BCz 1775 IV, l. 1845–1846.
1669 m. vizitacija..., l. 124.
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ją, bent išmokyti parapijiečius muzikos pradmenų ir giedojimo. Tik
1700 m. vizitacijos medžiagoje aiškiai minima, kad parapijoje veikė
mokykla vaikams mokyti, buvo klebono išlaikomas bakalauras Kazimieras Holdakovskis (Holdakowski)25.
1700 m. parapijoje buvo prieglauda (be fundacijos), ją buvo pastatęs prieš K. P. Šimanovskį Punske klebonavęs dvasininkas, tikriausiai Jokūbas Jackevičius. 1700 m. prieglaudoje gyveno 17 asmenų, o
klebonas žiūrėjo jų pamaldumo ir tarpusavio sutarimo26. Prieglaudos
buvo populiariausias ir turbūt sėkmingiausias būdas pasirūpinti tais,
kurie dėl neįgalumo ar senatvės negalėjo pragyventi iš savo darbo. Nors buvo siekiama kiekvienoje parapijoje išlaikyti prieglaudą,
XVII a. LDK jos veikė tik maždaug trečdalyje parapijų. Doro elgesio
elgetos parapijoje turėjo padėti ugdyti parapijiečių artimo meilės jausmus, raginti juos dalintis duonos kąsniu su labiau jos stokojančiais. Elgetų šelpimas buvo vienas iš laiptelių amžinajam gyvenimui pelnyti.

Klebonai
Šaltiniuose trūksta duomenų, kurie leistų nustatyti XVII a. pirmos
pusės Punsko klebonus. Amžiaus pradžioje šioje parapijoje šeimininkavo Mikalojus Ušinskis (Uszyński), paminėtas 1606, 1609, 1613 m.
užrašymuose Punsko bažnyčiai. Tačiau jokių detalių apie jo asmenį
ir sielovadą neturime. Mirė prieš 1630 m. spalio 30 d.27, nežinia, ar
Punske.
1663–1672 m. valdovo Jono Kazimiero Vazos teikimu Punske
klebonavo Stanislovas Slupinskis (Słupiński), į bažnyčią įvesdintas
Gracianopolio vyskupo M. Slupskio rūpesčiu. Šis klebonas, kaip ir
visa Lietuva, buvo skaudžiai nukentėjęs XVII a. vidurio karų su Rusija ir Švedija metu, pabuvojęs švedų nelaisvėje28. 1669 m. vizitacijos
medžiaga liudija, kad, pažeisdamas Tridento susirinkimo nutarimus
dėl nuolatinio klebonų gyvenimo paskirtose beneficijose, S. Slupinskis
nuolat nerezidavo prie bažnyčios ir dėl tos priežasties netinkamai prižiūrėjo jos ūkį, minimi apleisti ir apgriuvę klebonijos pastatai. Liepta
juos kuo skubiausiai suremontuoti ir juose visada gyventi29. Tai rodo,
25
26
27

28
29

Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1852.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1852.
V. Ališauskas ir kt., Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., nr. 1597, Vilnius: Aidai,
2009, p. 284.
1669 m. vizitacija..., l. 124v.
1669 m. vizitacija..., l. 127.
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kad bažnyčios ūkį šis klebonas prižiūrėjo aplaidžiai. Bažnyčia, kaip
matėme, irgi buvo ne be priekaištų. Tačiau kas žino – gal po vizitacijos
šis klebonas susimąstė ir tapo uoliu ganytoju.
1672 m. į Punską klebonauti atėjo Jokūbas Jackevičius (Jackiewicz)30, minėtas 1676 m. vizitacijoje. Jos medžiagoje sakoma, kad klebonas rūpinosi sielovada. Nors gavo keletą pastabų, iš esmės jo valdoma parapija atrodė geriau nei S. Slupinskio laikais31.
Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco laikais (oficialiai
vyskupavo 1682–1684) Punsko klebonai keitėsi, šio vyskupo paskyrimu nauju klebonu tapo Kazimieras Petras Šimanovskis (Szymanowski) – jį į kunigus įšventino Gracianopolio vyskupas Vilniaus
sufraganas M. Slupskis. K. P. Šimanovskis buvo geras dvasininkas,
1700 m. tituluotas ne tik Punsko klebonu, bet ir Simno dekanu, jis
vizitavo savo administruojamą dekanatą32. 1700 m. klebonas buvo įpareigotas sekmadieniais laikyti Mišias už bažnyčios fundatorius, geradarius bei gyvus ir mirusius parapijiečius, taipogi turėjo kas savaitę
vienas Mišias aukoti minėto J. M. Bartkevičiaus-Šylanskio 1699 m.
dotacijos įpareigojimu33.

Parapijos knygos: metrikai, status animarum,
Liber processuum
LDK laikais klebonai turėjo būti savotiškais parapijos metraštininkais. Vesdami parapijos metrikų knygas, registruodami gimusius,
susituokusius ir numirusius parapijiečius, jie galėjo suformuoti neįkainojamą šaltinių bazę to meto visuomenei pažinti. Deja, ne visuomet
klebonai buvo atsakingi ir turėjo metrikų knygas, tik maža tų knygų
dalis išliko iki šių dienų. 1669 m. vizitacija liudija, kad Punsko bažnyčioje buvo krikšto ir santuokų registracijos knygos, klebonui priminta
jas vesti pagal Romos Ritualo nurodymus34. 1700 m. taipogi minimos
krikšto ir santuokų registracijos knygos35. Tačiau reikia pastebėti, kad
XVII a. nebuvo vedamos mirties metrikų knygos, vizituotojai neįrašė
reikalavimų jas turėti.

30

31
32
33
34
35

Punsko klebonijos inventorius, 1672, LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3970, l. 262. Inventorių sudarė
Lazdijų ir Linkuvos dekanas Samuelis Kazimieras Sebestianovičius (Sebestyanowicz).
J. Kurczewski, Vyskupo Mikalojaus Slupskio..., l. 145.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1851.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1851.
1669 m. vizitacija..., l. 124v.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1832.
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Tridento susirinkimas įpareigojo klebonus kasmet atskiroje knygoje aprašyti parapijos sielų padėtį (status animarum), t. y. suregistruoti visus parapijiečius, užrašyti tais metais jiems suteiktus sakramentus. 1669 m. Punsko bažnyčioje tokios knygos nebuvo36, todėl
vizituotojas paliepė klebonui įsigyti gerai įrištą knygą, kurioje būtų
galima surašyti einančius išpažinties ir Velykų Komunijos bei to nedarančius parapijiečius37. Tačiau veikiausiai tuometis klebonas S. Slupinskis neįvykdė šio reikalavimo, nes 1676 m. kitam Punsko klebonui,
J. Jackevičiui, vėl liepta nupirkti knygą ir į ją rašyti status animarum,
registruoti abiejų lyčių parapijiečių vardus38. Tačiau tokia knyga neminima nė 1700 m.39 Per visą XVII a. vizituotojų reikalavimas registruoti parapijiečius ir jiems suteiktus sakramentus tam skirtoje knygoje neįgyvendintas.
Dar viena svarbi knyga, turėjusi būti potridentinėse parapijose
– procesų knyga (Liber processuum). 1669 m. supratimu, į ją reikėjo
surašyti fundacijų ir kitų svarbių raštų kopijas, kurios suteiktų informacijos apie parapijos žemes, dvarus, miškus ir kitus turtus40. Vizituotojai
liepė Punsko klebonams procesų knygą įsigyti 1669 ir 1676 m.41, tačiau
klebonai nepakluso ir tos knygos neturėjo. Liber processuum įsigyta
tik amžiaus pabaigoje ir paminėta 1700 m. vizitacijoje. Tai buvo labai svarbus dalykas, rodęs, kad amžiaus pabaigoje pradėjo formuotis
tvarkingas parapijos archyvas.

Sielovados knygos
Ypač daug dėmesio 1669 m. Punsko parapijos vizitacijos metu
sudarytame reformavimo dekrete (decretum reformationis) buvo
skirta sielovados ugdymui, išsamiai aprašyta, kokiais būdais tai reikia daryti. Todėl 1669 m. vizitacijos medžiaga yra išskirtinai dėkingas
šaltinis tirti parapijos dvasinį gyvenimą. Dokumente užfiksuota, kad
vizituotojas reikalavo iš klebono S. Slupinskio sielovados reikalams
parapijoje turėti tris parankines knygas: Constitutiones provinciales
Synodales et Diaecesanas, Epistolam Pastoralem Macieiowianam ir

36
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38
39
40
41

1669 m. vizitacija..., l. 124v.
1669 m. vizitacija..., l. 127v.
J. Kurczewski, Vyskupo Mikalojaus Slupskio..., l. 145.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1832.
1669 m. vizitacija..., l. 127v.
J. Kurczewski, Vyskupo Mikalojaus Slupskio..., l. 146.
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Opusculum S. Franciski Salesij, – jomis remdamasis klebonas galėtų
formuoti parapijos gyvenimą, papročius ir rūpintis sielomis42.
Pirmoji iš pageidaujamų knygų buvo provincijos ir vyskupijos
sinodų konstitucijos, arba nutarimai (Constitutiones provinciales
Synodales et Diaecesanas). Sinodų konstitucijose buvo surašyta esminės ganytojiško darbo nuostatos. Nors vizituotojas nenurodė, kurio
sinodo, tačiau veikiausiai buvo turimi galvoje XVII a. pirmos pusės
Vilniaus vyskupijos sinodų nutarimai, išspausdinti atskiromis knygutėmis ar netgi viename rinkinyje43. Nors, žiūrint į ateitį, vizituotojas
galėjo planuoti, kad netrukus 1669 m. kovo mėnesį sušaukto Vilniaus
sinodo išspausdinti nutarimai44 galėjo būti įsigyjami parapijų klebonų
ir naudojami sielovadoje.
Antroji knyga – tai Gniezno arkivyskupo Bernardo Macejovskio
ganytojiškas laiškas (Epistolam Pastoralem Macieiowianam). Jame
buvo Lenkijos-Lietuvos valstybės Katalikų bažnyčiai perteiktos pagrindinės Tridento susirinkimo nuostatos, pagal kurias dera ugdyti
ganomuosius. Šis universalus dokumentas buvo vienas iš pagrindinių
potridentinėje visuomenėje. Vėlesnis Punsko klebonas J. Jackevičius,
1676 m. vizitacijos duomenimis, buvo įsigijęs naudoti Epsitolam pastoralem. Manytume, kad tai būtent B. Macejovskio ganytojiškas laiškas, minėtas ir rekomenduotas įsigyti 1669 m.45
Trečioji knyga – šv. Pranciškaus Saleziečio veikalėlis (Opusculum S. Franciski Salesij), jo konkretus pavadinimas, kaip dažnai būdavo tuo metu, vizitacijos medžiagoje nenurodytas. Šv. Pranciškus Salezietis (1567–1621, šventuoju paskelbtas 1661) nuosekliai įgyvendino
Tridento reformą. Paskirtas protestantiškosios Ženevos kunigu, kad
paveiktų tenykščius žmones, kūrė mažos apimties kūrinius, kuriuose
„iš katalikiškų pozicijų labai paprastai ir suprantamai išdėstydavo atskiras tikėjimo tiesas“. 1602 m. įšventintas į vyskupus, gyvenimo pabaigoje sukūrė knygas Kelias į maldingą gyvenimą ir Traktatas apie
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Constitutiones provinciales Synodales et Diaecesanas, Epistolam Pastoralem Macieiowianam, et Opusculum S. Franciski Salesij omnino paruit procuret, diligenter legat, eique
vitam, mores, curam animarum conformet, 1669 m. vizitacija..., l. 127v–128.
Synodus dioecesana episcopates Vilnensis celebrate Vilnae per… Benedictum Woynam...
episcopum Vilnensem…, Vilnae, 1602; Constitutiones synodorum dioecesis Vilnensis diversis temporibus celebratarum. Jussu... Abrahami Woyna... episcopi Vilnensis, editae,
Vilnae, 1633.
Acta synodi diaecesis Vilnensis praesidente Illustrissimo ac Reverendissimo Domino
D. Alexandro in Macieiow Sapieha Dei et Apostolicae Sedis Gratiae Episcopi Vilnensi,
Vilnae, 1669.
J. Kurczewski, Vyskupo Mikalojaus Slupskio..., l. 146.
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Dievo meilę. Buvo humanistas, rūpinosi visų sluoksnių žmonių religingumu. Knyga Kelias į maldingą gyvenimą Prancūzijoje buvo perleista 40 kartų46. Tikėtina, kad vieną iš šių šv. Pranciškaus Saleziečio
knygelių vizituotojas siūlė turėti ir skaityti Punsko klebonui. Punsko
parapijos ganytojui idealas turėjo būti žmogus, kuris visą gyvenimą
paskyrė aiškinti apie sielovadą paprastais žodžiais paprastiems žmonėms – būtent tokiems, kokie tuo metu gyveno Punsko parapijoje.
Šie trys veikalai laikyti reikalingiausiais klebonų darbui parapijoje, iš jų Punsko klebonas turėjo semtis žinių ir įkvėpimo. Eilinės tuometės Vilniaus vyskupijos parapijos klebonas turėjo ugdyti žmones
remdamasis naujausiais to meto pažinimo vėjais. Nežinia, ar Punsko
klebonas paklausė vizituotojo ir įsigijo minėtas knygas bei jomis vadovavosi praktiniame darbe.

Sielovados padėtis
1669 m. vizitacijos duomenimis, Punsko parapija buvo labai didelė, tarp miškų išsiplėtusi apie 20 ir daugiau mylių47; ganomųjų skaičius
nepateikiamas. Tik 1700 m. minima, kad Punsko parapijoje buvo apie
1 300 einančių išpažinties parapijiečių48. 1669 m. vizituotojas pranešė,
kad parapijoje daug atokių pakraščių gyventojų gyveno ir mirė be sakramentų. Klebonas skundėsi fiziškai negalįs visų gyventojų poreikių
patenkinti, neturintis tam pakankamai lėšų49. Vizituotojas, atsižvelgdamas į tokią padėtį, leido, esant būtinybei, krikštyti pasauliečiui, tačiau, mirties pavojui praėjus, liepta atvykti pas kunigą į bažnyčią ir
gautą sakramentą sustiprinti50.
Toliau išsakydamas nurodymus, kaip gerinti sielovados kokybę,
vizituotojas paliepė klebonui patogiu laiku lankyti parapijai priklausančius kaimus, paprastais žodžiais mokyti žmones tikėjimo pagrindų,
gailestingumo akto, tikėjimo ir dieviškosios meilės, abejingus mokyti
kantriai ir tėviškai, negluminti, bet aiškinti, kreipiant išganymo link,
pasakoti apie amžinąjį išganymą, įtikinėti51. Reikėjo mokyti ir kaip
atlikti Velykų išpažintį bei priimti Komuniją, įdiegti paprotį privalo-
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Kun. Lionginas Virbalas SJ, Šventasis humanistas, <www.skrynia.lt>; <http://www.skrynia.lt/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=95>.
1669 m. vizitacija..., l. 124v.
Punsko parapijos vizitacija, 1700 m., BCz 1775 IV, l. 1852.
1669 m. vizitacija..., l. 124v.
1669 m. vizitacija..., l. 128.
1669 m. vizitacija..., l. 128.
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mai kasmet tai daryti52. Šie duomenys liudija apie ganėtinai primityvų tenykščių žmonių religingumo lygį, jų abejingumą, užsispyrimą
ir nenorą perimti religinių papročių, todėl pasitenkinta reikalavimu
tik perteikti elementarias tikėjimo tiesas ir ugdyti esminius religinius
įpročius53. Tridento susirinkimo užbrėžti tikslai vis dar buvo aktualūs
praėjus daugiau nei šimtmečiui po jų paskelbimo.
Šalia tikėjimo tiesų aiškinimo, daug dėmesio buvo skiriama parapijiečių dorovei. 1669 m. vizituotojas liepė klebonui diegti žmonėms
supratimą, kaip elgtis šventose vietose, netoleruoti parapijoje sukčiavimo ir išgertuvių54. 1676 m. vizitacijos metu griežtai paliepta neleisti
valstiečiams bet kur pardavinėti gėrimų, juos buvo galima pardavinėti
tik karčemoje, toliau nuo bažnyčios, tačiau netgi karčemoje negalima
buvo parduoti gėrimų prieš pamaldas sekmadieniais ir švenčių dienomis55. Iš šių reikalavimų galime spręsti, kad girtavimas buvo tuometės
visuomenės bėda.
1669 m. liepta iš parapijos išvyti Kazimierą Masovitą su žmona
(nežinia, kuo jis buvo nusikaltęs) ir kitus nepageidaujamus asmenis,
ypač kai kurias moteris56. Ši užuomina rodo, kad parapijoje būta ištvirkavimų. Kita nepageidaujama asmenų grupė buvo žydai. Jiems
liepta per 4 savaites išsikraustyti iš bažnyčios valdų, saugantis galimų
konfliktų, kurie kiltų judėjams tarp krikščionių gyvenant57. Taigi klebonui paliepiama kantriai diegti tikėjimo tiesas atokiems parapijoms
gyventojams, tačiau „beviltiškiems“, kad nepakenktų didžiajai daliai
žmonių, liepiama palikti parapiją. Taip parapijoje bandoma užtikrinti
socialinę tvarką, kurti homogenišką katalikišką bendruomenę.
Tridento susirinkimas buvo aukštai iškėlęs sielovados kartelę, ir
Punsko parapijoje to siekta visą XVII a. 1669 m. vizitacija, patikrinus
klebono darbą, suformulavo siektinus tikslus ir būdus juos įgyvendinti
parapijoje. Norėtųsi tikėti, kad amžiaus pabaigoje bent esminiai reikalavimai buvo įvykdyti, Punsko parapijos gyventojai turėjo nors šiokį
tokį supratimą apie tikėjimo tiesas ir stengėsi jų laikytis.
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1669 m. vizitacija..., l. 127v.
Apie apskritai menką XVIII a. Lietuvos valstiečių religingumo lygį žr. J. Sarcevičienės
straipsnį, išnaša 13.
1669 m. vizitacija..., l. 128.
J. Kurczewski, „Stan kościołów parafjalnych…“, t. 4, sąs. 2, p. 108; J. Kurczewski,
Vyskupo Mikalojaus Slupskio..., l. 146.
1669 m. vizitacija..., l. 128.
1669 m. vizitacija..., l. 128.
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Išvados

Vaida
Kamuntavičienė

Vilniaus vyskupijos Punsko katalikų bažnyčia funduota ir aprūpinta vietos girininko Stanislovo Zalivskio iniciatyva, valdovo Zigmanto Vazos 1597 m. ir vėlesnėmis privilegijomis. Bažnyčia gavo
žemės, pievų, teisę naudotis mediena, apsirūpinti žuvimi, pasistatyti
malūną, turėti karčemą, rinkti piniginę dešimtinę – tai tipiški to meto
parapinių bažnyčių aprūpinimo būdai, – ir tapo vidutiniškai turtinga
Simno dekanato parapija. Pakankama materialinė padėtis turėjo užtikrinti sielovados vystymą Punske. Vadovaudamasis nuostata, kad tikėjimo tiesos žmonėms turi būti aiškinamos jų gimtąja, jiems suprantama kalba, valdovas privilegijose nurodė klebonu skirti tik lietuvių
tautybės lietuviškai kalbantį asmenį – tai liudija apie parapijos gyventojų lietuviškumą.
Punske buvo pastatyta tipiška tais laikais medinė Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulo bažnyčia,
viduje įrengti trys altoriai, šventoriuje pastatyta varpinė ir įrengtos
kapinės. 1612 m. suteiktas aprūpinimas vargonininkui, 1699 m. funduota altarija. Nors mokyklos pastatas minimas XVII a. pradžios privilegijose, nuoseklesnė jos veikla fiksuojama tik XVII a. pabaigoje,
kuomet klebonas neturinčiai fundacijos mokyklai pats samdė ir išlaikė
bakalaurą. XVII a. paskutiniaisiais dešimtmečiais greičiausiai klebono Jokūbo Jackevičiaus iniciatyva parapijoje įkurta prieglauda, joje
1700 m. gyveno, kaip tais laikais, daug – 17 vargšų.
Vizitacijų decreta reformationis daug dėmesio skyrė sielovados
reikalams aptarti. Ypač išsami šiuo klausimu buvo 1669 m. vizitacija. Vizituotojas nurodė klebonui vystyti sielovadą pasiremiant sinodų
nutarimais, Gniezno arkivyskupo Bernardo Macejovskio ganytojišku
laišku ir žymaus XVII a. pradžios ganytojo Ženevos vyskupo šv. Pranciškaus Saleziečio veikalais. Buvo siūloma atsižvelgti į ypatingą tarp
miškų apie 20 mylių išsiplėtusios Punsko parapijos padėtį ir sudėtį, paprastais žodžiais, kantriai ir įtikinamai aiškinti žmonėms pagrindines
tikėjimo tiesas. Tai rodo, kad tuomet religingumas buvo žemo lygio,
daug žmonių mirdavo be sakramentų, buvo girtuokliavimo ir paleistuvystės atvejų, tačiau buvo stengiamasi padėtį pakeisti ir gyventi pagal
Tridento susirinkimo nutarimus.
Vaida Kamuntavičienė – humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo
universiteto Istorijos katedros docentė, Kauno istorijos centro vyresnioji mokslo
darbuotoja. Tyrimų sritis: LDK Katalikų bažnyčios istorija, mentaliteto istorija.
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Juozapas Radziukynas
Juozapas (Juozas) Radziukynas dalyvavo XIX a. pabaigos nacionaliniame sąjūdyje, parašė darbų, skirtų Lietuvos archeologijai ir etnografijai, tačiau jo gyvenimas ir veikla nesudomino kultūros ir mokslo
istorikų. Šiuo straipsniu bandysime užpildyti susidariusią spragą.
Juozapas Radziukynas gimė 1844 metų gegužės 24 dieną pasiturinčių valstiečių Prano ir Marijonos Radziukynų šeimoje, Sutros
kaime, Seirijų parapijoje, Augustavo gubernijoje (dabar Lazdijų raj.,
Seirijų apyl.). Seirijų parapijos metrikų knygoje įrašyta, kad naujagimis buvo pakrikštytas Juozo ir Mato vardais. Tolesni, iki 1871 m.,
biografijos faktai šykštūs ir netikslūs. Neseniai aptiktame jo paties rašytame gyvenimo aprašyme (Curriculum vitae) sakoma, kad mokėsi
ir baigė Suvalkų gimnaziją. Enciklopedijoje rašoma, kad dalyvavo
1863 metų sukilime, tačiau įrodymų, patvirtinančių šį faktą, nesuradome. Nemini savo dalyvavimo sukilime ir J. Radziukynas. Atrodo,
nuo 1866 m. pradėjo studijuoti Varšuvos vyriausiojoje mokykloje, kuri
1869 m. buvo likviduota, o vietoj jos pradėjo veikti Varšuvos universitetas. 1869–1870 m. universiteto studentų sąrašas rodo, kad J. Radziu-










Suvalkų vaivadijos valstybinis archyvas, Księga Duplikat urodzonych, zaślubionych
i umarłych za rok 1844-ty Parafii Sereie, syg. C 2941, nr. aktu 105. Radziukinas Józef,
numer karty 38.
Curriculum vitae parašytas 1921 m. birželio 12 d. Marijampolėje ir adresuotas E. Volteriui.
A. Tautavičius, „Radziukynas Juozapas“, Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija,
t. III, 1971, p. 19.
S. Chankowski, Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa, 1972.
Curriculum vitae.
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kynas mokosi Istorijos-filologijos fakulteto baigiamajame IV kurse.
Tačiau tais metais universiteto jis nebaigė, kadangi įrašytas ir kitų,
1870–1871, akademinių metų studentų sąraše. Taigi 1871 m. jis baigia
universitetą ir debiutuoja straipsniu „Burtai Seinų paviete“ reprezentaciniame žurnale Tygodnik Ilustrowany. Iki 1911 m. J. Radziukyno gyvenimas susijęs su Varšuva. Nuo 1872 m. pradėjo mokytojauti
įvairiose Varšuvos mokyklose, dėstė graikų ir lotynų kalbas, o nuo
1905 m. – lenkų kalbą10.
Tarp 1890 ir 1894 m. J. Radziukynas sukuria šeimą. 1894 m. jau
gimusi duktė, 1897 m. šeima padidėjusi iki dviejų vaikų, o 1903 m.
– iki trijų11.
Vienas svarbiausių momentų J. Radziukyno visuomeninėje veikloje yra įsitraukimas į nacionalinio išsivadavimo judėjimą. 1888 m.
Varšuvos lietuviams kilo sumanymas steigti lietuvišką laikraštį-žurnalą (vėliau ši grupė pavadinta „Lietuvos“ draugija, varpininkais).
J. Staugaitis, vienas iš šios grupės narių, prisimena: Pirmą kartą
V. Kudirką aš tepažinau 1888 metų pradžioje, kai jis buvo Varšuvos
Universiteto Medicinos fakulteto I-ajame kurse. Pažintis įvyko per
užgavėnes jojo draugo J. Gaidamavičiaus bute. Mat Gaidamavičius,
gyvendamas tais metais Varšuvoje drauge su šeimyna (žmona ir 1 ar
2 vaikais), buvo pasikvietęs per užgavėnes blynais pavaišinti visus
aukščiau minėtuosius lietuvius studentus ir kelis civilius lietuvius.
Tarpe pastarųjų buvo Juozas Adomaitis (Šernas), gimnazijos mokytojas Juozas Radziukynas ir Valstybės banko valdininkas Stanislovas
Riauba. Šitame susirinkime pirmą kartą buvo iškeltas sumanymas
įkurti Varšuvos studentų lietuvių draugiją (žinoma, slaptą).12 Draugijos tikslas – suvienyti Varšuvoje gyvenančius lietuvius ir sužadinti
patriotinius jausmus. Taigi 1889 m. pradėtas leisti Varpas, leidėjų žodžiais, skirtas Lietuvos inteligentijai, o nuo 1890 m. Ūkininkas – kaimo
žmonėms. 1889 m. „Lietuvos“ draugiją Varšuvoje sudarė 14 asmenų,
bet jau kitais metais grupė sumažėjo, kadangi keletas narių baigė studijas ir turėjo keltis dirbti į įvairias vietas. Ta proga visi nutarė nusifotografuoti. Užbaigus Kudirkai, Gaidamavičiui, Kaukui ir Seniunui

	



10
11
12

Imperatoriškojo Varšuvos universiteto studentų sąrašas, 1869–1870 m.
Studentų sąrašas, 1870–1871 m.
Curriculum vitae.
Pamiatnaja knižka, Varšuvos gub., 1903, p. 82.
Pereina dirbti į Varšuvos realinę mokyklą – Curriculum vitae.
Pamiatnaja knižka..., 1890, p. 194–195; 1894, p. 150–151; 1897, p. 173; 1903, p. 82.
Dr. J. Staugaitis, Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas, Kaunas, 1925, p. 10.
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medicinos fakultetą ir gavus jiems diplomus ir man tame laike vedus,
1889 metų gruodžio mėn. buvo nutarta visiems 14 vyrų susirinkti pas
vieną Varšuvos fotografą ir visiems kartu nusifotografuoti. Taip mes
ir padarėme. Bet, kad reikėjo visiems stoti į vieną būrį, trys iš mūsų
pabūgo ir nusifotografavo atskiroje grupėje: 1) Juozapas Radziukynas; 2) Stanislovas Riauba ir 3) Juozapas Jasulaitis. Kiti gi mes 11
vyrų nusifotografavome kartu vienoje grupėje.13 Pastarųjų atsargumas visiškai suprantamas. Būdami vyresni už draugus, turėdami nuolatinį darbą, į pogrindinę veiklą aistringai neįsitraukė, todėl ir įsiamžinti su jaunimu nerizikavo, kad carinei valdžiai demaskavus draugiją Juozapas
Radziukynas
įtarimas jų atžvilgiu būtų kuo mažesnis. Iš šių trijų asmenų literatūrinėje Varpo ir Ūkininko veikloje aktyviau pasireiškė tiktai J. Radziukynas. Pirmaisiais Varpo gyvavimo metais J. Radziukynas išspausdino straipsnį pedagogikos tema „Ar išmesti rykštes iš mokslaviečių“
ir korespondenciją „Iš Dzūkijos“, o įkūrus Ūkininką, nuo jo pirmojo
numerio, su pertraukomis, spausdino „Lietuvos istoriją“. Tiesa, dėl
kažkokių priežasčių 1893 m. „Lietuvos istorijos“ publikavimas buvo
perkeltas į Varpą, ten atskiros darbo skiltys pasirodydavo iki 1895 m.
J. Radziukynas pasirašinėjo Dzūko ir Lietuvos vaiko slapyvardžiais14.
Rašė lenkų kalba, o į lietuvių kalbą išversdavo J. Staugaitis15.
1895 m. J. Radziukynas nutraukė bendradarbiavimą Varpe. Po
trejų metų pertraukos, 1898 m., JAV lietuvių savaitraštyje Vienybė
Lietuvninkų pasirodė šešios korespondencijos. Paskui Varšuvoje leidžiamame etnografiniame žurnale Wisła publikavo du labai vertingus
darbus, parašytus remiantis savo stebėjimais, surinkta medžiaga. Tai
straipsnis „Dusia“ (1899) ir studija „Dzuki“ (1900).
Gyvendamas Varšuvoje ir atitolęs nuo gimtinės, J. Radziukynas
tyrinėjimų regionu pasirinko Užnemunę. Apie savo darbą jis rašė: pildant priedermes mokytojo Graikų ir Lotynų kalbų, negalėjau daug
padaryti, bet per atostogas ir šventes netinginiavau16. Tikrai iš spaus-

J. G. Beržanskis-Klausutis, „Vincas Kudirka Varšuvoje. 1889–1890 metuose“, Vinco
Kudirkos jubiliejinis „Varpas“, Kaunas, 1924, p. 176.
14
D-ras K. Grinius, „Pirmieji „Varpo“ metai (1889–1891)“, Varpas, 1920,
nr. 1, p. 6–7; D-ras K. Grinius, „Varpas“ 1892–1894 metais“, Varpas, 1920,
nr. 3, p. 76–77; V. Biržiška, Lietuvių bibliografija, Kaunas, 1929, d. 3, p. 1483;
V. Biržiška, Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės, Kaunas, 1943, d. 2,
p. 19, 46, 55.
15
Dr. V. Tercijonas, „Lietuvos gydytojai visuomenės gyvenime“, Dr. K. Griniaus jubiliejinis
„Varpas“, Kaunas, 1926, p. 247; J. Gabrys, „Vincas Kudirka (keli jo gyvenimo ruožai?)“,
Vinco Kudirkos raštai, t. 1, Tilžė, 1909, p. 31.
16
Curriculum vitae.
13
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dintų darbų matyti, kad J. Radziukynas daug keliavo ir gerai pažinojo
Užnemunę. Įdomu, kada ir su kuo jis keliavo? Skulptorius P. Rimša
prisimena: A. Žmuidzinavičius tą vasarą su J. Radziukynu jau buvo
keliavęs po dzūkų kraštą. Jis kvietė ir mus keliauti per dzūkus.17 Tačiau A. Žmuidzinavičius savo prisiminimuose apie tokią kelionę neužsimena: Kartą sekmadienį tėveliai mus nusivedė pas kaimyną, tėvelio
gerą draugą, ūkininką Vincą Radziukyną. Ten buvo atvykęs iš Varšuvos jo giminaitis gimnazijos mokytojas Juozas Radziukynas. Svečias,
sužinojęs apie mano gabumus, kalbino tėvą būtinai leisti mane toliau
mokytis į gimnaziją.18 Bendrakeleivių klausimas lieka neaiškus.
Daugiausia keblumų J. Radziukynas patyrė lankydamas piliakalnius. Atrodo, Suvalkų gubernijoje jis dirbo netrukdomas carinės valdžios pareigūnų, o Vilniaus ir Gardino gubernijose buvo kelis kartus
sulaikytas: Vienas pilekalnis yra Augustavo paviete, kurį svarbu man
buvo pažinti, bet už tokį uždraustą geidimą sunkiai likau nubaustas:
kelionėje buvau suimtas akyveizdoje daugelio liudininkų ir po ypatiška sargyba pristavo nuvežtas į Gardiną, idant išsiteisinčia iš pavojingų sumanymų.19 Vėliau tas pat nutiko ir Merkinėje: Už tyrinėjimą
Merkinės pilekalnio buvau patekęs į rankas palicijos ir kažin kaip
būtų užsibaigę, kad būčia ūmai neištrūkęs ir nepasislėpęs.20 J. Radziukynas gyveno ir dirbo Lenkijos Karalystėje, autonominėje Rusijos
imperijos provincijoje, todėl norėdamas tyrinėti minėtose gubernijose
esančius paminklus privalėjo gauti iš Vilniaus ir Gardino gubernatūrų
atitinkamus leidimus arba priklausyti kuriai nors Rusijos mokslo draugijai ir dirbti jos siuntimu. Tačiau J. Radziukynas dirbo individualiai,
savo malonumui, ir 1909 m. išleido knygelę Suvalkų rėdybos pilekalniai. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvių mokslo draugiją21.
Išlikę du J. Radziukyno laiškai (?) Lietuvių mokslo draugijai. Viename iš jų praneša, kad persikėlė gyventi į Kauną, ir teiraujasi, kur
gauti paskaityti Smolkos veikalus. Kitame laiške rašo apie savo aukas
Tautos namų statybai22.

17
18
19
20
21

22

J. Rimantas, Petras Rimša pasakoja, V., 1964, p. 100.
A. Žmuidzinavičius, Paletė ir gyvenimas, V., 1961, p. 57–58.
J. Radziukynas, Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu, Varšuva, 1909, p. 3.
Ten pat, p. 34.
A. Valaitis, „Lietuvių mokslo draugijos nariai“, in: Lietuvių tauta, kn. IV, sąs. 3, Vilnius,
1932, p. 391, nr. 950.
Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraščių skyrius, f. 22-866. I laiškas – 1911 11 11; II laiškas – 1911 12 01.
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Nuo 1911 m. pabaigos J. Radziukynas gyveno Kaune. Tuo metu jis
buvo 77 metų pensininkas, tačiau 1913 m. vėl pradėjo dirbti pedagoginį
darbą. Šį kartą dėstė lotynų kalbą Kauno privačioje 4 klasių vyrų progimnazijoje23. 1913 m. pradėjo bendradarbiauti M. Davainio-Silvestravičiaus redaguojamame žurnale Litwa, kuris ėjo Vilniuje lenkų kalba.
Šiame žurnale J. Radziukynas išspausdino penkis straipsnius.
Kaizerinei Vokietijai okupavus Lietuvą (ar prieš okupaciją) J. Radziukynas išsikėlė iš Kauno. Atrodo, trumpai gyveno Vilniuje. Vėliau
karo audros jį nubloškė į Rusiją, ten buvo atsidūręs tarp lietuvių karo
pabėgėlių Voroneže24. 1918 m. liepą iš Voronežo grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Marijampolėje pas gimines. Čia jei ir nebadavau, gyvenant
prie giminių, visgi turėjau prikentėti daug nemalonumų ir vargo, neturint per trejus metus savo skatiko. Dabar važiuoju su savo žmona į
Suvalkus ieškoti, kas man pridera nuo lenkų valstybės – emerituros.
Iš vargo einu vargan, bet visgi turėsiu ką nors savo, ir man mirus,
mano žmona turės nors ubagišką, bet savo skatiką. Jau esu senas ir
mano sveikata nekokia.25 1921 m. persikėlė gyventi į Suvalkus Lenkijos teritorijoje. Prieš išsikeldamas parašė Curriculum vitae, jį adresavo
E. Volteriui. Čia užsiminė ir apie ateities planus: Nuo kelių metų rašiau
lenkiškai lietuvišką žodyną. Nuo metų esu sunkiose aplinkybėse ir dėl
to nedaug galėjau pastūmėti savo darbo žodyno. Jei turėčiau pašalpą
ir galėčiau nealkanas dirbti, tikiuos pabaigti savo žodyną per vienus
metus. Skirsis jis iš išėjusių […] formas vardų ir veiksmažodžių ir beveik nebus stokos jame žednų žodžių. Pabaigęs žodyną, sutrumpinsiu
ir išspausiu istoriją Prūsų.26 Nežinome, kaip jam sekėsi rašyti žodyną
ir koks jo rankraščio likimas. „Prūsų istorijos“, kuri buvo išspausdinta
Varpe ir Ūkininke kaip „Lietuvos istorija“, J. Radziukynas neišleido.
J. Radziukynas mirė Suvalkuose 1925 m. birželio 9 d. eidamas
devyniasdešimt antruosius gyvenimo metus.
J. Radziukyno kūrybinis palikimas įvairus. Parašė ir išspausdino
istorijos, archeologijos, etnografijos, mitologijos, pedagogikos darbų,
korespondencijų apie visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo įvykius.
Didžiausias darbas – vadinamoji „Lietuvos istorija“. Pavadinimas
akivaizdžiai neatitinka turinio, kadangi aprašomi istorijos įvykiai priklauso prūsų istorijai. 1921 m. autorius rašė apie savo ketinimus patai-

Pamiatnaja knižka, Kauno gub., 1913.
Curriculum vitae.
25
Ten pat.
26
Ten pat.
23
24
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syti ir išleisti „Istoriją Prūsų“27. Matyt, Ūkininko ir Varpo redaktoriai
bus pakeitę autoriaus suteiktą pavadinimą, tuo norėdami patraukti
lietuvių skaitytojų dėmesį. Kaip minėta, „Lietuvos istorija“ pradėta
spausdinti Ūkininke (1890–1892, nr. 28) ir buvo tęsiama Varpe (1893–
1895, nr. 12). Darbas suskirstytas į penkis skyrius, iš jų paskutiniai
trys turi pavadinimus. I skyriuje dėstoma apie istorijos objektą ir šaltinius bei apie arijų (indoeuropiečių) protautę ir prokalbę. II skyriuje
aptariamos lietuvių (baltų) gentys. III skyrius pavadintas „Tikėjimas,
kunigija ir tikėjimiškos apeigos“, jame aprašoma baltų mitologija
bei religija. IV skyrius vadinasi „Daiktai, kuriuos lietuviai laikė už
šventus“. Skyrius dalijamas į poskyrius: ugnis, upės, šventi ežerai,
medžiai, aukurai, stabai, kalnai, šventi alkai, šventovės. Paskutinis, ilgiausias (nr. 31), V skyrius „Rusiai ir parusiai“, jo pavadinimas netikslus ir painus. Šiame skyriuje aprašyta prūsų visuomeninė santvarka,
pirmosios žinios apie prūsus, legendinė istorijos dalis, Kijevo Rusios
IX–X a. įvykiai, prūsų ir lenkų santykiai X–XII a., Kryžiuočių ordino
atsikraustymas ir Prūsijos nukariavimo istorija. Darbas užbaigiamas
1283 m. Sūduvos nukariavimu. „Lietuvos istorija“ parašyta profesionalaus istoriko kompiliuotojo, kuris naudojosi lenkų ir vokiečių istoriografija. Tačiau būdingiausia tai, kad ji neromantiška. Turbūt teisingai ją apibūdino R. Matulaitis: Dabar kelis žodžius apie nerūpestingumą draugdirbių. Tasai nerūpestingumas 94 m. tęsiasi per visus 10
numerių raudonu siūlu; tasai nerūpestingumas tiesiog negalimas.
Paimsime „Lietuvos istoriją“; mes ją randame NNr. 1, 2, paskui didelė pauzė, ir vėl NNr. 9 ir 10. Šita istorija su savo „Rusiais“ ir „Parusiais“, teisybė, rusa, nes jos spausdinimas tęsiasi kad tik ne per 5
metus laikraštyje (iš pradžios spausdinosi „Ūkininke“); bet aš abejoju, ar ją kas skaito, – dovanai ką vietą užima; būtų gerai užbaigus ją.
O garbingas jos autorius tepasirūpina parašyti jos tęsimą ir jos galą
savo gabinete ir užbaigęs teprisiunčia į redakciją; gal bus galima ją
už toto spausdinti atskiroje knygoje; tada bus visai kas kitas.28 J. Radziukynas prie prūsų istorijos grįžo bendradarbiaudamas lenkiškame
žurnale Litwa, ten išspausdino straipsnį „Istorijos epizodas iš prūsų
kovų su kryžiuočiais dėl nepriklausomybės“. Tai trumpas 1239–1243
m. prūsų istorijos laikotarpis, kuris jau buvo aprašytas „Lietuvos istorijoje“.
27
28

Ten pat.
(P. Matulaitis), „Ekskursija į apygardę Varpo 1894 m.“, Varpas, 1895, nr. 1,
p. 2; parašas: Žmogutis.
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Turbūt nesuklysime pasakę, kad J. Radziukynas geriausiai pažįstamas dėl jo knygelės Suvalkų rėdybos pilekalniai. Kada ir kuriuos
piliakalnius jis aplankė, nežinome. Tačiau 1898 m. savaitraštyje Vienybė Lietuvninkų buvo išspausdinta pirma jo korespondencija apie piliakalnius. Korespondencijoje trumpai aprašyti šeši piliakalniai, iš kurių keturi (Varnupių, Šakališkių, Bambininkų ir Prienlaukio?) gerokai
plačiau ir detaliau pateikti minėtoje knygelėje. Kiti du (Daukšių ir Miknonių) minimi tik šioje korespondencijoje29. Knygelės autorius savo
darbo tikslus formuluoja taip: aš gi pasirengiau užsiimti tiktai pilekalniais Suvalkų rėd. ir aprašyti šiandieninį jų stovį, didumą ir išveizdą,
o teipgi paaiškinti geografiškąjį ir topografiškąjį tų pilekalnių padėjimą. Pasiryžau atlikti šį uždavinį dėlto, kad kaskart dažniau žmonės
gadina pilekalnius dėlei savo praktiškųjų siekių ir beabejonės galima
tikėti, jog ilgainiui jie visiškai taps suardyti, o rasit suvis panaikinti
nuo paviršiaus žemės, jei senovės liekanų mylėtojai ir globėjai nepasirūpins jų užlaikymu.30 J. Radziukynas aprašė 36 piliakalnius, iš jų 32
Užnemunėje, Suvalkų gubernijoje, ir 4 Vilniaus gubernijoje – Alytaus,
Merkinės, Punios ir Birštono. Piliakalnius klasifikuoja į gynybinius
(22) ir kulto (6), o apie kitus „dasiprotėti negali“. Negalime teigti, kad
J. Radziukynas pirmasis suregistravo ir paskelbė šių piliakalnių aprašus. Iki 1909 m. įvairiuose leidiniuose apie Užnemunės piliakalnius
rašė ir kiti asmenys. Tačiau tai buvo pirmas ir sėkmingas Užnemunės
piliakalnių inventorizavimui skirtas darbas, reikšmės nepraradęs iki
šiol, nors nuo to laiko piliakalnių šiame regione aptikta dar per šimtą.
Štai kad ir tais pačiais metais K. Grinius, referuodamas J. Radziukyno darbą, papildė piliakalnių sąrašą dar trimis paminklais31. Išleidus
knygelę, J. Radziukynas nenustojo domėtis piliakalniais. Persikėlęs
gyventi į Kauną, 1912 m. aplankė netoli esantį Lentainių piliakalnį ir
aprašą išspausdino žurnale Litwa32. Labai gaila, kad apie J. Radziukyno veiklą galime spręsti tiktai iš publikacijų, ir nesinori tikėti, jog tai
viskas, ką jis buvo suregistravęs. Galbūt dalis paminklų (ne tik piliakalnių) aprašų liko užrašuose, o jų likimas neaiškus.

29

30
31

32

Šie piliakalniai nežinomi – Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Piliakalniai,
t. 2, Vilnius, 1975.
J. Radziukynas, Suvalkų..., p. 2.
K. Gr. [Grinius], „Mūsų knygos. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu“, Aprašė Juozapas Radziukynas, gimnazijos mokytojas, Varšuva, Jurgio Pesio išleidimas, 1909, p. 39;
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 29, liepos 22 (rugpjūčio 4), p. 266–267.
J. Radziukynui priklauso šio piliakalnio aprašo paskelbimo prioritetas. LAA,
t. 2, p. 95, nr. 377.
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Etnografijai J. Radziukynas paskyrė tris straipsnius: „Burtai Seinų paviete“, „Dusia“ ir „Dzukai“, jie buvo išspausdinti solidžiuose
lenkų periodiniuose leidiniuose Tygodnik Ilustrowany ir Wisła. Pirmasis straipsnis susideda iš įžangos ir skyrelių „Burtai“, „Joninių naktis“, „Papartis ir Diemedis“, „Aitvaras“. Kaip matyti iš pavadinimų,
straipsnyje rašoma apie liaudies papročius, šventes, prietarus (burtus).
Straipsnyje remiamasi autentiška medžiaga iš gimtojo Sutros kaimo.
Gimtinės vietoms skirtas ir straipsnis „Dusia“, kadangi Sutros kaimas
ribojasi su pietiniu ežero krantu. Labai kruopščiai aprašyta geografinė
ežero aplinka: krantai, dugnas, flora, fauna, liaudies pramintos vietos
ežere (jų pateikta net 103). Labai įdomūs ir vertingi etnografijai duomenys apie žvejybos būdą. Be to, straipsnyje įdėtas ežero žemėlapis.
Paskutinis J. Radziukyno etnografijos darbas – studija „Dzukai“. Šios
studijos apmatus J. Radziukynas išdėstė 1889 m. korespondencijoje
„Isz Dzukijos“, kuri buvo paskelbta Varpe. „Dzukai“ – apibendrinamojo pobūdžio darbas, jame aprašomi dzūkai užnemuniečiai (Suvalkų
gubernijos gyventojai). Vilniaus gubernijos dzūkai, gyvenantys dešinėje Nemuno pusėje, neminimi. Autorius apibrėžia dzūkų tarmės teritoriją tekste ir žemėlapyje. Įdomu tai, kad jo apibrėžtos ribos sutampa
su naujausių tyrinėjimų nustatytomis ribomis. Be to, straipsnyje aprašyta krašto geografinė aplinka (ežerai, upės, dirvožemiai), pateikiama
pastabų apie dzūkų ekonomines ir socialines sąlygas, gyvenimo būdą,
švietimą, drabužius, kai kuriuos papročius, išvaizdą (antropologiniai
požymiai) ir kita. Išskiria Punsko, Liškiavos, Krosnos parapijas, jas
aprašo atskiruose skyreliuose. Lenkų kalba parašyta studija susilaukė
skaitančios visuomenės dėmesio ir po ketverių metų buvo išversta į
lietuvių kalbą bei išspausdinta žurnale Dirva – Žinynas.
Apie 1888 m. J. Radziukynas parašė darbą „Religia i ważniejsze
bogi u starożytnych Litwinów“ ir buvo numatęs išspausdinti jį žurnale
Tygodnik Ilustrowany33. Tačiau straipsnis nebuvo išspausdintas. Tuo
pat metu, kiek pertvarkęs, jis minėtą darbą panaudojo „Lietuvos istorijos“ III skyriuje „Tikėjimas, kunigija ir tikėjimiszkos apeigos“. Šio
skyriaus pagrindu parašyti ir 1913 m. žurnale Litwa publikuoti trys
lietuvių religijai ir mitologijai skirti straipsniai (žr. bibliografiją).
Kitus spausdintus darbus sudaro straipsnis pedagogikos tema „Ar
rykštes išmesti iš mokslaviečių ar palikti“ ir septynios koresponden33

Apie tai rašo Curriculum vitae. Straipsnio „Obrzędy religijne u starożytnych Litwinów“ (Litwa, 1913, nr. 36–38, p. 272) pastaboje nurodoma, kad darbas parašytas prieš
25 metus.
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cijos. Jos spausdintos Aušroje, Varpe ir Vienybėje Lietuvninkų. Keturios korespondencijos skirtos visuomeniniam gyvenimui. Jų turinys
panašus – apie lietuvių ir lenkų bažnytinius konfliktus. Trys korespondencijos – apie kultūrinį gyvenimą. Korespondencijoje „Paryžiaus
paroda ir lietuviai“ autorius kelia klausimą dėl lietuvių dalyvavimo
1900 m. Paryžiuje vyksiančioje tarptautinėje parodoje. Kartu teikia
pavyzdžių, kaip kitos tautos kovoja dėl savo kultūrinės ir politinės
nepriklausomybės. Šioje ir kitose dviejose korespondencijose akcentuojami nacionalinės kultūros reiškiniai.
Paprastai kiekvienas kraštas turi savo kraštotyrininkų, kurie domi- Eugenijus Svetikas
si vienokiais ar kitokiais klausimais. Užnemunė, palyginti su Žemaitija
ir Aukštaitija, ilgą laiką nesusilaukė dėmesio. Iki J. Radziukyno nebuvo kraštotyrininko, kuris pasidomėtų Užnemunės senovės paminklais,
papročiais ir kt. Dabar, susipažinę su J. Radziukyno kūryba, pagrįstai
galime jį vadinti Užnemunės kraštotyros ir etnografijos pradininku.

EUGENIJUS SVETIKAS (g. 1957 m. Alytuje) – archeologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 1980 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.
1993 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Žiedai ir monetos XIV–XVII a.
kapuose. Tipologija ir chronologija“.
1981–1987 m. dirbo Alytaus kraštotyros muziejaus archeologu. 1987–1995 m.
Alytaus 1-osios ir 2-osios vidurinių mokyklų istorijos mokytojas. Nuo 1995 m.
Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus mokslo darbuotojas. 1999–2003 m.
Valstybinės paminklosaugos komisijos narys.
Daugelio straipsnių ir knygų Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai: monografija (2003) bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a.
pab. – XV a.: archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais, t.1–2 (2009)
autorius.
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Juozas Radziukynas

Dzukai
Etnograpiszkas pieszinys. Vertė D. D.
Tarp lietuvių, gyvenančių Suvalkų rėdyboje, pietiniejie atsiskiria
nuo kitų savo tarme ir būdu. Kiti lietuviai vadina juos dzūkais, pramindami teip nuo to, kad sąbalsę „d“ ištaria jie kaip „dz“, t – kaip c, galūnę „ti“ – kaip c. Tep sako dzūkai „Dzievas“ vietoje Dievas, „žodzis“
vietoje – žodis, „rašyc“ vietoje rašyti, „žalcys“ vietoje žaltys, „kasc“
vietoje kasti. Yra ir kitos ypatybės dzūkų tarmės, kuriomis jie skiriasi
nuo rašliaviškos kalbos lietuvių, bet nežymios, teip juog kiekvienas
lietuvis lengvai gal su dzūkais susišnekėti. Iš sutrumpinimo lankstimo
ir linksniavimo formų galima išmanyti, juog dzūkų tarmė anksčiaus išsitobulino, negu kitų lietuvių tarmės. Kaip svarią ypatybę tame dalyke
galime pažymėti atsimainymą nosinių sąbalsių ant grynų balsų, k. v.
– myliu tėvu, vietoje tėvą, mušu arkli vietoje arklį.
Dzūkai nuo senovės tur apgyvenę kone visą Seinų apskritį, išimant valsčius: Krasnopolio, o teipogi Seinų, Pakruojaus, Beržnykų ir
Kapčiamiesčio, kurių gyventojai yra maišyti su lenkais; didesnę dalį
Kalvarijos apskričio, o ypatingai valščius: Balkunų, Alytėnų, Panemunio, Udrijos, teipogi Krokialaukio, Simno, Krosnos, Rudaminos ir
Kirsnos; Suvalkų apskrityje: Punsko (Punės) par. ¼ dalis (lenkų) ir
Smalynės; Senapilio (Mariampol) apsk. Balbieriškių par. ir šiaurrytinį
kraštą Augustavos apskričio tarp Nemuno upės, Augustavos griovio
ir Seinų apskričio. Dzūkams pamėgo kalnai, vanduo ir girios. Jie už-



Straipsnis lenkų kalba („Dzuki“) buvo išspausdintas Varšuvoje leidžiamame etnografiniame žurnale Wisła, 1900, nr. 1. Lietuviškas vertimas pasirodė laikraštyje Dirva-Žinynas
(Shenandoah, Pa.), 1904 balandį, p. 78–92.
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gyveno iškeltą lygumą, nusileidžiančią į pietų rytus ir tankiai prisėtą
mažų kalnelių, ypatingai tarp Punsko ir Lazdzijų, Lazdzijų ir Seinų,
Krosnos ir Simno.
Ežerų dzūkų žemėje yra daugybė. Išmėtyti po vieną ir krūvoms
po du ir daugiaus – tankiai tik siaura žemės juosta tarp savęs dalijas.
Ežeruose daugybė salų. Didesni ežerai yra: Žuvinta, Galadusė, Dusia,
Meteliai, Obelija, Pašernikai, Ganča. Didesni iš jų yra pailgi nuo šiaurės į pietus, atskyrus Dusę, Metelių ir Obelijos, išsitiesusius nuo pietų
į šiaurę. Nemažai teipogi randasi didžių balų (pelkių). Upių gi mažai
tėra; žymesnios šios: Juoda Gančia, Marikė, Baltoji Anča, Sereika,
Pėršaika, Kirsna ir Dovinė. Randasi teipogi tarpinės.
Pagal žemės vaisingumo galima padalinti Dzūkiją į dvi nelygi dali:
mažesniąją šiaurinę, kuri traukiasi Kalvarijos, Senapilės ir Suvalkų
apskričiuose, žemė čia prie molio ir žvizdro derli; pietinę, – užimančią Seinų apskritį, kuri tur žemę smiltingą su žvizdru, mažai vaisingą,
menką. Visų prasčiausią žemę turi parapijos: Liškiavos, Kapčemiesčio, Leipalingio, Veisiejų ir Beržininkų.
Baudžiavos laikuose vargingas buvo žmonių gyvenimas pietinioje Dzūkijos pusėje. Čia žmogus turėjo sunkiai darbuotis, vasarą dirbdamas dvare per giedrą (pagadą), o per lietus namie; žiemą gi žuvo
po girias, kirzdami ir statydami į dvarą medžius, arba varydami pono
grūdus į tolimus miestus. Maistas gi buvo menkas, o ir to per visą metą
neužtekdavo, dėlto nabagai žmonelės nutraukę kokią valandėlę, turėjo
griebtis kokių nors amatų, kad badu nemirti. Doriškas ir intelektuališkas dzūkų padėjimas nebuvo geresnis. Žmonės tamsųs, įsiveikę
sunkiais darbais, ubagystės slėgiami, negalėjo išauklenti savyje augštesnių, prakilnesnių jausmų. Jų supratimo apskritis paliko siauras, reikalavimai maži, pagaliaus tikėjimo jausmai pridilę, nors tai yra vaikai
tautos garsios savo dievobaimingumu. Iš priežasties gi teip žemo doriško ir intelektuališko žmonių stovio, plačiai buvo tarp jų įsikėrėjusios
– girtuoklystė, muštynės, vagystė ir kitos nedorybės. Kunigai menką
įtekmę tegalėjo ant žmonių turėti visų pirmų dėlto, kad būdami mozūrais, lietuvių kalbos nesuprazdavo. Vyskupo Strašinskio laikuose ir po
jo smerčio Augustavos vyskupijoje kone visose dzūkų parapijose klebonais buvo mozūrai, o bažnyčiose pridėtinė dievmaldystė atsiprovinėdavo lenkiškai. Žinoma, ta aplinkybė nemažai atsvėrė kilime dzūkų
kultūros. Kunigai ir ponai ėjo lenktyn lenkindami lietuvius mužikus;
jei kas iš jų lenkiškai pramokdavo, lengvesnę turėjo baudžiavą pas ponus, o kunigystą pas kunigus.
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Jei sulygisime gi dabartinį dzūkų padėjimą su senovės – tai atrasime didelę atmainą. Žmonės žymiai prabagotėjo, pašoko kultūroje.
Atsirado geresni butai, ūkiškos padargos, ratai kaustyti ant geležies
ašių, o į bažnyčią važiuoti daugumas turi net brikas ant ressorų. Gyvuoliai gerai iššerti, riebųs, arkliai dideli, stipri, patys čystai ir padoriai apsidarę vaikščioja, o tarp jaunuomenės matyti norą „šiokią tokią madą sekti“. Apie badą, kurs seniaus dažnu svečiu būdavo, retai
begirdėti. Padorumas (morališkumas) tarp žmonių užtenkąs, išimant
nekuriuos užkampius. Visų tamsiausi ir doriškai užvis ištvirkusi Dzūkijos parapija yra Lazdzijai. Čia žmonės tebegyvena sodiuose, laukai
traukiasi rėžiais po keletą varstų, arba mažais lopeliais sumaišyti tarp
savęs. Žinoma, tokiame padėjime apie apgerinimą ūkės ir užvedimą
gaspadorystės pagal naujos gadynės nėr ką ir mislyti. Dėlto žmonės
dėl menko ūkininkystės rėdo ir nuolatinių provų yra nuplikę. Daugybė
žydų, užsiimančių vagyste ir vogtų daiktų prekyste, gadina labai žmones, platindami tarp anų ištvirkimą ir vezdami prie kaskart didesnios
biednystės.
Lazdzijų bažnyčioje, teipogi ir nekuriose kitose, yra įvestas stebėtinas dievmaldystės būdas. Kiekvieną giesmės eilę gieda žmonės
lenkiškai ir lietuviškai persikeizdami, arba vieną lietuviškai, antrą lenkiškai. O dar ir teip atsitinka, kad vienkart žmonės gieda lenkiškai ir
lietuviškai (Simno), o juogiai kiekviena šalis nori kitą užrėkti, galima
tat numanyti, kokia baisi kakofonija bažnyčioje darosi.
Turtingumas šių laikų dzūkų paeina iš anų darbštumo, taupinimo
ir blaivystės, dėlto dzūkas neprastai pragyvena pagaliaus ant prastos
žemės, kame vėjas smiltis nešioja, nes pasispiria visokiais dorais šaliniais uždarbiais. Girtuokliai retai atsitinka šiame krašte.
Pietiniejie dzūkai nekenčia skolų, kaip įmanydami rūpinas nuo
jų gintis, suraukdami visus gyvenimo reikalus, bile tik neprasiskolinti ir tėviškės neapsunkinti. Dėlto retai girdėti šiame krašte, kad ūkė
eitų per rankų rankas, arba paliktų į mažas dalis sutrupinta. Tuo tarpu
šiauriniejie dzūkai kuone visi yra skolose paskendę.
Tvirtas šeimyniškas gyvenimo būdas pietinių dzūkų nemažai prisideda prie turtų užlaikymo. Tėvas yra neapribuotu, bet teisingu šeimynos valdytoju, valdžios savo ir suvis pasenęs nepaleidžia iš rankų, o
visi vaikai, nors jau būt pražilę, nenustoja šventai jo klausyti. Tėvams
pirm laiko išmirus, vaikai turtingesnių dzūkų nedrąsko į dalis savo tėviškes, kaip pas kitus lietuvius atsitinka, nei apsunkina likusį tėviškėje
brolį didžiais pamokesniais, bet gyvena tankiausiai draugėje iki nepadidįs lyg tiek savo turtų, idant kiekvienam užtektų dėl pragyvenimo.
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Atsitinka ir labai išmintingi bendro šeimyniško gyvenimo surėdymai.
Pasakojo man vienas klebonas, kad jo parapijoje gyvenanti turtinga
šeimyna, susidedanti iš keleto brolių ženotų, kurie vyriškos gaspadorystės rėdą pavedė trečiam broliui, o gaspadinystei valdyti paskyrė
pačią vyriausiojo brolio.
Matome, juog šiame atsitikime labai išmintingai šeimynos pasirėdyta, nes bendriems reikalams rėdyti išskirtos ypatos, pagal bendro
šeimynos numanymo, mikliausios.
Žemės dzūkai turi maždaug po tiek pat, kaip ir kiti lietuviai Suvalkų rėdybos. Vidutinė ūkė išneša apie 28–50 margų, arba 20–30 dešimtinių; didesnios prieina iki trijų valakų. Kampininkų arba smulkžemių valsčionių mažiaus randasi Dzūkijoje, nekaip kituose Lenkų
karalystės kraštuose. Turi jie nuo 3 iki 20 margų.
Pietiniejie dzūkai, biednesni ir darbštesni, apsiėjime yra malonųs
ir lėti, doriškumas užtenkąs. Šiauriniejie yra didųs ir šiurkšti, vietomis
labai pasileidę. Apskritai sakant, dzūkai yra vikresni už kitus lietuvius, būdą turi tvirtą, bet malonų; ką vieną sykį užmanys, tai būtinai
turės išpildyti, nors kažin kiek kliučių būtų priešais; tvirtybė dzūko
neliaunas, iki nepergalės visą ir neprieis prie užžymėto siekio.
Tarp lietuvio ir dzūko, nežiurint į jų bendrą kilimą ir didį panašumą, nemažas yra įvairumas. Nors ir kiekvienas lietuvis turi nemažai
kantrybės ir yra teisingu iš atžvilgio į savo artimą, vienok tankiai savo
reikaluose perdaug lietas, ilgai mėgia apie kiekvieną reikalą mislyti,
o ir teip nedręsa galutinai jo nuspręsti; atsiradęs laimingesniame padėjime, su didžiu pamėgimu džiaugias savo laime ir tuojau apsileidžia
darbuose, užmiršdamas apei rytdieną. Dzūkas nemažesnę kantrybę
turėdamas, yra prie to vikrus, išmaningas, labai darbštus, tiek darbo
užsiima, kad vos begali nuveikti; mažai turi savimeilės, o kiekviena
artimo nelaimė randa jautrų atbalsį jo širdyje. Apsišvietę lietuviai tankiai gėdijas savo kilimo, išsižada gimtinio krašto, permaino kalbą ir
pavardę. Dzūkas gi, šiek tiek apsišvietęs ir supratęs, kuo esąs, niekuomet nenustoja rūpintis apie savo tėviškę. Žemės skiautelė, nuo tėvų
gauta ir jų prakaitu suvilgyta, yra dzūkui už viską brangesnė. Jei dzūkui pasikloja savo darbštumu ir apšvietimu pasikelti ant garbingesnio
laipsnio, tai ir tuokart neniekina jis savo kilmės, bet žodžiu ir darbu
rūpinasi visiems parodyti prie tėviško krašto prisirišimą.
Apšvietimas tarp dzūkų nėra žemesnis už kitų Lenkų karalystės
gyventojų, nors mokyklų nedaug tėra Dzūkijoje, o ir tos kuone visuomet tuščios stovi, nes ant keletą tūkstančių gyventojų atsieina tik
apie 40 mokintinių, o ir tie neilgai tveria mokykloje, teip juog vienkart
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besimokinančių vaikų esti mokykloje nedaugiaus už 20. Teip mažas
skaitlius mokintinių privaro prie nusiminimo sodžių mokytojus. Dzūkai vienok turi savo išrokavimą. Nori jie kuoveikiausiai pramokinti
savo vaikus skaityti ant maldaknygės ir dar kitu sodžiaus gyvenimui
reikalingų žinių, – mokykloje gi to viso jų vaikai veikiai išmokti negali arba ir suvis nėra mokinami, dėlto mitrus dzūkas aprokuoja, juog
pigiaus ir su mažesniu klapatu bus mokinti vaikus namie. Teip ir daro.
Tėvai paprastai patys mokina savo vaikus ant knygos skaityti, o teipgi nepalieka nei šeimynos, jei yra nemokanti rašto. Rašyti lietuviškai
mokinasi dzūkas kurs kaip gali, bet tankiausiai vartoja spaudos raides,
nes kitokių neturi pragumo pažinti. Dėlto skaitlius mokančių skaityti
išneša 90 proc. Nemokėjimas rašto skaitos didžiu nepadorumu ir pažemina žmogų kitų akyse. Iš tos priežasties ir nemokantys skaityti nešas
maldaknyges į bažnyčią, kad anų tamsumas nebūtų teip žymus.
Augštesnio mokslo žmonių, iš dzūkų tarpo išėjusių, nedaug tėra,
o ir tie kuone visi paeina iš šiaurinio Dzūkijos krašto, dėlto kad pietiniejie, būdami neturtingais, negali į didelį mokslą leisti savo vaikų,
nors žinoma nebeto, kad ir pietiniejie dzūkai neturėtų savųjų tarp inteligentų. Iš tarpo šiaurinių dzūkų keliolika jau yra užbaigę universitetus, o kitątiek yra išsišventę į kunigus, visi vienok apsigyvenę yra toli
nuo gimtinio krašto, nes tarp biednųjų vientaučių nėra ką veikti (?)
mokytiems vyrams, o kunigai neturi apskritai malonės Seinų konsistoriaus, kurs paprastai siunčia juos į svetimus kraštus. Tiktai keletas
sodžiaus mokytojų darbuojas gimtiniame krašte.
Užtat kiekvienas dzūkas nemažai turi prigimto išmanymo ir mitrumo. Čia kuone kiekvienas žmogus visuose savo gyvenimo reikaluose pasiremia visų pirmu ant liogiško sąprotavimo, dėlto pašnekesys su
šio krašto prasčiokėliais tankiai esti labai žingeidingas.
Teipogi stebėtinos yra dzūkų proto išgalės ir jų pajamblumas prie
amatų. Dzūkijoje galima sutikti astronomus, politikus, arkitektorius,
kurie visus tuos amatus patys iš savęs prasimanė be jokio mokslo.
Pirm trijų dešimtų metų Žegarių sodžiuje, Sereikių valsčiaus, gyveno
menkas triobelninkas, kurs būdamas analpabetu turėjo garbę astronomo ir metoroliogo. Pažino jis svarbesnias žvaigždes ir jų kelius žinojo,
o prie to gan teisingai įspėdavo oro permainas. Pats buvo išgalvojęs
raštženklius, tik vienam sau suprantamus, su kuriais užbraižė visas
duris ir vartus savo butų ir skaitė tuos braižius kaip raštą.
Išsiranda tarp dzūkų ir tokie galvočiai, kurie bepradėms galvoja apie naujus išradimus. Netoli Rudaminos gyvena žmogelis pavarde
Stankevičius, kurs valdo labai daug amatų. Tasai, galvodamas ilgą lai-

D zukai

211

ką apie naują maluno surėdyma, išrado olendriško maluno konstrukciją ir baigia jį statyti. Stebėtinas tiktai yra to žmogaus proto sudėjimas,
kurs prie viso savo gudrumo (miklumo) negalėjo jokiu būdu skaityti
išmokti. Kitas vėl nuo Krosnos, Mataušas Kasiulevičius, yra žmogus
didžių proto išgalių; jis teipogi paeina iš smulkžemių ūkininkų.
II.
Dzūkų išmintį galima pažinti iš daugybės pasakų, patarlių, minčių
(mįslių) ir dainų. Prie kiekvieno atsitikimo gudrus dzūkas moka pritaikinti atsakančią patarlę. Bet ant nelaimės versmė tos dzūkų išminties
šiuose laikuose jau žymiai nusekė, nes visos pasakos yra senovės (gadynės) palikimo, šios gi gadynės karta nieko naujo neišmislija. Senobėje
dainoms išreikšdavo dzūkai visus savo širdies jausmus: garbino prabočių
laimingą gyvenimą, skųzdavos ant šios gadynės vargų ir prispaudimų;
dainose atsimušdavo visi svarbesni gyvenimo atsitikimai. Žiemą triobos,
vasarą kalnai ir žalios lankos nuo dainų skambėjo, o tų dainų kiekvienoje metų dalyje, kiekviename šventvakarije kitokių būta! Kiekvienas
laukų darbas dainoms buvo apdainuotas. Dabar gi nors turtingesniais
paliko dzūkai, užtat išnyko anų linksmybė, dainos nutilo. Seniaus, būdavo, moterys verpdamos dainas dainavo, vyrai gi virves vydami, vyžas
pindami, balanas skaldydami, kaip berte bėrė visokias pasakas, patarles,
mintis užmindavo... Dabar tankiausiai sėdžia susiraukę, arba šneka kas
po Ameriką girdėtis ir kiek kas pinigų iš ten parsinešė.
Visas ūkiškas pabukles dzūkai patys sau padirba. Dirba visokias
mašinas, grūdams vėtyti, durpėms kasti, vandeniui iš duobių semti,
teipogi malūnus ir kuliamas mašinas. Kalvių, mūrininkų, mažai tėra
tarp dzūkų, užtat daug randasi dailidžių, račių, dročių, kurpių ir siuvėjų.
Šeimynos galva didę įtekmę turi ant savų vaikų ir paduotųjų. Jo
priederme yra ne tiek pačiam darbą dirbti, kiek priveizėti, kad kiti gerai
dirbtų, pamokinti mažai išmanančius ir visus abejojimus persūdyti.
Jo žodžiai yra paskučiausia ištarmė dėl visos šeimynos įvairiuose ūkės reikaluose, o jo ypatingu amatu yra – statyti visas reikalingas ūkiškas pabukles. Pagal saulės ir žvaigždžių apdėjimo rėdo toksai
šeimynos tėvas laiką (dabar turtingesni įgijo laikrodžius), teipogi turi
žinot, kuomet ir kokiose aplinkybėse reikia javus sėti. Trumpai sakant
yra tai žinių šaltinis dėl visos šeimynos. Gaspadorius pats paprastai
užsiima lengvesniu darbu, prižiūrėdamas kartu darbus visos šeimynos
„draugės“. Vaikai jį vadina – tėvulis, šeimyna – dėde.
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Gaspadinė teipogi nemažą garbę turi tarp šeimynos, kuri vadina
ją – dėdiene, vaikai gi – matute. Žodžiai „dėdė“, „dėdzienė“ reiškia
netiktai giminystės laipsnį, bet turi teipogi garbingą prasmę; tuo vardu
vadinamos yra asabos senesnios ir garbingesnios. Dėlto netiktai šeimyna vadina teip savo gaspadorius, bet apskritai kiekvienas jaunesnis
prie vyresnio tais žodžiais kreipias.
Mielaširdystė yra prigimta dzūkų dorybė. Visokios nelaimės randa jautrų atbalsį dzūkų širdyje. Ypatingai gausias aukas neša padegėliams. Ubagai teipogi niekuomet neišeina iš dzūko namų be alužnos,
o tankiai gauna nakvynę. Duoda jiems šiltą valgį, duoną, miltus, o
tankiausiai tą, ką prašo. Zadušnose dienose, ant Kalėdų, Užgavėnių
nedėlioje, Velykų pirmoje dienoje, atlaidų dienose ir kitose, ypatingai
ubagams paskirtose, pagal vietinio senovės papročio dalija gaspadoriai biedniemssiems mėsą, ragaišį, kiaušinius, sūrius, pyragus. Visus
tuos daiktus deda į „sėtuvę“ eilioje, o paskui viso po biskį dalija ubagams. Neužmiršta teipogi kunigų ir Bažnyčios tarnų. Kas šventą dieną
vaikai suneša ir sudeda ant šalinių altorių, pridengtų su balta drobe,
sūrius, kumpius, žąsis, pyragus, kiaušinius.
Atlaidų dienose deda ūkininkai į skrynes, arba ant stalų, šalyje
altorių ant to tikslo pastatytų, vis ką tik žemė atneša. Aukos, bažnyčioje sudėtos, priguli kunigui, dėl vargamistros, zakristijono ir ubagų
suneša alužną į špitolę. Gyvus daiktus atneša parapijonys klebonui į
namus, k.v. avinus, veršius, paršelius, žąsis.
Iš Kalėdų turi klebonas teipogi nekurį pelną kasmet. Kalėdoms vadinas kasmetinis aplankymas parapijos, laike kurio kunigas klausinėja
vaikus poterių ir atsakymų iš katekizmo. Tuokart prabaščius gauna kiekvienų grūdų po saiką, kamendorius gi po rublį, arba po du, pinigų, teipogi abrusus ir juostas. Tarnai teipogi gauna savo dalį. Po rugpjūtės prasideda ekzekvijos arba atminimai už dūšias mirusių tėvų, giminių, kurie
traukiasi iki pavasario. Turtingesniejie kasmet laiko tokius atminimus,
biednesniejie tik atsitikus smerčiai. Iš bažnyčios susirenka paprastai giminės, kaimynai, į namus atminimus darančio, ant maldos ir vaišies.
Tuokart Bažnyčios ubagai teipogi gauna dalį.
Nors visi dzūkai apskritai sakant yra labai dievobaimingi, bet
pietiniejie labiaus tuomi atsižymi prieš šiaurinius. Visi dzūkai begalo
yra prisirišę prie savo tėviško krašto, ką patvirtina siūzdami iš tolimų
kraštų į savo tėviškę ant skolų apmokėjimo, ant bažnyčios pataisymo;
o jei uždarbis vyksta, tankiausiai grįžta į tėvynę ir perka žemės plotą.
Paskutiniame laike Dzūkijos gyventojų skaitlius baisiai praretėjo. Nėra
tos šeimynos, kad nebūtų jos diktesni vyrai išėję į užmarį. Paprastai
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jaunesniejie broliai, atsidaliję nuo vyresniojo, negalėdami išmisti iš
savo smulkių žemės dalių, leidžiasi į užmarį uždarbio jieškodami ir iš
ten ant nelaimės neb’grįžta tankiausiai.
Valgis dzūkų nėra prastas. Iš atžvilgio į valgių skyrius, dalijas dienos į „valgomas dzienas“, t. y. su mėsa, „dzienas su pienu“ ir „prastas
dzienas“, t. y. su pasninku. Prie valgomų dienų priguli pas pietinius
dzūkus – nedėldieniai, utarninkas ir ketvergas. Pas šiaurinius bagotesnius žmones visos nedėlios dienos, išimant pėtnyčią ir subatą, skaitosi
prie „valgomų dienų“; prie dienų „su pienu“ prisiskaito subata, o kurie nešioja škaplierius ir – sereda. Prie „prastų dienų“ priguli pėtnyčios ir vilijos, kurių yra nemažas skaitlius. Visą gavėnią teipogi dzūkai
valgo sausai.
Pietiniejie dzūkai valgo dienoje tris kartus, rugpjūties laike dar
prideda pusrytį ir pavakarį, kurs susideda iš duonos ir sviesto, sūrio
ir mėsos kąsnio. Šiauriniejie dzūkai apvalus metus valgo dienoje 5
sykius: „abiedą“ tarp 8 ir 9 ryto, pietai vidurdienyje, „viečarą“ tarp
7–9 val. vakaro. „Abieda“ susideda iš dviejų viralų – rūkštaus ir prėsko. Rūkštus viralas yra kopūstai, barščiai, „bacviniai“ su duona ir bulboms, viralas preskas, „kruopos“ (miežienė) ir bulbienė. Tie valgiai
valgomoms dienoms esti užtrinti su taukais, subatoje barščiai su smetona, prėskinė su pienu. Pasninko dienoms rūkštus viralai su grybais
arba su žuvia, o prėskinė su morkoms, gruščiais ir pipirais. Valgomoms dienoms prie dviejų valgių prisideda mėsa: kiauliena, „avinčiena“, „žūsiena“.
Ant pietų valgo kopūstus arba batvinius, likusius nuo „abiedos“,
o teipogi rūgusį pieną, žalibarščius su duona, bulbėms arba žirniais.
Vakarienės (viečara) laike duoda „bulbienę“ su taukais arba su pienu
pagal dienos, arba „buizą“, t. y. kliackienę, bulbas su lašiniais, arba su
rūgusiu pienu, kliackus bulbinius ir t. t.
Prie tų trumpų žinių apie dzūkus nebus pro šalį pridūrus nekuriuos patyrimus apie jų antropoliogiškas žymes. Augumo dzūkai yra
vidutinio, atsitinka kartais augaluoti, bet retai smulki. Prie augaluotesnių priguli gyventojai Metelių ir Punsko parapijų. Plaukai šviesios
varsos, retai tamsios, juodų nematyti suvis. Akys mėlynos, retai bėros.
Veido pailgo, sauso, su atsikišusiais skruostų kaulais, pilnaveidžių retai tėra matyti. Nosis didelios augštos. Rankos ir kojos vidutinios.
Kad skaitytojai turėtų pilną apie dzūkus supratimą, aprašysiu tris
įstabias dzūkų parapijas: Punsko, Liškiavos ir Krosnos.
Punsko parapija užima šiaurrytinį kraštą Suvalkų apskričio. Žemė
kalnuota ir gana vaisinga. Katalikų skaitosi 16 tūkstančių. Svetur pa-
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silieka kone ketvirta dalis to skaitliaus. Dorišką punskiečių pasielgimą
stato jų klebonas kun. Narkus kitiems už paveikslą. Nors žmonės čia
nuo pagimimo yra geri, bet po rėdu dabartinio savo klebono žymiai
prasilavino. Nepaprastas žmogus tas kun. Narkus – didis Lietuvos poetas ir gilus mislytojas. Nors jo parapijoje žmonės dvejopo skyriaus
– lietuviai ir lenkai, vienok bažnyčioje viešpatauja malonus sutarimas.
Vieną nedėlios dieną gieda lietuviai su lenkais – lietuviškai, antrą –
visi draug lenkiškai.
Vyrai esti augšto ir vidutinio augumo, sudėjimo sauso; veido pailgo, lieso, su žymiais skruosto kaulais, bet malonaus ir melankoliško
išreiškimo. Akys visų ir plaukai šviesūs, nosis augšta, bet daili.
Moterys smulkaus ūgio ir sudėjimo; plaukai ir akys tokios pat
kaip vyrų, tiktai veidai pilni, nedrąsūs, bet malonūs.
Vyrai atsižymi stebėtinu lengvumu amatų moksle. Visas ūkiškas
padargas patys sau susitaiso. Moterys audžia iš linų plonas drobes sau
ir vyrams dėl drabūžių, teipogi puikius abrūsus ir juostas. Šiandieną naminis audimas krito, nes pabrikų išdirbimai yra daug pigesni.
Vienok ir šiuose laikuose kasdien dzūkai nešioja namų darbo drabužius. Šventoms dienoms turtingesnės dzūkaitės mėgsta pasipuošti šilkinioms skarelėms „skepetaitėms“, „prijuoste“ (kvailukas) ir „jeke“
(palaidinis). Vyrai vasarą nešioja surdotus arba žiuponus. Senius gali
dar pamatyti su milo žiuponais apsirėdžiusius. Žiemą dėvi žiuponus
kailiu pamuštus. Marškinius nešioja iš naminės drobės su apykakle
tankiai gražiai išrašyta. Apsiauna dzūkai kasdieną su naginėmis, o
šventoms dienoms su batais. Moterys nešioja marškinius iš labai plonos drobės, austos iš geriausių linų. Sejonai ir prijuostės vilnonės.
Visų tinkamoji varsa – mėlyna (fioletowy). Jekės tankiausiai šilkinės,
įsmaugtos per liemenį, arba ilgesnės lyg pusės strėnų. Dailūs batukai,
tankiai liakeriuoti, dapildo apsirėdymą.
Liškiavos parapija traukias pagal Nemuno upės nuo Druskeninkų
į šiaurę; yra viena iš biednesniųjų Dzūkijos žemėje. Žemės tur kone
kiekvienas po valaką. Bet valakus reik suprasti kitaip, nekaip oficiališkai skaitosi, nes daugumas ūkininkų, gyvenančių prie girių, prisiarė
per ilgą laiką po pusę valako ir daugiaus; kiti gi padidina savo sodybas, išdirbdami balas ir pelkes, dėlto dabar gali nevieną atrasti, kurs
valdo apie porą valakų. Toksai vienok rybų išskėtimas nedaug atneša naudos gaspadoriams, nes žemė visur yra labai prasta, smiltynai
vėjo kilnojami, ant kurių akmenų kaip berte priberta. Laukai (teipogi)
traukias rėžiais arba išblaškyti daugumu plotų. Vis tat teip apsunkina
žemės darbą, kad šio krašto ūkininkas vargiai tegali išmisti iš savo
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ūkės. Dėlto nors menkiausis gaspadorius išlaiko per met 2–4 kiaules,
5–10 avių, 5–10 žąsų, tiek pat ančių ir vištų, kurias, tiesą pasakius,
tiktai didžiuose šalčiuose šeria namie, o kone apvalą metą visi tie gyvuoliai turi patys iš savęs maitintis, vienok neturėdamas javų tur mėsą
mainyti į duoną.
Vyrai jieško paspirties važiuodami į kelius, arba varydami rųstus
Nemunu ir žvejodami, moterys grybaudamos, uogaudamos, arba statydamos gaspadininkiškas smulkmenas į Druskeninkus.
Bažnyčioje visi meldžiasi ant knygų. Gieda ant balsų sutardami.
Laike sumos ir mišparų gieda ant viškų mergaitės nuo 16 iki 18 m., iš
kurių vietinis kamendorius kun. Sidoravičia sutaisė puikų korą. Giedojimas yra gregorianiškas. Garbingas kun. Sidoravičia uolus darbininkas Viešpaties vynyne, teip puikiai išmokino savo giedorkas, juog
suvis teisingai ištaria lotyniškus žodžius. Vyrai bažnyčioje stovi po
kairės, moterys po dešinios pusės. Kituose dalykuose Liškiavos parapija yra panaši į augščiaus minėtą. Tarp augesnių dzūkų nematyti
linksmų veidų; senesniejie nuo veido išrodo teip, kaip būt labai vargų
prislėgti ir įsirūpinę. Tiktai jaunos mergaitės yra linksmos ir vikrios
kaip ožkelės, bet ištekėjus ir jų linksmumas išnyksta, o pačios pavirsta
į nuliūdusius ir nuvargintus sutvėrimus. Moterys pačios sau pasitaiso
drabužius iš vilnų ir linų. Pačios verpia, audžia, dažo ir siuva. Apsirėdyme mėgsta dažus įvairiuoti, bet perdaug skaisčių varsų nemėgsta.
Prijuostės visuomet esti languotos ir šviesesnios už sejonus, sejonai gi
tamsesni ir vienodi. Palaidinius nešioja iki pusės strėnų ir tiktai biskį
per liemenį įsmaugtas. Turtingesnės nešioja trumpesnius palaidinius
iš pirktinios materijos ir labiaus įsmaugtus. Mergelės nešioja paprastai
vilnones skareles, retai šilkines, po smakru lengvai sumegztas. Moterys vaikščioja didžioms skaroms apsigobusios, labai dailiai užpakalyje
sumegztomis, su galais nutįsusiais ant pečių. Gražiai apsigobti su skara ir ją dailiai sumegzti ne lengvu yra daiktu, dėlto tankiai moterys
čielą raistų nuo galvos atsargiai nusiima, kad kitam kartui užtektų.
Vyrai nešioja žaketas ir surdotus milinius, senesniejie nešioja tokias pat algerkas baltas arba melsvas. Senobės apdaras seniai jau yra
iš papratimo išėjęs, tik tarp moterių dar kur ne kur užsilaikė.
Apsiavimas čia toks pat kaip punskiečių, kartais dar galima pamatyti vyžas. Moterys apie namus ir žiemos laike vaikščioja basos.
Dzūkas nors nėra turtingas, bet labai yra prisirišęs prie savo tėviško krašto. Nors kartais uždarbės jieškodamas net į Ameriką pasitraukia, vienok neužmiršta savo tėviškės, siunčia pinigus namon ir skaito
sau už pirmutinę priedermę apmokėti skolas ir savo namus pakelti, o
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bažnyčiai kuodaugiausiai aukų padaryti. Dėlto jei kur svetimoje šalyje
susitinka keletas dzūkų išeivių, tai tuojaus pradeda rokuoti apie įsteigimą kokio nors daikto savo bažnyčioje, ir jei tik gali, sumeta mesliavą
ant atnaujinimo altorių, pataisymo vargonų ir t. t. Kun. Sidaravičius
savo dėl žmonių pasišventimu įgijo tarp dzūkų ištikimybę, kad ant
jo rankų užvis daugiaus aukų pareina. Apskritai sakant, dėkingumas
dzūkų už datirtas geradėjystes neturi galo.
Girtuoklių, vagių, ubagų Liškiavos parapijoje nėra suvisu. Biednesniejie papildo kartais mažas vagystes: iš miškų parsiveža medžių
triobai pasišildyti, arba pagauna kartais svetimą šikšną, virvę, vinį, bet
geras ūkininkas to niekuomet nepadarys. Vagis ir paleistuvė yra visų
neapkenčiami ir sunku tokiems gauti prieglaudą tarp dzūkų.
Krosnos parapija yra kuone pačiame Kalvarijos apskričio viduryje ir priguli prie turtingesniųjų. Žemė čia kalnuota, bet traši, kiekvieni
javai gerai dera, o juog kiekvienas ūkininkas tur nuo 28 margų iki
dviejų valakų žemės, dėlto visi gyvena neprastai. Krosniečiai tur gerus
arklius, puikius vežimus, padorius kinkinius, apie ubagystę negirdėti
šiame krašte. Ūkininkai parduoda vientik grūdus ir gyvuolius, pieną
gi, naminius paukščius, kiaules, patys sau praverčia. Seredoms ir subatoms valgo su pienu, pėtnyčioms su pasninku.
Doriškumas ir dievobaimingumas krosniečių yra vidutinis, nes
parapija ilgus metus turėjo klebonus nerūpestingus. Vienok bažnyčios
reikalams ir kunigų užlaikymui nesigaili aukų, bet tik – in natura, dėlto klebonai čia iš savo kišenio tur užlaikyti bažnyčią ir kleboniją.
Krosniečiai skirias nuo kitų dzūkų ir iš antropoliogiško atžvilgio.
Moterių veidai linksmųs, maloni, vyrai drąsųs ir stati. Barzdų nenešioja, bet visi vaikščioja su ūsais, kuriuos seniai prikerpa. Skaitlius moterių geltonplaukių yra didesnis negu vyrų.
Moterys ir čia nešioja drabužius savo rankų darbo. Pačios verpia, audžia, dažo ir siuva. Sejonus nešioja ilgus, prijuostę trumpesnę ir
šviesesnę, bet abieji labai įvairiuoti ir mainos visokiais dažais, ypatingai mėlynu. Palaidinus siuva daugiausiai iš pirktinų materijų, įsmaugtus ir lyg pusės strėnų ilgumo; kurios gi mėgia labiaus pasipuošti, nešioja trumpesnius ir ankštai ant liemenio aptemptus. Ant galvos riša
skareles tankiai šilkines, lengvai po smakru sumegztas. Nekurios moterys nešioja ant kaktos (po skaros) parėdinį iš balto tiulio ir dirbtų
kvietkų.
Kaip visur Dzūkijoje, teip ir čia mergaitės eidamos į bažnyčią nešasi su savim maldaknygę ir nuošnipę ir šviežių žolynėlių pundelį.
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SEINŲ VYSKUPIJOS INDĖLIS Į „GRAUDŽIŲ
VERKSMŲ“ SKLAIDĄ LIETUVOJE
Įvadas
Katalikų liturgiją sudaro šventosios Mišios ir pridedamųjų pamaldų apeigos, arba liaudies pamaldumo praktikos, viešai atliekamos ne
per šv. Mišias vietos žmonių kalba. Sąvoka liaudiškasis pamaldumas
nusakomos įvairios privataus ar bendruomeninio pobūdžio kultūrinės apraiškos, kurios, atsižvelgiant į krikščionių tikėjimo kontekstą,
reiškiasi visų pirma ne šventosios liturgijos formomis, bet ypatingais
aspektais, pasiskolintais iš kokios nors tautos etninės grupės ar jų
kultūros. Tai religinės apeigos, susiformavusios Bažnyčios kalendorinių metų ciklo iškilmių, švenčių, minėjimų, šventų vietų lankymo
pagrindu. Pridedamosios pamaldų apeigos, arba liaudies pamaldumo
praktikos, yra skirtos liaudžiai. Remiantis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Liturginiu maldynu, jas sudaro Švč. Mergelės Marijos valandos,
Švč. Mergelės Marijos kalbamasis ir giedamasis bei Švč. Jėzaus vardo rožiniai, Kalvarijų Kryžiaus keliai, 14-os stočių Kryžiaus kelias,
Graudūs verksmai, Gedulinės valandos (psalmės) bei šermeninės
giesmės. Prie jų priskiriamos gegužinės ir birželinės pamaldos bei namuose atliekamos įvairios Užtarimo maldos ir giesmės.
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios liaudies pamaldumo praktikų išsiskiria Graudūs verksmai.

	



Liturgijos apžvalga, knygą parengė s. O. Baliūnaitė ACJ, s. E. Bedalytė ACJ, tekstus papildė kun. V. Šimkūnas SJ, Kaunas, 1996, p. 74.
„Dievo kulto ir sakramentų kongregacija: Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas“,
Bažnyčios žinios, 2003, nr. 11, p. 17.
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Kyla klausimai: kur šios pamaldumo praktikos kilmė, koks jos kelias į Lietuvą. Klausimams atsakyti išsikelti tyrimo uždaviniai: pirma,
atskleisti Graudžių verksmų kilmės ištakas, antra, nustatyti Graudžių
verksmų paplitimo Lietuvoje iniciatorius.
Tyrimo prielaida – Graudžius verksmus Lietuvoje paskleidė Seinų vyskupijos lietuvių dvasininkija.

Graudžių verksmų ištakos
Graudūs verksmai yra sudramatintas Kristaus kančios apmąstymas. Tai katalikiškos maldos ir giesmės, skirtos Jėzaus Kristaus kančios kelio atminimui pagerbti ir meldžiamos bei giedamos gavėnios
metu. Lietuvoje, Pietų Aukštaitijoje (Dzūkijoje), jos atliekamos ir šermenų metu.
Graudžių verksmų pamaldumo, išskyrus Lietuvą ir Lenkiją, neturi nė viena katalikiška pasaulio šalis. Šios pamaldumo tradicijos
pradininkai yra lenkai, XV a. sukūrę pasijos žanrą „lamentacijas“
(it. lamento – rauda, verksmas). Graudžių verksmų užuomazgų yra
išlikę XV a. Krokuvos katedros rinkiniuose Passionale bei Cantionale
(1489). Seniausias Graudžių verksmų rankraštinis tekstas rastas Lenkijoje. Jo pateikimo data – XVI amžiaus antra pusė. Graudžių verksmų giesmių raidai reikšmingi buvo 1600 metai, kai prasidėjo Zebžydovos Kalvarijos (Kalwaria Zebrzydowska) istorija. 1616–1617 m. tarp
šių kalvarijų Kryžiaus kelio koplyčių atsiranda Graudžių verksmų
koplyčia, jai sukuriama malda ir giesmė. 1698 m. Graudžių verksmų pamaldumo praktiką ima kelti Šv. Roko brolija, įsteigta Poznanės
vyskupo Stefano Vežbovskio (Stefan Wierzbowski) prie Šv. Kryžiaus
bažnyčios Varšuvoje. 1707 m. šios brolijos rūpesčiu išleistas pirmasis
Graudžių verksmų tekstas, jo autoriumi laikomas kunigas Michalas
Bartolomėjus Tarlo (Michał Bartłomiej Tarło). Istoriniai šaltiniai liudija, kad Varšuvos Šv. Kryžiaus bažnyčioje per visus metus kiekvieną
penktadienį prieš ar po šv. Mišių už mirusius Šv. Roko brolijos narius buvo giedami Graudūs verksmai. Tai liudija ir 1707 m. maldyne









Droga Krzyżowa: Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów, opr. ks.
J. Kopeć, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1987, p. 26.
Adam Chadam OP, Śpiewnik Kalwaryjski, Kalwaria Zebrzydowska, 1984, p. 12.
Juozas Vaišnora MIC, Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma, 1958, p. 77.
Ks. Jerzy Sienkiewicz SDS, „300 lat Gorzkich żali“, Liturgia Sacra: Półrocznik Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole, rok 13/2007, nr. 2 (30), p. 504.
Ten pat, p. 516.
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pateikiama nuoroda, kad Graudžius verksmus galima giedoti ir meldžiantis už mirusiuosius, tuokart vartoti žodžius „Pasigailėk mirusių,
Viešpatie“.
XVII ir XVIII amžių sandūroje Graudžių verksmų pamaldumo
praktikos tradicija susiejama su pranciškonų bernardinų ir observantų
pamaldumo tradicijomis. 1734 m. bernardinai Lenkijoje išleido įsakymą šią pamaldumo formą propaguoti kiekviename konvento vienuolyne bei bažnyčioje. Įsakyme minimos maldos bei giesmės lenkų kalba
greitai paplito po visą Lenkiją bei pasiekė ir Vilnių.

Graudūs verksmai Lietuvoje
Zebžydovos Kalvarijoje ir Varšuvos Šv. Kryžiaus parapijos
Šv. Roko brolijoje atsiradusi Graudžių verksmų liaudies pamaldumo
praktika Lietuvos bažnyčiose galutinai išplito tik XIX a. viduryje. Tam
turėjo įtakos lietuvių tautinis sąjūdis, prasidėjęs XIX a. antroje pusėje.
Lietuviškoji gimnazijų moksleivija, studentija ir lietuviškai nusiteikę
kunigų seminarijų klierikai ėmė burti įvairius ratelius ir kuopeles, sekdami Vakarų Europoje kylančiais tautiniais sąjūdžiais, nagrinėjo lietuvių tautos praeitį, kaip išsilaisvinti iš rusų priespaudos bei puoselėti
lietuvių kalbą. Į šį tautinį lietuvių atgimimo sąjūdį įsitraukė ir daug
lietuvių kunigų, jie pirmiausia plačiu mastu ėmė kovoti dėl pridėtinių
pamaldų (į jų turinį įėjo ir Graudūs verksmai) lietuvių kalba, ir ne tik
lietuviškosiose, bet ir mišriose parapijose.
Pridedamosios pamaldos, arba liaudies pamaldumo praktikos,
Lietuvoje sunkiais carizmo laikais saugojo nuo nutautėjimo. Muravjovo represijų metais pasitenkinta mėginimu primesti šias praktikas
sklisti per spausdinamus religinius leidinius tik rusišku raidynu, o Vilniaus vyskupijoje tiesiog buvo verčiama pridėtines pamaldas laikyti
rusų kalba. Seinų vyskupijoje nuo rusifikacijos liaudies pamaldumo
praktikomis (gegužinės pamaldos ir Graudūs verksmai) gynėsi vyskupas A. Baranauskas.
Seinų vyskupijos kunigai lietuviai ir šios vyskupijos seminariją
baigę kunigai bei joje studijuojantys klierikai buvo vieni iš kovos už
katalikybės laisvės ir jos tautiškumo išpažinimą iniciatorių ir pradininkų.




Ten pat, p. 512.
Juozas Vaišnora MIC, min. veik., p. 46.
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Istoriniai šaltiniai liudija, kad Lietuvoje pirmą lietuvišką Graudžių verksmų tekstą parengė Seinų vyskupijos marijonas kun. Eliziejus Miliauskas Igliaukos parapijoje apie 1859 m. Šis kunigas, marijonų
vienuolis, knygnešių daraktorius bei pamokslininkas savo lietuviškai
parengtą Graudžių verksmų tekstą platino kaimyninėse parapijose.
Yra manoma, kad šio kunigo iniciatyva lietuviškas Graudžių verksmų
tekstas pasiekė kaimyninę Vilniaus vyskupiją. Iki 1871 m. Graudžius
verksmus toliau tobulino Gudelių klebonas Hilaras Stalmukauskas
(Hilary Stalmuchowski). Kunigo H. Stalmukausko patobulintas Graudžių verksmų leidinys 1873 m. buvo parengtas Vilniuje bei išleistas
Tilžėje, o knygnešių dėka paplito Seinų bei Žemaičių vyskupijose.
Šių kunigų iniciatyvą tęsė Seinų vyskupas Antanas Baranauskas,
1898 m. jis parengė Graudžių verksmų vertimą su natomis (rankraštis
yra Kauno arkivyskupijos kurijos archyve: KAKA, nr. 289). Minint
Graudžių verksmų vertimo į lietuvių kalbą šimtmetį, 1998 m. šis šešiolikos puslapių giesmių rankraštis pirmą kartą buvo išspausdintas10.
A. Baranauskas Graudžius verksmus parengė vos tapęs vyskupu
(1897 m. buvo nominuotas Seinų diecezijos vyskupu, 1897 08 02 popiežius jo nominaciją patvirtino)11. Vyskupas, buvęs kunigų seminarijos profesorius ir vadovas, atkreipė savo dėmesį ir į Seinų seminariją,
joje besimokančius lietuvius klierikus, skatino juos savo lietuvybės
niekur neužsiginti, ją lietuvių kalba maldomis ir giesmėmis viešai išpažinti. Jis vertė giesmes į lietuvių kalbą ir jas rašė, rūpinosi jų išleidimu bei platinimu. A. Baranausko parengtame Graudžių verksmų
vertimo su natomis rankraštyje randame vyskupo laišką, adresuotą
vargonininkui, kompozitoriui Juozui Naujaliui. Laiške prašoma maestro neharmonizuoti pateiktų giesmių melodijų, nes jos yra liaudiškos ir
liaudiškai giedamos12. Kiek yra žinoma, šio prašymo J. Naujalis laikėsi
iki vyskupo mirties (1902 11 26). 1906 m. šios Graudžių verksmų melodijos lenkų melodijų pagrindu buvo J. Naujalio profesionaliai harmonizuotos ir pritaikytos giedoti ne liaudžiai, o bažnytiniams didiesiems
chorams. Bet liaudis, dažnai atgiedojus bažnyčioje vienaip, namuose
giedodavo savaip, panašesnėmis į vietines dainas melodijomis. Dera
pastebėti, jog atlikimo tradicija, ypač muzikinė, skiriasi: dzūkai gieda

Graudūs verksmai, Kaunas: Atmintis, 1998.
	Bronius Kviklys, Lietuvos bažnyčios, t. 2, Vilkaviškio vyskupija, Chicago, Illinois, 1982,
p. 43.
12
Vyskupas Antanas Baranauskas, Graudūs verksmai ir kitos giesmės, Kaunas: Atmintis,
1998, p. 13.
10
11
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unisonu, panašiai kaip jų išlaikytas raudas. Giedama dviem grupėmis:
vyrų ir moterų arba choro ir bažnyčios. Ir šiandien daugelyje vietų išlikusi ši forma. Tokia praktika buvo gyva ir giedant namuose. Kūrinys
labai jausmingas, gražus tekstas, todėl žmonės jį mėgo.
Per daugelį metų A. Baranausko parengti Graudžių verksmų
tekstai buvo pertvarkomi daug kartų, paminint, kad remiamasi A. Baranausko vertimu. 1899 m. pirmas tai padarė Seinų kunigų seminarijos profesorius, Seinų vyskupo A. Baranausko kapelionas ir asmeninis sekretorius prelatas Juozas Laukaitis, išleidęs giesmyną Graudūs
verksmai ir kitos naujosios giesmės, žinotinos žmonėms katalikams,
ypacziai-gi iszdavėjams maldakningių. Kitas panašus leidinys buvo
kun. Petro Marcinkevičiaus „Graudūs Verksmai su natomis. Vyskupo
A. Baranausko vertimas. Parengė kun. P. Marcinkevičius“. P. Marcinkevičiaus leidinyje, kuris parengtas remiantis A. Baranausko vertimu,
skirtingai negu visuose kituose, yra giesmių natų tekstai – tai rodo
įvairialypę leidinio paskirtį. Jis buvo skirtas ne tik maldininkams, bet ir
vargonininkams13.
Šiandien Lietuvoje naudojamas variantas remiasi A. Baranausko
vertimu, tačiau nūdienos kalbinė jo redakcija priklauso kun. Jonui Paliūkui MIC, pateikta 1968, 1984, 1992 ir 1996 m.14

Graudžių verksmų lenkiškoji ir lietuviškoji struktūra
bei muzika
Palyginę A. Baranausko Graudžių verksmų rankraštį15 su 1898 m.
lenkų maldynu Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa i Gorzkie żale16
pastebime, kad jų struktūra identiška.
Graudžius verksmus sudaro trys dalys. Visoms dalims bendra
pradžios giesmė „Pro graudžius verksmus giedokim“ (nuo šių pirmųjų
žodžių kilo ir viso Kristaus apmąstymo pavadinimas). Toliau skaitomas
skaitinys, pateikiantis mąstymo temą ir intenciją. Po skaitinio giedama „Giesmė“, joje plėtojama mąstymo tema. „Giesmės“ tekstas kiekvienoje dalyje yra originalus, o melodija – ta pati. „Giesmę“ keičia
„Rauda“, šios tekstas kiekvienoje dalyje originalus, o melodija – ta
13

14

15
16

Alfonsas Motuzas, Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje: Vadovėlis
aukštosioms mokykloms, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004, p. 57.
Liturginis maldynas, 4 pataisytas leid., Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1996, p. 400–
410.
Vyskupas Antanas Baranauskas, min. veik.
Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa i Gorzkie żale, Wilno, 1898.
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pati. „Raudos“ baigiamoji dalis – Garbės himnas „Garbė Tau, Jėzau“
(tekstas ir melodija bendra visose trijose dalyse). Po Garbės himno
giedama giesmė „Skundas“ – jos tekstas kiekvienoje dalyje originalus, melodija – ta pati. Graudūs verksmai baigiami pabaigos giesmele
„Kurs už mus kaltus kentėjai“, jos tekstas ir melodija yra bendra visose dalyse17.
Pirmosios dalies tekstai yra apie Jėzaus kentėjimus nuo maldos
Alyvų sode iki neteisingo įskundimo teisme. Antroje dalyje apmąstoma Kristaus plakimas, vainikavimas erškėčiais ir pasmerkimas mirti.
Trečioje – tai, ką Jėzus yra iškentėjęs savo kelionėje į Kalvarijos kalną
ir prikaltas prie kryžiaus.
Palyginę A. Baranausko Graudžių verksmų giesmių muziką18 su
J. Naujalio autorine harmonizacija19 pastebime, kad J. Naujalio melodijos skamba minoru, o A. Baranausko – mažoru, t. y. artimos liaudies
raiškai. Žinotina, kad visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose
liaudis šias giesmes gieda skirtinga melodija, o dzūkai – vienu balsu, t. y. unisonu (be pritarimo). Dzūkų vienbalsis giedojimas sietinas
su krikščionybės įkultūrinimu ikikrikščioniškame raudų raudojimo
pasaulyje. Palyginę su Graudžių verksmų analogais lenkų giesmyne Śpiewnik kościelny20 pastebime, kad jų melodijos yra tapačios su
J. Naujalio kūriniais. J. Naujaliui tam įtakos turėjo jo 1884–1889 m. studijos Varšuvos muzikos institute, ir tai rodo jų lenkišką kilmę, per Seinų
vyskupiją pasiekusią Lietuvą.
Išvados
Pateikta medžiaga leidžia daryti šias išvadas:
1. Graudžių verksmų maldų ir giesmių literatūriniai tekstai yra
XVIII a. lenkų kilmės.
2. Graudžių verksmų maldų ir giesmių tekstai Lietuvą pasiekė
XIX a. pabaigoje per Seinų vyskupiją iš Lenkijos.
3. Graudžių verksmų maldų ir giesmių muzikiniai (gaidų) tekstai Lietuvoje yra lenkų kilmės, Seinų vyskupijos dvasininkų:
vyskupo Antano Baranausko, prelato Juozo Laukaičio, kuni-

17
18
19

20

Liturginis maldynas, p. 400–410.
Vyskupas Antanas Baranauskas, min. veik., p. 15.
Liturginis giesmynas, paruošė kun. Kazimieras Senkus MMS, išleido Vokietijos Lietuvių
Katalikų Sielovada, Roma, 1933, p. 183–188.
J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Kraków, 1994, p. 776–780.
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go Petro Marcinkevičiaus, kompozitoriaus Juozo Naujalio bei
liaudies, savaip pateiktos ir perdirbtos.
4. Išvados pagrindžia darbo pradžioje iškeltą prielaidą, kad Graudžius verksmus Lietuvoje paskleidė Seinų vyskupijos lietuvių
dvasininkija.

Alfonsas MOTUZAS (g. 1955 m. Šiauliuose) – muzikologas, etnologas, menotyrininkas. VDU Katalikų teologijos fakulteto profesorius. Lietuvos Katalikų
bažnyčios istorijos centro direktorius, menotyros mokslų daktaras, habilituotas
etnologijos mokslų daktaras.
VDU Katalikų teologijos fakulteto mokslinio žurnalo SOTER redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas (nuo 1999 m.). Yra parašęs mokslo monografijų ir
studijų, paskelbęs mokslinių straipsnių tarptautinėje ir respublikinėje mokslinėje
periodikoje.

Alfonsas Motuzas
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STANISLOVAS SAJAUSKAS
ALGIMANTAS KATILIUS

SEINŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS
1882 M. VINJETĖ
Įvadas
Renkant medžiagą albumui apie Marijampolę [1], knygos autoriui pasitaikė aptikti sudominusią Seinų kunigų seminarijos
1882 m. vinjetę. Fotografija didelė (400 x 322 mm), tokią padaryti
XIX a. techniškai turėjo būti sudėtinga. Kažkada ji, matyt, puošė kurio
nors iš vinjetėje pavaizduotų asmenų buitį, o vėliau, praradusi išvaizdą, sužalota tapo niekam nebereikalinga.
Neapsidžiaugėme fotografijos būkle, bet atkreipėme dėmesį į keletą visgi svarbių požymių, privertusių atidžiau per didinamąjį stiklą
pastudijuoti ją. Visų pirma, fotografija daryta Marijampolėje, kurios
fotografijos istorija kaip tyčia tuo metu autorius buvo labai susidomėjęs. Antra, fotografavo vienas pirmųjų Marijampolės fotografų, jo tarp
daugybės kitų fotografų nuotraukų teturėta vienintelė gerokai pageltusi, vizitinė nuotraukėlė.
Kiek pavalius paaiškėjo, kad joje sudėtos visų tų metų Seinų kunigų seminarijoje dėsčiusių profesorių ir klierikų portretinės fotografijos,
po kuriomis, beje, vos ne visų įskaitomos pavardės! Tai daro šią nuotrauką ir vertingu informacijos šaltiniu, teikiančiu žinių apie to meto
Seinų kunigų seminarijos kontingentą. Nors vėliau paaiškėjo, kad ši
informacija nėra prarasta, ji paskelbta kasmet leistuose ir išlikusiuose
vyskupijos elenchuose (sąrašuose) [2, 3], tačiau nuotraukos tyrimai


Autoriai dėkoja Justinui Sajauskui ir Benjaminui Kaluškevičiui už geranorišką pagalbą.
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jau buvo prasidėję, ir kuo toliau, tuo labiau intrigavo. Pasidarė netgi
įdomu, ar galima naudojantis moderniomis techninėmis priemonėmis
– kompiuteriu, skeneriu, Photoshop programa – pagerinti fotografijos
kokybę taip, kad būtų įmanoma įskaityti visus tekstus (laimei, nuplėštas fotografijos kampas nepalietė svarbių tekstinių vietų).
Galutinis apdorotos vinjetės vaizdas pateiktas 1 pav. Žinoma, tai
neprofesionalaus restauratoriaus darbo rezultatas, bet mums atrodo,
kad jis pakankamas tyrinėjimui.

Vinjetės aprašas
Kaip matyti iš įrašo vinjetės apačioje dešinėje (RYS. J. PRANAJTYS), jos autorius (dailininkas) yra klierikas Justinas Pranaitis. Vinjetės apačioje, kairėje parašyta FOTOGRAF WŁ. HOMAN
W MARYAMPOLU, taigi ją fotografavo Marijampolės fotografas
V. Homanas. Vinjetės „personažai“ suskirstyti į tris dalis: kairę, dešinę
ir centrinę. Kairėje ir dešinėje sudėliotos tik klierikų portretinės fotografijos, o centrinėje – viršuje profesoriai ir dvasios vadovai, apačioje
– klierikai (tarp jų ir J. Pranaitis). Vinjetės centre yra tuometinio Seinų

1 pav. Seinų kunigų seminarijos 1882 m. vinjetė. Autorius Justinas Pranaitis,
fotografas V. Homanas. Marijampolė
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vyskupo Petro Pauliaus Vežbovskio (Wierzbowski) portretas. Po visų
asmenų nuotraukomis lenkiškai surašytos pavardės (tik po vyskupo
nuotrauka nėra jokio parašo, matyt, neįžvelgta jokio reikalo, nes vyskupas visiems vinjetės „personažams“ buvo gerai žinomas ir atpažįstamas; vietoj parašo ovale įrašyti 1882 metai).

Seinų vyskupas Petras Paulius Vežbovskis, Seinų kunigų seminarijos rektorius
Leopoldas Ramotovskis ir klierikas Justinas Pranaitis. Fotografas V. Homanas.
Marijampolė, 1882.
Vinjetės viršuje, centre pavaizduota knyga (Šv. Raštas), virš jos lotyniškas
užrašas „ECCE QUAM BONUM ET QUAM IUCUNDUM HABITARE FRATRES HABI-

TARE FRATRES IN UNUM“: Ps. CXXXII (ŠTAI KAIP GRAŽU IR MALONU YRA, KAI
BROLIAI VIENAS SU KITU SANDOROJE SUGYVENA. 132 psalmė).

Apačioje ties viduriu įdėta Seinų kunigų seminarijos fotografija

Seinų vaizdas. Nežinomo autoriaus fotografija. XX a. pr.
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Seinai. Atvirukas, darytas pagal XX a. pr. fotografiją

Nepaisant to, kad visos pavardės vinjetėje parašytos lenkų kalba, nesunku suvokti, kad iš 69 klierikų 1882 m. seminarijoje mokėsi
apytikriai 58 lietuviai. Kaip apie tą laikotarpį rašė A. Kučas [4], Seinų
vyskupija tautiniu atžvilgiu buvo dvilypė: jai priklausė lietuviškoji
Suvalkija ir dalis lenkiškų mozūrų Lomžos gubernijoje. Seminarija

Seinai XX a. pr.
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turėjo paruošti kunigus vienai ir kitai daliai. Kadangi ji daugiausia
kandidatų gaudavo iš turtingesnių lietuviškų Suvalkijos parapijų, ne
iš suvargusių Mozūrų, tai seminarijos auklėtinių tarpe vyravo lietuviškas elementas.
Vinjetėje esančių asmenų trumpi biografiniai duomenys pateikti žemiau. Po įstrižo brūkšnelio nurodoma vinjetėje įskaityta pavardė
lenkų kalba.

Kairėje
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

[ALEKSANDRAS ČESNEVIČIUS / CZEŚNIEWICZ] (1862 01 28–?).
Gimė Marijampolės mieste. Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases.
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Kunigu įšventintas 1885 m. birželio 29 d.
JUOZAPAS KAČERGIUS / KACZERGIS (1862 01 29–1943 02 16). Gimė
Tursučių k. Šunskų parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Iš seminarijos išstojo. Knygnešys, vienas iš „Sietyno“ draugijos kūrėjų.
VINCENTAS KIJAUSKAS / KIJEWSKI (1862 04 02–?). Gimė Karklupėnų k. Virbalio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės gimnazijoje
baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Kunigu įšventintas 1885 m. gegužės 3 d.
ANTANAS POVILAITIS / POWIŁAJTYS (1861 06 16–1912 01 08).
Gimė Bizierių k. Plokščių parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Kunigu įšventintas 1885 m. vasario 8 d.
KAZIMIERAS PAKETŪRIS/-AS / POKIETUR (1863 12 20–1904 02 18).
Gimė Trakiškių k. Marijampolės parapijoje (Marijampolės aps.). Mokėsi
Marijampolės dviklasėje pradžios mokykloje. 1875 m. įstojo į Marijampolės gimnaziją ir 1881 m. baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1881 m. Kunigu įšventintas 1886 m. gruodžio 21 d.
TOMAS VEŽBOVSKIS / WIERZBOWSKI (1862 09 18–?). Lomžos gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Iš seminarijos išstojo.
JUOZAPAS JURGILAS / JURGIŁAS (1863 05 09–1903 09 14). Gimė
Vaitiekupių k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Kunigu
įšventintas 1886 m. gegužės 23 d.
SIMONAS RUŠINSKAS / RUSZYŃSKI (1863 03 30–?). Gimė Garšvinių k. Vilkaviškio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės gimnazi-
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joje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Seminarijos
nebaigė.
SIMONAS VARKALA / WARKAŁŁO (1863 05 02–?). Gimė Girninkų k. Pakuonio parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu
įšventintas 1886 m. birželio 29 d.
Vinjetėje užrašyta R.? PAWILOZUS. Seminarijos klierikas buvo PIJUS
POVILČIUS / PAWILCZUS (1863 06 15–?). Gimė Šuklių k. Alvito parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases.
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Seminarijos nebaigė.
MAKAUSKAS VINCENTAS / MAKOWSKI (1862 01 15–?). Gimė
Seinų parapijoje (Seinų aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų
kunigų seminariją įstojo 1881 m. Seminarijos nebaigė.
MOTIEJUS OLEKA / HOLLAK (1864 02 23–1912 09 26). Gimė Žardelių k. Griškabūdžio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu
įšventintas 1887 m. kovo 27 d.
VINCENTAS VĖVIASYS / WIEWIASIS (1862 01 18–1932 02 16). Gimė
Saločių k. Krosnos parapijoje (Kalvarijos aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Kunigu
įšventintas 1885 m. vasario 8 d.
ANDRIEJUS RUŠINSKAS / RUSZYŃSKI (1861 11 16–?). Gimė Mažučių k. Vilkaviškio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės gimnazijoje
baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Neaišku, ar buvo
įšventintas kunigu.
MIKALOJUS MARCINKOVSKIS / MARCINKOWSKI (1860 12 06–?).
Gimė Lomžos mieste. Lomžos gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų
seminariją įstojo 1879 m. Kunigu įšventintas 1884 m. vasario 10 d.
VINCENTAS PAULIONIS / PAULANIS (1860 08 25–1931 12 10). Gimė
Santakos k. Kalvarijos parapijoje (Kalvarijos aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Kunigu
įšventintas 1884 m. vasario 10 d.
JONAS SKRINSKAS / SKRZYŃSKI (1863 12 15–1886 04 09). Gimė
Triobiškių k. Marijampolės parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m.
Mirė būdamas seminaristu.
JONAS LENKOVSKIS / LENKOWSKI (1863 01 28–1936). Gimė Turčino
(Turczyn) k. Raigardo parapijoje (Ščiučino aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu įšventintas
1886 m. vasario 2 d.
JUOZAPAS GUSTAITIS / GUSTAJTYS (1861 03 10–?). Gimė Paviemuonių k. Veiverių parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimna-
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zijoje mokėsi 1874–1881 m. ir baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją
įstojo 1881 m. Kunigu įšventintas 1886 m. vasario 21 d.
KAZIMIERAS ŽUKAUSKAS / ŻUKOWSKI (1862 03 05–?). Gimė Prienuose (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases.
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Seminarijos nebaigė.
KONSTANTINAS JURGILAS / JURGIŁAS (1865 08 02–?). Gimė
Vaitiekupių k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų seminariją įstojo 1882 m. Seminarijos nebaigė.
VINCENTAS ALEKSANDRAVIČIUS / ALEKSANDROWICZ (1865 01 28–
1952 04 15). Gimė Birsčių k. Krosnos parapijoje (Kalvarijos aps.). Iš pradžių
mokėsi pas tėvus, vėliau Krosnos pradžios mokykloje. 1878–1882 m. mokėsi
Suvalkų gimnazijoje ir baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1882 m. ir ją baigė 1887 m. Po to iki 1891 m. studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, ją baigė teologijos magistro laipsniu. Kunigu
įšventintas 1891 m. birželio 28 d.
VINCENTAS JANKAITIS / JONKAJTYS (1865 04 01–1926 01 13). Gimė
Induriškių k. Vilkaviškio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės
gimnazijoje mokėsi 1876–1882 m. ir baigė 5 klases. Į Seinų kunigų
seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas 1888 m. balandžio 22 d.
PRANCIŠKUS ŠKĖMA / SZKEMA (1864 09 10–1903 02 24). Gimė Lysaguros k. Aukštosios Panemunės (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Kunigu
įšventintas 1887 m. spalio 9 d.
Neįskaitoma.
JUOZAPAS MARTIŠIUS / MARTYSZUS (1862 09 16–1921). Gimė Pauosijos k. Naumiesčio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas 1887 m. birželio 19 d.
JURGIS KROKININKAS / KROKINIK (1863 04 19–1928 06 28). Gimė
Strazdų k. Rudaminos parapijoje (Kalvarijos aps.). Suvalkų gimnazijoje
mokėsi 1879–1882 m. ir baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1882 m. Kunigu įšventintas 1887 m. birželio 19 d.
JUOZAPAS KARČEVSKIS / KARCZEWSKI (1863 11 21–1927 08 18).
Gimė Ščebros miestelyje (Augustavo aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 4
klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Seminarijos nebaigė.

Dešinėje
29. PETRAS IVANAUSKAS / IWANOWSKI (1861 05 18–1906 04 08). Gimė
Poderiškių k. Garliavos parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Kunigu įšventintas 1885 m. vasario 8 d.
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30. KAZIMIERAS MACIUKEVIČIUS / MACIUKIEWICZ (1863 02 25–
1920). Gimė Liepalotų k. Lukšių parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m.
Kunigu įšventintas 1886 m. vasario 28 d.
31. PETRAS DVARANAUSKAS / DWORANOWSKI (1863 10 22–
1958 11 19). Gimė Žečkalnių k. Pilviškių parapijoje (Naumiesčio aps.).
Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1880 m. Studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje ir baigė teologijos magistro laipsniu. Kunigu įšventintas 1889 m. liepos 25 d.
32. MYKOLAS GILIUS / GILUS (1860 10 09–1889 10 09). Gimė Gudelių k. Vilkaviškio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Kauno gimnazijoje mokėsi
1873–1880 m. ir baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m.
Kunigu įšventintas 1885 m. vasario 8 d.
33. JUOZAPAS STEPONAITIS / STEPONAJTYS (1860 09 20–1910 09 08).
Gimė Skaisgirių k. Sintautų parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Kunigu įšventintas 1885 m. vasario 8 d.
34. JULIJONAS ČARNOVSKIS / CZARNOWSKI (1860 09 07–1930 10 16).
Gimė Čarnovo (Czarnowo) k. Kulešų parapijoje (Mazovijos aps.). Iš
pradžių mokėsi namuose. 1876 m. įstojo į Lomžos gimnaziją ir baigė
4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1880 m. Kunigu įšventintas
1885 m. vasario 8 d.
35. VINCENTAS NAVICKAS / NOWICKI (1863 11 13–1924 11 13). Gimė
Smalinyčios k. Vilkaviškio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Iš pradžių
mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, vėliau 1875–1880 m. Marijampolės
gimnazijoje ir baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m.
Kunigu įšventintas 1886 m. lapkričio 14 d.
36. STANISLOVAS ČĖSNA/-AS / CZESNAS (1864 05 08–1954). Gimė
Meškučių k. Keturvalakių parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu įšventintas 1887 m. birželio 19 d.
37. ADOMAS KEDYS / KIADYS (1863 12 21–?). Gimė Pažiškių k. Igliaukos parapijoje (Marijampolės aps.). Lomžos gimnazijoje baigė 4 klases.
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Seminarijos nebaigė.
38. FERDINANDAS NOVOVEISKIS / NOWOWIEJSKI (1862 01 19–?).
Gimė Pensų (Pęsy) k. Puchalų parapijoje (Lomžos aps.). Lomžos gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu
įšventintas 1886 m. vasario 21 d.
39. JONAS SAKALAUSKAS / SOKOŁOWSKI (1863 10 04–?). Gimė Tatarviečių k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje
baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu įšventintas
1886 m. spalio 10 d.
40. Neįskaitoma.
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41.	BOLESLOVAS SADOVSKIS / SADOWSKI (1861 03 01–1935 04 05).
Gimė Raigardo (Rajgród) miestelyje (Ščiučino aps.). Lomžos gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Kunigu
įšventintas 1884 m. kovo 14 d.
42. ANDRIEJUS VIZGAITIS / WIZGAJTYS (1859 02 18–1891 01 28). Gimė
Stanaičių k. Garliavos parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Kunigu
įšventintas 1884 m. vasario 10 d.
43. JUOZAPAS LIORENTA / Lorent (1859 05 13–1939 01 05). Gimė
Jancekiškių k. Naumiesčio parapijoje (Naumiesčio aps.). Pradžios mokyklą lankė Naumiestyje. Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1879 m. Kunigu įšventintas 1884 m. birželio 29 d.
44. Neįskaitoma.
45. JONAS KURAS / KURAS (1864 09 23–1937 03 13). Gimė Galinių k.
Griškabūdžio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje
baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu įšventintas 1887 m. spalio 9 d.
46. PAULIUS LINIKAS / LINNIK (1863 10 31–?). Gimė Buniškių k. Lazdijų
parapijoje (Seinų aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų
kunigų seminariją įstojo 1881 m. Seminarijos nebaigė.
47. MARCELIS GODLEVSKIS / GODLEWSKI (1865 01 16–1945 12 25).
Gimė Turčino k. Raigardo parapijoje (Ščiučino aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1881 m. Kunigu
įšventintas 1888 m. sausio 20 d. 1890–1893 m. studijavo Romoje ir gavo
teologijos daktaro laipsnį.
48. [ANTANAS ČARKAUSKAS / CZARKOWSKI] (1863 08 24–?). Gimė
Simno miestelyje (Kalvarijos aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 5 klases.
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Seminarijos nebaigė.
49. SIMONAS ŠVILPA / SZWIŁPA (1864 02 18–1947 11 22). Gimė Mureikų k. Griškabūdžio parapijoje (Naumiesčio aps.). Pradžios mokyklą baigė
Griškabūdyje. Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų
seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas 1887 m. birželio 19 d.
50. JUOZAPAS RIMAVIČIUS / RYMOWICZ (1865 03 16–1884). Gimė
Čepeliškių k. Prienų parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Seminarijoje mirė.
51. [JUOZAPAS JANKAUSKAS / JANKOWSKI] (1865 02 19–1926). Gimė
Urvinių k. Griškabūdžio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas 1888 m. gegužės 20 d.
52. Neįskaitoma.
53. IZIDORIUS KEBLAITIS / KEBŁAJTYS (1865 02 05–1934). Gimė Užpjaunių k. Naumiesčio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje
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baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas
1888 m. kovo 11 d.
54. Neįskaitoma.
55. Neįskaitoma
56. Neįskaitoma.

Centre klierikai
57. VLADISLOVAS PALIUKAITIS / PALUKAJTYS (1852 10 11–
1944 04 18). Gimė Rudaminos miestelyje (Kalvarijos aps.). Baigė Veiverių
mokytojų seminariją ir dirbo mokytoju. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1878 m. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
58. MOTIEJUS SIMONAITIS / SYMONAJTYS (1859 02 13–1922). Gimė
Čystos Būdos k. Pilviškių parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
59. KONSTANTINAS PEČKAITIS / PECZKAJTYS (1859 11 09–1944 03 07).
Gimė Rudžių k. Naumiesčio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
60. JULIJONAS AKELEVIČIUS / AKIELEWICZ (1857 07 19–
1912 01 11). Gimė Paežerėlių k. Liudvinavo parapijoje (Marijampolės
aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją
įstojo 1878 m. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
61. VINCENTAS BUCHOVECKAS / BUCHOWIECKI (1859 08 28–1921).
Gimė Majoriškių k. Vilkaviškio parapijoje (Vilkaviškio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m.
Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
62. MOTIEJUS PETRAITIS / PETRAJTYS (1858 11 01–1887 01 23). Gimė
Dambravos k. Prienų parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu
įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
63. ANDRIEJUS GOLAŠEVSKIS / GOŁASZEWSKI (1859 11 30–
1933 09 29). Gimė Pruški Velkių (Pruszki Wielkie) k. Puchalų (Puchały)
parapijoje (Lomžos aps.). Lomžos gimnazijoje mokėsi nuo 1874 m. ir
baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu įšventintas
1883 m. sausio 28 d.
64. JUSTINAS PRANAITIS / PRANAJTYS (1861 07 27–1917 02 10). Gimė
Panenupių k. Griškabūdžio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės
gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje ir ją baigė 1887 m. teologijos magistro laipsniu. Kunigu įšventintas 1886 m. liepos 13 d. Griškabūdyje vyskupo Juozapo Olekos.

234

S T A N I S L O VA S S A J A U S K A S , A L G I M A N T A S K A T I L I U S

65. JUOZAPAS DAILIDĖ / DAJLIDA (1859 10 10–1909 09 12). Gimė Barandų k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje
baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
66. JUOZAPAS BUTANAVIČIUS / BUTANOWICZ (1859 11 05–1930 11 13).
Gimė Karališkių k. Kalvarijos parapijoje (Kalvarijos aps.). Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1877 m. Kunigu įšventintas 1882 m. lapkričio 12 d.
67. VINCENTAS JURGILAS / JURGIŁAS (1861 01 02–1939). Gimė Vaitiekupių
k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4
klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu įšventintas 1884 m.
sausio 6 d.
68. SIMONAS VAICEKAUSKAS / WOJCIECHOWSKI (1857 09 02–
1892). Gimė Putrišių k. Balbieriškio parapijoje (Marijampolės aps.).
Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1878 m. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
69. JUOZAPAS VALAITIS / WAŁAJTYS (1861 09 26–?). Gimė Raugalų
k. Naumiesčio parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. Kunigu
įšventintas 1884 m. rugsėjo 28 d.

Centre seminarijos profesoriai
70. Centre Seinų vyskupas PETRAS PAULIUS VEŽBOVSKIS / WIERZBOWSKI (1818 07 14–1893 07 01). Seinų vyskupas nuo 1872 m.
71. Kan. LEOPOLDAS RAMOTOVSKIS / RAMOTOWSKI (1818 01 15–
1883 01 31). Seinų kunigų seminarijos rektorius 1872–1883 m.
72. Kun. MATAS STRIMAVIČIUS / STRYMOWICZ (1836 09 18–1903 09 11).
Seinų kunigų seminarijos profesorius 1864–1902 m., 1867–1872 m. vicerektorius.
73. Kun. ELIZIEJUS STRIMAVIČIUS / STRYMOWICZ (1843 08 04–
1901 02 17). Seinų kunigų seminarijos profesorius 1871–1895 m., 1879–
1895 m. vicerektorius.
74. Kun. ANTANAS RADZINSKIS arba RADŽIŪNAS / RADZIŃSKI (1849
08 01–1903 05 09). Seinų kunigų seminarijos profesorius 1879–1888 m.
75. Kun. MARTYNAS ČEPULEVIČIUS / CZEPULEWICZ (1842 11 05–
1909 05 16). Seinų kunigų seminarijos profesorius 1873–1905 m.
76. Kun. PRANCIŠKUS AUGUSTAITIS / AUGUSTAJTYS (1848 02 05–
1915 05 25). Seinų kunigų seminarijos profesorius 1873–1909 m.
77. Kun. JUOZAPAS ANTANAVIČIUS / ANTONOWICZ (1853 02 25–
1916 08 07). Seinų kunigų seminarijos prokuratorius 1877–1879 m., nuo
1879 iki 1893 m. Seinų vyskupijos konsistorijos kanceliarijos regentas.

SEINŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS 1882 M. VINJETĖ

235

78. Kun. JUOZAPAS GAVRIKOVSKIS / GAWRYCHOWSKI (1858 04 17–?).
1882 m. Seinų vyskupijos konsistorijos sekretorius ir vyskupo kapelionas.
79. SEBASTIJONAS VALENTINAS / WALENTYNAS (1846 06 28–1897 07 12).
Seinų kunigų seminarijos prokuratorius 1882–1887 m.

Dėl pažeidimų neįskaitytos šešių klierikų pavardės, tačiau pagal
Seinų kunigų seminarijos sąvadą [5] nustatėme, kad tarp jų yra 4 klierikai, kuriuos pateikiame skyrium.
1.

2.

3.

4.

KONSTANTINAS LIŪDŽIUS / LUDŹIUS (1863 01 25–?). Gimė Vilkeliškių k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas
1887 m. birželio 19 d.
JONAS RUGYS / RUGIS (1864 04 09–1920 12 08). Gimė Rugių k. Sintautų parapijoje (Naumiesčio aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4
klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas 1887 m.
birželio 19 d.
JUOZAPAS STALGEVIČIUS / STALGIEWICZ (1863 04 01–1893 09 13).
Gimė Bartninkų k. Pilviškių parapijoje (Marijampolės aps.). Į Marijampolės gimnaziją įstojo 1876 m. ir baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją
įstojo 1882 m. Kunigu įšventintas 1887 m. spalio 9 d.
KAZIMIERAS SAKAVIČIUS / SAKOWICZ (1865 02 22–?). Gimė
Strazdų k. Gižų parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. Seminarijos
nebaigė.

Taigi liko neįskaitytos vos trijų vinjetėje esančių klierikų pavardės.
Pastebėtina, jog nepaisant to, kad iš 69 besimokančių klierikų 58
buvo lietuviai, o iš 10 profesorių – 7 lietuviai, visgi, kaip rašo Antanas Kučas [5], Seinų kunigų seminarijoje pagal carų nustatytą tvarką
buvo dėstoma lotynų ir lenkų kalbomis. Tai atitiko lietuvių spaudos
draudimo (1864–1904) laikotarpio nuostatas dėl lietuvių kalbos vartojimo, naudingas lietuvių lenkintojams.
Pastebėtina, kad vyskupas P. P. Vežbovskis buvo tolerantiškas lietuviams, suprato jų sunkią kultūrinę padėtį lietuviškai spaudai esant
uždraustai.
Kita vertus, po 1882 m. iš Marijampolės gimnazijos į seminariją stodavo jau susipratę lietuviai, tokiais išauklėti Petro Kriaučiūno,
Petro Armino, Juozo Jasulaičio, Vinco Staniškio ir kitų lietuvių mokytojų [5]. Šiuo laikotarpiu prasidėjo seminarijoje organizuotas lietuviškas sąjūdis, jo pradininku buvo seminariją bebaigiantis klierikas
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Antanas Staniukynas, 1888 m. įsteigęs slaptą lietuvių draugiją. Seinų
kunigų seminarija tapo vienu iš didesnių XIX a. pabaigos lietuvybės
židinių, o jos absolventai turėjo nepaprastai didelę įtaką ne tik Lietuvos Bažnyčiai, bet ir atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvai.

Stanislovas
Sajauskas
Seinų vyskupo P. P. Vežbovskio autografas ir antspaudas. 1891 m.

Seinų kunigų seminarija

Literatūra ir kiti šaltiniai
1. Sajauskas, S. 2011. Marijampolė. Iš praeities į dabartį, Kaunas: Naujasis lankas.
2. Sąvadas CLERUS DIOECESIS seu AUGUSTOVIENSIS PRO ANNO DOMINI 1882.
3. Состав СЕЙНСКОЙ ИЛИ АВГУСТОВСКОЙ ЕПАРХИИ въ 1881 году.
4. Kučas, A. 1965. Kun. Antanas Staniukynas, Roma: Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, p. 43.
5. Kučas, A. Ten pat, p. 44.

STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k., Marijampolės apskr.) – mokslininkas fizikas, muziejininkas ir kraštotyrininkas.
1949–1957 m. ištremtas į Sibirą. 1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo elektronikos inžinieriaus specialybę. 1968–2011 m. dirbo Kauno technologijos universitete. Nuo 1996 m. – profesorius. 1995–2011 m. taip pat dirbo
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje numizmatu. Išleido knygas:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika (su D. Kaubriu, t. 1 – 1993,
t. 2 – 2006), Mažieji Lietuvos istorijos paminklai (su J. Abdulskyte, R. Verkeliene, 1999), Lietuvos monetos (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2007), Lietuvos lobiai (su
M. Michelbertu ir kt., 2007), Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija (2010),
Pinigų istorija (2011), Marijampolė. Iš praeities į dabartį (2011) ir kt. LR MA Kazimiero Baršausko (1998), Vlado Jurgučio (1998, 2008) premijų laureatas.
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Kunigas Juozas Bakšys (1884–1925)
Juozas Bakšys gimė 1884 metų rugsėjo 4 dieną Utenos apskrityje, Kuktiškių valsčiuje, Asmalų kaime, pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir
Cecilijos Bakšių šeimoje. Kartu dar augo dvi seserys ir brolis. Tėvai iš
Asmalų sodžiaus prieš 1898 m. persikėlė į Suolelius Utenos parapijoje,
ten įsigijo apie 50 hektarų žemės. Prieš 1908 m. tėvas iš Žulių nusipirko Paraudės vienkiemį su 12 hektarų žemės, o iš Pakalnio – Raudžio
ežerą (dokumente – Raudės). Vienkiemis buvo labai senas, prie pat
ežero, o namas mažas. Dar vėliau persikėlė gyventi į Uteną, ten nusipirko namą. Tėvas J. Bakšys taip stengėsi prasimanyti lėšų: supirko ir
pardavinėjo ūkius Suoleliuose, Paraudėje ir kt., nes Juozą ir jaunesnį
sūnų Joną (jis mirė 1918 m. vasario 4 d. Panevėžyje, apsikrėtęs dėmėtąja šiltine) leido mokytis į kunigus; dukterys taip pat įgijo mokslo.
Juozas mokėsi Kuktiškių pradinėje mokykloje. Mokslas jam sekėsi labai gerai, todėl tėvai ryžosi ir toliau leisti jį mokytis. Nuvežtas
į Švenčionis, Juozas išlaikė egzaminus į miesto mokyklos antrą klasę.
Baigęs 4 klases, jis dvejus metus Vilniuje mokėsi privačiai. 1903 m.
išlaikė stojamuosius egzaminus į Vilniaus kunigų seminariją. Egzaminus išlaikė gerai, tačiau susirinko daug tokių kandidatų, kuriems buvo
atėjęs karinės prievolės atlikimo laikas (priimdavo vyresnio amžiaus
jaunuolius, kuriems jau reikėdavo eiti į kariuomenę), tad J. Bakšiui
patarta vienus metus palaukti ir pasimokyti lotynų kalbos. Grįžęs gyventi pas tėvus, jiems padėjo ūkyje. 1904 m. įstojo į Vilniaus kunigų
seminariją; čia mokantis pradėjo formuotis jo tautiškasis supratimas ir
pažiūros. 1908 m. pavasarį J. Bakšys baigė seminariją su pagyrimu ir
buvo įšventintas į kunigus.
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Kunigas J. Bakšys sielovados darbo nedirbo. Kadangi pasirodė gabus ir imlus mokslui jaunuolis, jam pasiūlyta tęsti studijas. Vasarą pasimokęs vokiečių ir prancūzų
kalbų, tais pačiais metais jis išvyko į Austriją ir Insbruko
universitete pradėjo studijuoti teologiją. 1912 m. baigė
universitetą ir įgijo teologijos daktaro laipsnį. Jis buvo
nepaprastai darbštus, visada atviro elgesio, nemokėjo
veidmainiauti. Gyvendamas Austrijoje iš tėvų paramos
beveik nieko negaudavo, pats užsidirbdavo tarnaudamas
sanatorijoje kapelionu, o per vasaros atostogas mokydavo
pasiturinčių šeimų vaikus. Iš Insbruko universiteto grįžo,
anot jo, į mylimiausią ir romantiškiausią Vilnių. Dvasinei
valdžiai reikalaujant, 1912 m. išlaikęs valstybinius egzaminus Sankt Peterburgo dvasinėje katalikų akademijoje ir
gavęs diplomą Magna cum laude (su dideliu pagyrimu),
nuo 1913 m. paskirtas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios
vikaru. 1914 m. pavasarį savo noru iš pareigų pasitraukė.
Kunigas dr. Juozas Bakšys.
Merkinė, apie 1922 m.
Ėjo kapeliono pareigas kai kuriose miesto mokyklose.
Nuotr. iš A. Antanevičiaus
Bendradarbiaudamas
lietuviškoje spaudoje, ypač Vienybėje (nuo
kolekcijos
1909) ir Aušroje (nuo 1913), kun. J. Bakšys greitai įgijo priešų, nes
tiesaus būdo ir griežto tautiško nusistatymo dėl lietuvybės kunigo lietuvio tuomet lenkomanai labai nekentė. Vilniaus vyskupijos administracija, veikiai sužinojusi, kad J. Bakšys yra laikraščio Aušra bendradarbis, nusprendė jį iškelti ir paskyrė eiti vikaro pareigas Balstogėje.
Vargais negalais Aušros redaktorius ir leidėjas, Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius kun. prof. Petras Kraujalis pasirūpino, kad J. Bakšys
galėtų likti gyventi Vilniuje ir būtų nuolatiniu Aušros redakcijos bendradarbiu. 1914 m. kovo 6 d. atsisakęs pareigų Visų Šventųjų bažnyčioje, J. Bakšys nuolat dirbo Aušros redakcijoje. Birželio 14 d. Aušros
redaktoriui P. Kraujaliui išvykus dviem mėnesiams į užsienį, J. Bakšys
pats laikraštį redagavo iki pat vokiečių okupacijos, išskyrus paskutinius 6 numerius – juos, išvykus jam į tėviškę pailsėti, redagavo Aušros
bendradarbis Vytautas Bičiūnas.
Vilniaus krašte lietuvių tautiška savimonė buvo labai silpna. Dauguma nežinojo apie atbundančios tautos reikalus. Pasitaikė nemažai
ir tokių tamsuolių, kurie žiūrėjo į lietuvių kalbą su panieka, vengė
lietuvio vardo. Aušra kaip tik pasiryžo patraukti šiuos lietuvius prie
savo kalbos ir Tėvynės meilės bei tautiško susipratimo. J. Bakšys tam
taip pat nusipelnė. Jis stengėsi neužgauti asmenų, nesivėlė į lietuvių
ir lenkų ginčus aštria forma, ir Aušra tapo populiariausiu laikraščiu
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Vilniaus krašte. Neturtingi gyventojai jį gausiai prenumeravo ir laikė geriausiu savaitraščiu. Aušrą labai mėgo ir dėl to, kad joje rašyta
paprasta, kaimietiška kalba, kaip žmonės kalbėjo. J. Bakšys tyčia nevengė barbarizmų, tačiau greta jų skliausteliuose nurodydavo ir lietuvišką žodį, todėl laikraščio skaitytojai galėjo mokytis taisyklingai
lietuviškai kalbėti.
Tokie kunigo J. Bakšio patriotiniai darbai nepatiko Vilniaus lenkų dvasininkams, ypač jo tiesioginiams vadovams. 1915 m. balandžio
10 d. Vilniaus vyskupijos administratorius Kazimieras Mikalojus Michalkevičius (sulenkėjęs lietuvis), norėdamas atitraukti J. Bakšį nuo
spaudos darbo, paskyrė jį klebonu į Semeliškes Trakų apskrityje, kol
sugrįš iš Kaukazo fronto karo kapelionas tos parapijos klebonas kun.
dr. J. Stepanavičius. Tačiau J. Bakšys šio nemalonaus paskyrimo išvengė ir pasiliko Vilniuje.
J. Bakšys dirbo labai energingai ir pasiaukojamai. Jis atliko ne
tik laikraščio redaktoriaus darbus, jam labai rūpėjo ir visuomeniniai
reikalai. Be tiesioginių pareigų, dar skaitė paskaitas Vilniaus lietuvių
liaudies mokytojų kursuose (dėstė vokiečių kalbą), steigė lietuviškas
organizacijas, rengė susirinkimus. Nuo 1915 m. J. Bakšys kaip aktyvus
narys dalyvavo Vilniaus lietuvių katalikų blaivybės draugijos veikloje: rengė Šv. Mikalojaus bažnyčios salėje vaidinimus, skaitė paskaitas. Būdamas „Blaivybės“ draugijos pirmininku, subūrė Katalikų vyrų

Merkinės vidurinės mokyklos mokytojai. Dešinėje sėdi kun. Juozas Bakšys. 1923 m.
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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draugiją, o 1916 m. spalio mėnesį su kitais kunigais įsteigė Katalikų
darbininkų draugiją ir prie jos labdaros valgyklą.
Vokiečiams okupavus Vilnių, Aušra (nuo 1915 m. rugsėjo 7 d.),
kaip ir kiti lietuviški laikraščiai, uždrausta leisti. Prasidėjo sunki vokiečių okupacija. Vokietija traktavo Lietuvą kaip priešo žemę – Rusijos krašto dalį. Įvesti karo lauko teismai, suvaržytas susisiekimas,
kraštą skurdino rekvizicijos. Jų buvo reikalaujama nepaprastai gausių:
Lietuva turėjo aprūpinti maistu ne tik čia veikiančią Vokietijos 10-ąją
kariuomenę, maisto produktai buvo išvežami ir į Vokietiją. Lietuvos
ūkininkai, apkrauti visokiais mokesčiais, turėjo atiduoti labai daug
grūdų, mėsos, pieno, kiaušinių ir kitų ūkio produktų, įvesta kortelių
sistema. Lietuvoje, ypač miestuose, pritrūko maisto. 1916 m. Vilniuje
net kilo badas. Vyrai buvo imami darbams į pafrontę, miškų kirsti,
kelių tiesti, o kiti siunčiami į Vokietijos kasyklas, dvarus.
Vokiečių okupacijos pradžioje, 1915 m. rugsėjo 23 d., Vilniuje
visų lietuvių politinių srovių atstovai atskirai nuo lenkų suorganizavo
slaptą „Lietuvių komitetą politikos klausimams svarstyti“, kuris gintų
gyventojų interesus vokiečių okupacinės valdžios įstaigose. Komitetas
vadovavo slaptai organizuotai lietuvių politinei veiklai.
Kadangi Rusijai valdant Lietuvą savivaldybių nebuvo, neturėta ir
jokios organizuotos iniciatyvos nukentėjusiems nuo karo šelpti. Dar

Direktorius kun. Juozas Bakšys tarp mokinių prie Merkinės vidurinės mokyklos.
Centre sėdi klebonas kun. Kazimieras Ribikauskas. Merkinė, 1923 m.
Nuotrauka iš A. Baryso šeimos albumo
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karo pradžioje, 1914 m. rugpjūčio 11 d., Šv. Mikalojaus bažnyčioje susirinkusių 44 lietuvių inteligentų pastangomis įsteigtas Vilniaus „Lietuvių komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti“. Į valdybą išrinkta 20
asmenų. Šio komiteto pirmininke trumpai dirbo Viktorija Landsbergienė, vėliau – advokatas Andrius Bulota, jo padėjėju išrinktas kun.
J. Bakšys, o iždininku – kun. Juozas Kukta. Taip pradėjo veikti pirmasis komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti Rusijos Šiaurės Vakarų
krašte. Komitetas ieškojo lėšų, steigė labdaros valgyklas, prieglaudas,
senelių ir moksleivių bendrabučius, maisto dalijimo punktus, arbatines, mokyklas, parapijų komitetus, teikė pašalpas pinigais, drabužiais,
maisto produktais, įsteigė pedagogų kursus, rūpinosi kultūriniais reikalais. Komitetas nuo veiklos pradžios jau globojo 257 asmenis. Greitai šių globotinių buvo 500, o 1914 m. pabaigoje jau šelpta apie 1 000
asmenų. 1915 m. vasarą vien Vilniuje priskaičiuota apie 15 000 pabėgėlių ir tremtinių, o netoli Vilniaus, Sudervės bažnytkaimyje, irgi
buvo sutelkta 3 000 pabėgėlių – jais taip pat rūpinosi Komitetas. Nuo
1915 m. sausio 11 d. Vilniaus „Lietuvių komitetas nukentėjusiems dėl
karo šelpti“ perorganizuotas į „Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl
karo šelpti“, ji veikė jau visoje Lietuvoje. Kartu suburta „Maisto sekcija“, kuri rūpinosi reikalingiausių maisto produktų pristatymu. 1915 m.
vasario 28 d. įsteigta speciali sekcija (S. Šilingas, dr. J. Basanavičius,
A. Smetona) Rusijos visuomenei informuoti apie lietuvius ir Lietuvos
padėtį. Lietuvių veikėjai kaip draugijos nariai dalyvavo Rusijos žemietijų („zemstvų“) ir miestų sąjungų suvažiavimuose. Bandyta užmegzti
ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais ne tik Lietuvos šelpimo, bet
ir politinės veiklos koordinavimo reikalu. 1915 m. liepos 1 d. „Lietuvių
draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti“ turėjo 122 skyrius. Draugijos
skyriai provincijoje reiškėsi kaip lietuvių visuomenės organizacijos
branduolys. Vilniaus skyrius išlaikė 47 bendrabučius, juose gyveno
2 545 žmonės.
J. Bakšys uoliai darbavosi kaip „Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti“ Centro komiteto narys. Išlikusioje 1917 m. Centro komiteto narių nuotraukoje J. Bakšys yra tarp šių žymių Lietuvos
visuomenės veikėjų: Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Mykolo
Biržiškos, Donato Malinausko, Jokūbo Šerno, Antano Vileišio, Emilijos Vileišienės, Aleksandro Stulginskio, Antano Žmuidzinavičiaus,
kun. kan. Juozo Kuktos, kun. dr. Juozo Stankevičiaus, kun. Povilo Dogelio ir kt. Centro komitetas įsikūrė Didžiojoje gatvėje, tame pačiame
kambaryje, kuriame 1918 m. vasario 16 d. paskelbta Lietuvos valstybės Nepriklausomybė.
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Merkinės vidurinės mokyklos mokytojai ir mokinės. Centre sėdi direktorius kun.
Juozas Bakšys, kairėje – mokytojas Julius Bloznelis. Merkinė, 1923 m. ruduo.
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos

Prasidėjus aktyvesnei lietuvių politinei veiklai, vokiečių okupacinė valdžia Komiteto pirmininką A. Smetoną 1916 m. vasario 12 d.
privertė pasirašyti pasižadėjimą, kad Komiteto veikla apsiribos tik
Vilniumi, ir jokiais politiniais bei tautiniais reikalais nesidomės. Suprasdami didelę Komiteto reikšmę ir vaidmenį bei matydami, kad vokiečių yra budriai sekami, jo nariai stengėsi oficialiai veikti tik kaip
šalpos organizacija. Tačiau visi aktyviai veikė politiškai, už savo veiklą kiekvienas asmeniškai įsipareigojo atsakyti, jeigu vokiečių slaptoji
policija suimtų ir tardytų.
1916 m. balandžio 29 d. Komiteto nariai lietuvių tautos vardu parengė JAV prezidentui Vudrou Vilsonui (Woodrow Wilson) memorandumą – pagalbos prašymą, nurodydami jame skaudžius lietuvių
tautos persekiojimo pavyzdžius – kalinimo, trėmimo, turto naikinimo
ir pan.
1916 m. birželio 10 d. Komiteto nariai J. Basanavičius, J. Stankevičius, J. Bakšys, M. Biržiška, P. Dogelis, A. Janulaitis, S. Kairys,
P. Klimas, A. Smetona, A. Stulginskis, J. Vileišis ir J. Šaulys pasirašė
bei įteikė dviejų dalių politinį memorandumą Vokietijos okupacinės
valdžios Rytų fronto vyriausiajam kariuomenės vadui Pauliui fon Hindenburgui. Jame kėlė dvi problemas: 1) „Apžvalga apie lietuvių tautinės minties raidą praeityje ir dabartyje“, kur plačiai apžvelgiama Lie-
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tuvos istorija nuo viduramžių iki Pirmojo pasaulinio karo, nušviečiami
pagrindiniai lietuvių tautinio atgimimo etapai; 2) „Apie dabarties lietuvių siekimus“, kur aiškiai išdėstyti politiniai lietuvių siekiai: atkurti
demokratiniais pagrindais paremtą nepriklausomą valstybę su sostine
Vilniuje. Memorandume pasisakoma ir dėl Lietuvos teritorijos sienų.
Komiteto pastangomis buvo slaptai išspausdinti ir platinami atsišaukimai ir proklamacijos prieš okupacinę vokiečių valdžią, puoselėjant
būsimos laisvesnės Lietuvos viltį.
1916 m. rugsėjo mėnesį nutarta Vilniuje steigti slaptą biurą arba
politinę valdybą. P. Klimui paruošus nuostatus, politinę valdybą sudarė P. Klimas, A. Smetona, J. Šaulys, S. Kairys, J. Bakšys, kandidatai
išrinkti A. Janulaitis, J. Stankevičius.
Vokiečių okupacijos laikotarpiu J. Bakšys, puikiai mokėdamas
vokiečių kalbą, tapo nuolatiniu lietuvių delegacijų, vykstančių pas
okupacinę valdžią dėl įvairių lietuvių reikalų, nariu. Jis rašė vokiečių
įstaigoms įvairius raštus ir pats lankydavosi pas vokiečių aukštuosius
pareigūnus nukentėjusių lietuvių reikalais. Dažnai su tais pareigūnais
ginčydavosi ir teisėtus lietuvių reikalus visada sugebėdavo teigiamai
išspręsti. 1915 m. vokiečių komendantūroje Vilniuje aktyviai gynė lietuvių pabėgėlių reikalus ir lietuvių kalbos teises.
1916 m. J. Bakšys su A. Smetona ir E. Vileišiene vyko pas Vokietijos vyskupus dėl pašalpų rinkliavos, nes per karą Vilnius buvo
atskirtas nuo provincijos ir gyventojai ėmė badauti.
J. Bakšys su E. Vileišiene ypač rūpinosi našlaičių likimu: steigė
vaikų prieglaudas, ieškojo jiems maisto, drabužių ir kt. Kadangi mieste
našlaičių reikalus tvarkyti buvo labai sunku, J. Bakšys, radęs tinkamas patalpas, prieglaudą įsteigė Rūdiškių miestelyje Trakų apskrityje.
Dažnai vyko į kaimus pas ūkininkus prašyti našlaičiams maisto: duonos, miltų, mėsos, kitų aukų. Paaukotą maistą pats nešdavo ant pečių
į prieglaudą. Vokiečiai pykdavo, žandarai gąsdindavo, bet jis tiesiai
jiems į akis sakydavo, kad tik dėl jų, vokiečių, tiek daug našlaičių ir
moksleivių Vilniuje skursta.
Kartais vokiečių okupacinė valdžia J. Bakšį areštuodavo. 1916 m.
liepos 18 d. jį suėmė kartu su J. Vileišiu, A. Smetona, E. Vileišiene,
J. Basanavičiumi, P. Gaidelioniu. Visi buvo tardomi dėl prieš vokiečius
platinamų atsišaukimų. 1916 m. gruodžio 2 d. vokiečių žandarų jis ir
A. Smetona suimti Vilniaus geležinkelio stotyje, kai grįžo iš Kauno, ir
uždaryti į Lukiškių kalėjimą. Tardė dėl pasklidusių slaptų atsišaukimų,
keliančių Nepriklausomybės šūkius. Tačiau netrukus, neįrodžius kaltės, juos paleido.
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Merkinės gyventojai. Mokytojas Julius Bloznelis stovi antras iš kairės. 1923 m.
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos

1916 m. sausio 14 d. J. Bakšys Vilniuje išleido 1916 metų kalendorių Vilniaus aidas, jis buvo išspausdintas 15 000 egzempliorių tiražu. Spalvotą viršelį parengė dailininkas A. Žmuidzinavičius. Baiminantis, kad vokiečiai kalendoriaus nekonfiskuotų, iš pradžių jį platino
provincijoje.
Kai rytuose vokiečių frontas pradėjo braškėti, J. Bakšys su
A. Smetona ir kitais bendraminčiais rašė į laikraščius straipsnius ir atsišaukimus plačiajai visuomenei apie Lietuvos prisikėlimą, lietuvybės
idėjas, dalyvavo verčiant įvairias knygas, brošiūras, spausdinamas vokiečių kalba. Pradėta rengti daug vadovėlių naujai tautinei mokyklai
(Skaitymų pradžia, Geografijos pradžia, Aritmetikos uždavinynas ir
kt.). Vilniaus lenkai šovinistai tuo metu pradėjo kelti galvas. Jie dar
prieš karą norėjo veiklųjį lietuvybės gaivintoją išguiti iš Vilniaus, o
karo metu jų neapykanta dar sustiprėjo. J. Bakšys su jais ryžtingai
kovojo, laikraščiuose aprašydamas įvairias lenkų šovinistų blogybes,
tad šie pradėjo jį skųsti vyskupijos administracijai.
1917 m. balandžio 7 d. įvyko susirinkimas dėl lietuviško laikraščio
leidimo. Numatytas pavadinimas Vilniaus aidas, redakcija – A. Smetona, K. Šaulys, P. Bugailiškis, J. Bakšys ir P. Klimas. Tik po didelių
vargų 1917 rugsėjo 6 d. išleistas pirmas šio laikraščio numeris. J. Bakšys, konfliktuodamas su vokiečių administracija dėl laikraščio leidimo,
net pateko į Lukiškių kalėjimą, ten praleido kelis mėnesius.
1917 m. gegužės 25 d. memorandume, kurį pasirašė 44 žymūs
„visų Lietuvos lenkų politikos pakraipų“ atstovai, tarp jų ir Vilniaus
vyskupijos administratorius K. M. Michalkevičius, įteiktame Vokietijos
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reichskancleriui dr. Teobaldui fon Betmanui Holvegui (Theobald von
Bethmann Hollweg), reikalaujama, kad Lietuva su Lenkija sudarytų
bendrą valstybę ir būtų neatskiriama jos dalimi. O kai liepos 10 d. Vilniaus lietuvių veikėjai – J. Basanavičius, A. Smetona, A. Žmuidzinavičius, J. Šaulys, J. Bakšys (tekstą išvertė į vokiečių kalbą), J. Stankevičius, P. Klimas, A. Vileišis, A. Gylys, A. Stulginskis, Č. Landsbergis,
J. Kukta, T. Brazys, A. Varnas, D. Malinauskas, A. Petrulis, V. Mironas,
J. Stašys ir K. Ribikauskas – naujam Vokietijos kancleriui Georgui Michaeliui įteikė pasirašytą savo platų atsakymą – kontrmemorandumą
į lenkų nepagrįstus tvirtinimus ir netiesą, pabrėždami, kad lietuviai
„negali kitaip sau vaizduotis savo ateities, kaip tik nepriklausomybės
pavidalu ir tas noras tapo nebeįveikiamas ir nebeišdildomas“, tada
ne tik vokiečiai, bet ir lenkai ėmė siusti. Negalėdami nieko padaryti
pasauliečiams, kibo į kunigus. Vilniaus vyskupijos administratorius
K. M. Michalkevičius taikė griežtas sankcijas: be jokio bažnytinio teismo 5 lietuvius kunigus (J. Bakšį, J. Kuktą, T. Brazį, J. Stankevičių ir
A. Varną), kurie pasirašė po lietuvių kontrmemorandumu, suspendavo
vienam mėnesiui. Baudė už „maldingo kataliko jausmų užgavimą ir
papiktinimą“. Jeigu kunigai neturėtų iš ko pragyventi, pasiūlė Gardino
vienuolyną (vėliau J. Bakšį paskyrė vikaru į Merkinę). Kilo lietuvių
protestai, ir patys suspenduoti kunigai kreipėsi į popiežių Pijų XI, ir
šis 1918 m. pradžioje suspendavimą atšaukė.
J. Bakšys tęsė savo mėgstamą darbą, jam visiškai nerūpėjo jokie
turtai, džiaugėsi, kad gali dirbti dėl lietuvybės idėjos ir tautos. Jis prisidėjo organizuojant visų Lietuvos vietovių ir luomų lietuvių atstovų
konferenciją, kuri vyko 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje, buvo jos
dalyvis (į konferenciją susirinko 222 dalyviai). J. Bakšio namuose gyveno Utenos krašto atstovai. Konferencijoje priimta rezoliucija, kad
Lietuva turinti tapti nepriklausoma ir demokratine valstybe jos etnografinėse ribose, taip pat slaptu balsavimu posėdyje išrinkta Lietuvos
Taryba (iš 20 asmenų) – vėliau – 1918 m. vasario 16 d. – ji paskelbė
Lietuvos Nepriklausomybę.
1919 m. Raudonosios armijos kariams užėmus Vilnių, vasario 1 d.
J. Bakšys, vyskupui Jurgiui Matulevičiui patarus, persirengęs civiliais
drabužiais iš Vilniaus pasitraukė, nes bolševikai jo ieškojo suimti ir
išvežti į Rusiją kaip įkaitą.
Atvykęs į Merkinę, rado apleistą Dainavos kampelį. Vilniaus
švietimo draugijos „Rytas“ vardu pradėjo steigti pradines mokyklas,
ir ši veikla buvo labai sėkminga. Klebonas kun. K. Ribikauskas labai džiaugėsi, sulaukęs tokio uolaus ir ryžtingo veikėjo, nes tuo metu

246

G intaras L učinskas

kaip tik prasidėjo kovos su
prie Merkio ir Nemuno besiveržiančiais lenkais. J. Bakšys
skatino jaunimą imtis ginklo
ir stoti savanoriais į kovą dėl
Lietuvos Nepriklausomybės,
savo autoritetu ir gyvu žodžiu
ypač paveikė Dainavos krašto
jaunimą. Jis pats įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, aktyviai
dalyvavo jos veikloje. Nuo
1920 m. rudens iki 1923 m. pavasario Merkinėje buvo įsikūręs Alytaus (IV) šaulių lauko
štabas (vėliau pertvarkytas į
IV šaulių grupės štabą), kuris
vadovavo partizanų šaulių koIV klasės mokiniai sodina medelius kieme prie Merkinės
vidurinės mokyklos. Prie mokyklos durų stovi direktorius
vos veiksmams su Lenkijos kakun. Juozas Bakšys. 1923 10 25.
riuomene ir lenkų partizanais.
Nuotrauka iš A. Baryso šeimos albumo
1920 m. šio štabo nariu buvo ir
J. Bakšys.
Merkinėje gyvenimas klostėsi sudėtingai, ypač 1919 m. vasarą,
kai vyko nuolatinės lenkų ir lietuvių kovos. Merkinė ėjo iš rankų į
rankas, gyventojus suiminėjo. 1919 m. liepos 8 d. į Merkinę įsiveržė
apie 160 Lenkijos kariuomenės raitelių, vėliau pasitraukdami jie suėmė ir išsivarė į Varėną kunigus K. Ribikauską ir J. Bakšį. Sąmoningi
merkiniškiai, gailėdamiesi savo geradarių, kreipėsi į netoliese buvusią lietuvių karinę vadovybę, prašydami už juos suimti keletą lenkų.
Kai Merkinės lietuvių komendantas Bronius Balčiūnas įsakė suimti 12
žymesnių Merkinės lenkų agitatorių, pilsudskininkai, bijodami, kad
šiems ko bloga neatsitiktų, liepos 10 d. kunigus paleido.
1919 m. rugpjūčio mėnesį Lenkijos kariuomenė okupavo Merkinę
ir pusę jos valsčiaus. Visi vietos inteligentai pasitraukė, tik J. Bakšys,
kaip vikaras, pasiliko dirbti. Daugiausia nukentėjo lietuviškos mokyklos. Turėdamas nepaprastai daug energijos ir būdamas tvirto būdo,
J. Bakšys skatino žmones šviestis, sakydamas, kad „tik per šviesą
kelias į gerą ateitį“. Lenkomanai šnipeliai skųsdavo lenkų okupacinei
administracijai lietuvių veikėjus, Merkinės parapijos kunigus, šiuos
lenkų agentai stropiai sekė ir net laikydavo namų arešte. Merkinės
apylinkėse užvirė lietuvių partizanų kovos su įsibrovėliais lenkais, ku-
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rie grobstė iš gyventojų turtą. Partizanai šauliai, padėdami Lietuvos
kariuomenei, ne tik prisidėjo sulaikydami besiveržiančius Lenkijos
kariuomenės dalinius, bet kai kur juos sumušė ir tolokai atstūmė atgal.
Kai lenkų kariai iš Merkinės pasitraukė, miestelis tapo lietuvybės centru. Susiorganizavo valsčiaus savivaldybė, jos pirmuoju sekretoriumi
tapo Simonas Kvilonas, ilgametis kaimo mokyklų daraktorius. Vėliau
atidaryta pradinė mokykla, jai vadovavo mokytojas Juozas Bloznelis
(1923 m. vasario 8 d. lenkų partizanų nužudytas).
Gyvendamas Merkinėje, J. Bakšys įgijo didelę gyventojų pagarbą,
nes žmonės jautė nuoširdų kunigo rūpinimąsi jais. 1921 m. Merkinėje
gaisrui sunaikinus apie pusę miestelio, daug žmonių liko be pastogės
ir maisto. J. Bakšys pirmasis ėmė padegėliams organizuoti pagalbą.
Įrengė 2 virtuves: vaikams ir suaugusiesiems, bei savo lėšomis pasamdė virėją, kuri virė valgį nukentėjusiems. Vien savo lėšomis padėti
buvo neįmanoma. J. Bakšys išrūpino iš valdžios 1 200 pūdų (1 pūdas
– apie 16 kg) javų, kreipėsi į Amerikos lietuvių draugiją ir Raudonojo
Kryžiaus organizaciją. Iš Amerikos buvo gaunama pinigų, drabužių
ir net maisto produktų. Tokiu būdu J. Bakšio dėka žmonės sulaukė
svarbios paramos.
1921 m. pradžioje J. Bakšys paskirtas Žiežmarių vidurinės mokyklos (Trakų aps.) kapelionu ir išvyko iš Merkinės. Jam išvažiavus,
atrodo, viskas apmirė, bet neilgam.
Kunigas J. Bakšys su prof. Vincu Krėve-Mickevičiumi buvo artimi bičiuliai, bendraudami abu sielojosi dėl Dzūkijos jaunimo ateities. 1921 m. gegužės pradžioje jie pasitarę nusprendė, kad Merkinėje
reikia steigti progimnazijos tipo 4 klasių vidurinę mokyklą. Švietimo
ministrui parašė tokį prašymą:
Merkinė, dzūkų centras, yra labai apleistas žmonių švietimo atžvilgiu. Pačioje Merkinėje yra dabar tik pradžios mokykla su vienu
mokytoju. Praeitais metais mokykla silpnai gyvavo, nors būstas didelis, erdvus, bet valsčiaus valdyba nesirūpino jo taisyti. Vaikų prisirinko ligi šimto, vienas mokytojas nesugebėjo sutvarkyti. Miestelis
sulenkėjęs, lenkų mokyklos vis dėlto ligi šiolei nebuvo, miestelėnai leido savo vaikus į lietuvių mokyklą. Jei šiemet bus tik vienas mokytojas,
miestelėnai gali pareikalauti kitos mokyklos lenkų kalba. Jei Merkinėje būtų įsteigta vidurinė mokykla, tai ir miestelėnai būtų patenkinti. Žmonės labai dejuoja, kad Merkinėje nėra vidurinės mokyklos,
Alytus ir Prienai jiems labai toli. Dideliuose dviejų aukštų valsčiaus
mūro namuose būtų pakankamai vietos vidurinei mokyklai. Antra-
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jame aukšte yra penki kambariai: viena salė labai didelė, kiti kambariai irgi nemaži. Yra dar ir kiti gražūs vieno aukšto mūro namai,
valsčiaus prieš karą pirkti, tik karo metu baisiai apleisti. Tieji namai
stovi gražioje vietoje ant kalno, prie namų yra žemės gabalėlis. Šiemet tų namų negalima būtų paimti mokyklai, nes reikalauja daug remonto, užtektų vietos vienuose valsčiaus namuose, ten remontas būtų
nedidelis: reiktų tik langai ir pečiai apžiūrėti, gal ir sienos pabaltinti.
Jei Švietimo Ministerija žadėtų steigti mokyklą ir norėtų apleistuosius namus remontuoti, galėtų remonto darbą pavesti vietos klebonui
kun. Kaziui Ribikauskui, kuris gerai nusimano apie trobesių statymą
ir remontus.
1921 m. rugsėjo 19 d. Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamentas raštu kreipėsi į Merkinės valsčiaus valdybą, siūlydamas
steigti Merkinėje vidurinę mokyklą, su sąlyga, kad vietos savivaldybė
duotų mokyklai būstą, kuro ir teiktų aptarnavimą. Valsčiaus valdyba
spalio 6 d. sušaukė kaimų seniūnų susirinkimą (tuo metu nebuvo tarybos, nes jos rinkimus taikos teisėjas buvo panaikinęs) ir priėmė tokį
nutarimą:
1921 metų spalių mėnesio 6 diena. Mes, žemiau pasirašę šaltyšiai
nuo Merkinės valsčiaus kaimų, susirinkę šiandieną valsčiaus būste,
išklausėme Merkinės valsčiaus valdybos pranešimo apie įsteigimą
Merkinėje vidurinės mokyklos, kurią sutinka įsteigti Švietimo Ministerija ir apsiima mokėti mokytojams algas ir duoti pašalpos, jei vietos savivaldybės padarys nutarimą aprūpinti mokyklą būstu, kuru,
šviesa ir patarnavimu. Apie įsteigimą minėtosios mokyklos pranešta
Pradžios Mokslo Departamento raštu iš rugsėjo 19 d. Nr. 7253. Pasikalbėję tarp savęs mes, kaimo šaltyšiai, vienu balsu nutarėme: a) kad
vidurinė mokykla Merkinėje yra reikalinga ir labai pageidaujama,
b) būstą steigiamai mokyklai atremontuoti ir tinkamai pataisyti valsčiaus namų antrajame aukšte valsčiaus lėšomis, c) remontui padaryti
ir apžiūrėti išrinkti iš mūsų tarpo komisiją iš šių asmenų [11 parašų].
Remontą pradėti tuojau, kad nesusitrukdytų mokymo darbas.
1921 m. spalio 1 d. Švietimo ministerija steigiamos vidurinės mokyklos direktoriumi paskyrė Žiežmarių vidurinės mokyklos kapelioną
kun. J. Bakšį, ir spalio 10 d. jis atvyko į Merkinę. Įsteigus pirmąją klasę, pirmos pamokos prasidėjo spalio 21 d. Mokinių panoro mokytis 41,
ir visi beveik peraugę.
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Direktorius J. Bakšys per bažnyčią, organizacijas ir savivaldybę
kvietė visus geros valios žmones prisidėti, kas kuo gali. Pats vyko į
kaimus prašyti lentų, plytų ir kitų statybinių medžiagų. Mokyklai dar
stigo suolų, mokymo priemonių ir kitokių būtinų dalykų. J. Bakšys
kreipėsi į Amerikoje gyvenančius dzūkus, kad šie paremtų švietimo
židinį. Pirmasis atsiliepė kun. Juozas Čaplikas, jis pats aukojo ir daug
aukų surinko iš kitų. Mokykla gana greitai aprūpinta mokymo priemonėmis. Ko negalėjo gauti iš Švietimo ministerijos, pirko už paaukotus
pinigus. Mokyklą lankė daug mokinių. 1922 m. sausio pradžioje įkurta
ir antroji klasė, joje mokėsi tik 12 mokinių, o kitais metais buvo jau
keturios klasės. Pradėjo dirbti 6 mokytojai. 1922 m. mokyklą lankė jau
118 mokinių; su kitais mokytojais dirbo netgi profesorius – kun. Teodoras Brazys. 1923 m. rugsėjo 16 d. iš Merkinės valsčiaus valdybos
perimtas visas dviejų aukštų namas, kuriame, grįždamas iš Vilniaus į
Varšuvą, buvo apsistojęs, susirgo ir 1648 m. gegužės 20 d. mirė karalius Vladislovas IV Vaza. Per porą mėnesių apgriautas didelis mūrinis
pastatas virto gražia ir erdvia vidurine mokykla. Buvo atliktas kapitalinis remontas, kiemas išvalytas ir aptvertas bei apsodintas medeliais.
Dainavos krašto jaunimas labai veržėsi į mokslą. Net iš lenkų
okupuotų kaimų – Marcinkonių, Darželių, Puvočių, Kašėtų, Musteikos, Randamonių, Žiogelių – jaunuoliai slaptai pereidavo demarkacijos liniją ir mokėsi Merkinės mokykloje. Joje dažnai rengti vaidinimai,

Merkinės vidurinės mokyklos mokiniai. Centre sėdi direktorius
kun. Juozas Bakšys. 1924 m.
Nuotrauka iš A. Baryso šeimos albumo
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vyko koncertai ir kiti tautiniai bei kultūriniai renginiai, visuomenė
juos labai gausiai lankė. Merkinės nutautėję lietuviai, ypač tie, kurių
sūnūs buvo išvykę į Lenkijos kariuomenės legionus, pyko ir su pagieža
sakydavo: „Žiūrėkit, ką tie chamai išdarinėja!“ Jie agitavo, kad vidurinė mokykla Merkinei nereikalinga, kad tik buržujams ji tarnausianti.
J. Bakšys į politinių partijų reikalus nesikišo, visą laiką skyrė darbui
mokykloje. Šventadieniais su mokiniais eidavo pasivaikščioti. Kelis
kartus dainuodami nuėjo net prie pat demarkacijos linijos.
Nuo 1921 m. J. Bakšys tapo itin svarbiu asmeniu palaikant Lietuvos ryšius su okupuotos Rytų Lietuvos ir Vilniaus lietuviais. Dėl
tokios veiklos buvo sekamas vietinių lenkų ir nutautėjusių lietuvių.
Lenkai šovinistai J. Bakšio neapkentė, o Lenkijos žvalgybininkai siekė
jį sunaikinti. Artimai J. Bakšį pažinojusieji teigė, kad jis laikėsi griežtų
nuostatų, nepaisė pavojų ir kliūčių, siekė įgyvendinti teisingumą.
1924 m. lapkričio 20 d. J. Bakšys gavo anoniminį laišką, parašytą
lietuviškai, bet mažai raštingo žmogaus. Laiške primenama, kad Bakšys per uoliai darbuojasi ne tik mokykloje, bet ir šaulių organizacijoje. Girdi, užfrontės lenkai laiko jį „Šaulių karaliumi“. Laiško autorius
sakosi gyvenąs lenkų okupuotame krašte ir dažnai susitinkąs lenkų
slaptosios policijos agentus, kurie yra pasiryžę „tave, mielas kunigėli,
nužudyti“. Laiškas baigiamas: „Kol dar nevėlu, bėk iš tos Merkinės,
nes kitaip pirm laiko žūsi.“
Po savaitės J. Bakšys gavo kitą panašų laišką. Tada jau rimtai susirūpino. Kolegos mokytojai patarė jam įsigyti ginklą, bet jis pasakė:
„Kas ginklu kovoja, tas nuo ginklo ir žūva.“ Dar sakė, kad vakarais
niekur nevaikščiosiąs ir per šv. Kalėdas prašysiąs Švietimo ministerijos ilgesnių atostogų.
1924 m. gruodžio 17 d., trečiadienį, Merkinėje buvo savaitinė turgaus diena, iš visur suvažiavo daug žmonių. Aplink mokyklą stovėjo
daug vežimų ir arklių. Mokyklos direktorius J. Bakšys, be tiesioginio darbo mokykloje, turėjo daug reikalų raštinėje ir su interesantais.
Į Merkinę pirmą kartą iš Alytaus atvažiavo kinematografininkas Petraškevičius – mokiniams atvežė parodyti kelis filmus. Kreipėsi į mokyklos direktorių, kad jis leistų pasinaudoti mokyklos sale, sakėsi turįs
Švietimo ministerijos leidimą. Direktorius, patikrinęs filmų tinkamumą pedagoginiu požiūriu, patarė tartis su mokytoju Jonu Rinkevičiumi. Nuo 19 valandos vyko kino filmų demonstracija. Išleidus mokinius
namo ir sutvarkius salę, J. Bakšys kilnojamojo kinematografo savininką Petraškevičių ir du mokytojus – J. Rėklaitytę ir J. Rinkevičių
– pakvietė į savo butą vakarienės. Tik pradėjus vakarieniauti, apie
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Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos

21.30 val. kažkas pasibeldė į prieangio duris. Kadangi sargas buvo
antrame aukšte, J. Bakšys greitai atsistojo ir priėjęs prie lauko durų
paklausė: „Kas čia?“ Atsiliepė: „Savi.“ Pravėręs duris, pamatė nepažįstamą žmogų, ir šis tuoj paleido į J. Bakšį du šūvius, o pats pasislėpė. Šaudant žybtelėjusi ugnelė apšvietė dviejų piktadarių veidus.
J. Bakšys greitai uždarė duris ir sušuko: „Mane šovė!“ Jis įbėgo atgal
į kambarį, ranka buvo užsiėmęs krūtinę ir paprašė pakviesti daktarą.
Sužeistasis prisėdo ant kėdės, jam iš krūtinės tryško kraujas. J. Rinkevičius nubėgo pas gydytoją Kovarskį, kiti – į policiją ir paštą. Likusi
prie kunigo mokytoja J. Rėklaitytė ėmė jį raminti ir kalbinti atsigulti
į lovą, bet jis dar ilgą laiką vaikščiojo ir gėrė vandenį, iš abiejų žaizdų
krūtinėje smarkiai kraujuodamas.
Lauke buvo tamsu, judėjimas miestelyje tokiu metu mažas, tad
pasikėsintojams pavyko lengvai pasislėpti. Gydytojui Kovarskiui suteikus pirmąją pagalbą, ligonis atsigavo. Jis daug kalbėjo apie mokyklos reikalus, pasirūpino Švč. Sakramentais. Per tą laiką iš Alytaus
atvažiavo gydytojas Benjaminas Petrovas. Telefonu buvo susisiekta su
Kaunu ir pranešta tuomečiam finansų ministrui dr. Petrui Karveliui,
kunigo sesers Veronikos vyrui. Apie 2 valandą nakties jis atvažiavo
su chirurgu dr. Vladu Kuzma ir išsivežė sužeistąjį į Kauną. Šią kelionę vėliau kunigas vadino savo kelione į Kalvarijas. Praėjo kelios valandos, kol pasiekė Kauno miesto ligoninę, ten atlikta operacija. Per
operaciją vienos kulkos, įstrigusios stubure, neišėmė. Kunigas jautėsi
neblogai, tik artimiesiems skundėsi, kad jį labai vargina lankytojai, o
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ypač žurnalistai. Būdamas stiprus, tikėjosi pasveikti ir
toliau dirbti savo mėgstamą darbą, bet 1925 metų sausio 7 dieną 15 valandą staiga mirė dėl kraujo krešulio.
Palaidotas Utenos miesto kapinėse, šalia savo brolio
kunigo ir tėvo.
1925 m. pradžioje laikraštyje Lietuvos mokykla
išspausdintas jausmingas Lietuvių katalikų mokytojų
sąjungos Alytaus skyriaus valdybos narių atsisveikinimas su kun. J. Bakšiu:
Daug yra takų, kuriais Adomo sūnūs klaidžioja
po ašarų pakalnę, norėdami sau laimę surasti. Bet
veltui… Kai kurie ieško jos kitiems, o beieškodami suranda ir savąją, bet tik danguje. Štai a. a. kun. D-ras
Juozas Bakšys, kuris ieškojo kitiems laimės: daugeliui
Kun. Juozo Bakšio kapavietė Utenos
senosiose kapinėse. 2009 09 02.
jos davė, daugeliui parodė ją iš tolo – visų, kame jis
A. Indrašiaus nuotr.
buvo, akys nušvisdavo. Jo gi gyvenimas visas buvo dygus, ir pati mirtis erškėčiais vainikuota!.. Neteko Dzūkai savo švietėjo!.. Netekome mes, L. K. Mok. S. Alytaus sk., brangaus, uolaus ir
visada linksmo savo nario!.. Neteko Merkinės mokykla tėvo, brolio,
draugo – direktoriaus!.. Gaila ir liūdna!.. Bet jis laimėjo!.. Iš meilės gera darydamas, ragino ir kitus prie to. Iš kuklumo nesakė, kad
sektų juo, bet savo darbų kilnumu tai parodė. Mylėjo Lietuvą, Dievą,
Dzūkus, mokyklą, draugus. Net savo algą kitų reikalams atiduodavo.
Ištesėjo, kol atidavė visa, ką tik turėjo – gyvybę! Nėra… Nėra jo!..
Netiesa!.. Jis yra tarp mūsų! Jo darbai, jo dvasia, pavyzdys ilgai ilgai
bus mumyse! Lai dengia jūsų darbus, niekšai, kurie nužudėt, idioto
šypsena, kol numarinsite savo sąžines! Jūs – žmonių piktadariai, be
širdies plėšiat!.. Jis gi kilnus, žmonėms pasiaukojęs… Išplėšėt, žmogžudžiai, iš mūs jo kūną, bet dvasios, darbų ir kilniausio pavyzdžio
išplėšt nepajėgsit! Šv. Tomas sako, kad pilietis, reikalui esant, aukojąs ant tėvynės aukuro gyvybę, pelno danguje kankinio vainiką. Kun.
Juozai! Mes tave turėjome gerą prietelių, pedagogą, darbininką, o
dabar – kankinį! Tu esi dabar mums dar brangesnis!.. O mes ar ištesėsime tavo pavyzdžiu sekti?!
Po J. Bakšio mirties apmirė ir visas Merkinės miestelis. Šaulių būrio veikla susilpnėjo, nors, kaip rašoma būrio veiklos aprašyme: Bakšio
dvasia liko viso šio krašto šaulių tarpe, kurie pasiryžę nors erškėčių
takais, nors per kraują eiti Bakšio keliu. Tuo keliu eidami mes žadin-
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sime savo broliuose tautišką susipratimą ir nueisime į mūsų gyvybės
šaltinį – Vilnių.
1924 m. gruodžio 18–19 d. kriminalinė policija sulaikė 3 įtariamuosius, tačiau jų kaltės nepavyko įrodyti. Dėl J. Bakšio žūties yra
keletas versijų.
Buvusio Merkinės progimnazijos mokinio Juliaus Bingelio (mokėsi 1921–1924) prisiminimuose „Merkinės vidurinė mokykla“ apie
kunigo J. Bakšio mirtį taip rašoma:
Merkinė – smėlėtas kraštas. Žmonės gyveno skurdžiai. Kaimuose gyveno vien lietuviai ir vertėsi žemės ūkiu. Mieste gyveno kitataučiai žydai ir vertėsi amatais, verslais ir prekyba. Bakšys radęs tokią
padėtį visa savo energija ėmėsi šviesti. Ragino mokytis amatų, verstis
verslais, prekyba. Merkinėje buvo įsteigtas kooperatyvas, kuris labai
gerai veikė, turtėjo. Tokiu būdu mažino kitataučiams žydams pelnus.
Kai kurie ėjo prie bankroto. To kaltininku buvo laikomas Bakšys. Reikalu laikė jį pašalinti. Tam įvykdyti proga buvo ant lenkų suversti, nes
aplinkui siautėjo lenkų kareiviai „Tatarska Jazda“. Tai buvo plėšikai
ir žmogžudžiai. [...] Taip pasinaudojo žydai tuo laiku lenkų žudymais,
paleido gandą, tarp kitų, net vieną moterį, Sakalauskienę, nužudžius
Bakšį. Iš tikrųjų Sakalauskienė buvo perėjusi į lenkų valdomą Lietuvos pusę ir iš ten išvykusi į Ameriką pas savo vaikus. Sakalauskienė
buvo kilusi iš Pašilingės kaimo, bemokslė, tamsi kaimo moteris. Išgirdusi tokį gandą, labai verkusi, sakėsi, kad ji niekuo nekalta. Nuo
tokio didelio kaltinimo apsirgusi, prie liudininkų sakė nieko nežinanti
apie Bakšio nužudymą, atlikusi išpažintį, mirė. Bingelių gatvėje buvo
dviejų galų namas. Viename namo gale gyveno kepurininkas, kitame
siuvėjas, kriaučius. Šio „kriaučiaus“ sūnus, vardu Mifkė, pasikėsino
prieš dr. kun. Juozo Bakšio gyvybę.
Kitas buvęs Merkinės progimnazijos mokinys Ignas Urbonas
(mokėsi 1923–1927) savo atsiminimų knygoje Ilga mano kelionė apie
kunigą J. Bakšį ir jo mirtį rašė:
Merkinės progimnaziją įsteigė kunigas daktaras Juozas Bakšys,
į šią vietą atvykęs netikėtai. 1918 metais Vokietijai pralaimėjus karą
ir jos kariuomenei traukiantis iš Lietuvos, Vilniaus lietuviai kunigai
parašė raštą Vokietijos kaizeriui, kad vokiečiai seną Lietuvos sostinę
Vilnių perduotų Lietuvai. Vyskupijos valdytojas Kazimieras Mikalojus Michalkevičius, lenkas, lietuvius kunigus už tai suspendavo (nors
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pats buvo pasirašęs lenkų kunigų tokį pat raštą kaizeriui). Kunigą
daktarą J. Bakšį ir Vilniaus kunigų seminarijos muzikos profesorių
kompozitorių prelatą Teodorą Brazį ištrėmė iš Vilniaus į Merkinę vikarais.
Ši jų nelaimė Merkinei atnešė didžiausią laimę – T. Brazys Dainavos kaimuose surinko per tūkstantį liaudies dainų, o J. Bakšys, padedamas merkiniškio rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus, įsteigė šią
progimnaziją. Istorinė Merkinė jau buvo sulenkinta, o kitą dalį miestelio gyventojų sudarė žydai, todėl iš kaimo atvykusį lietuvių jaunimą
jie priėmė nedraugiškai.
Už miestelio, prieš Alytaus–Druskininkų plentą, plytėjo didelė
aikštė. Ten mes žaidėme futbolą, vyko gimnastikos pamokos. Kartą
per gimnastikos pamoką įbėgo keli žydų jaunuoliai ir į mus, ramiai
stovinčius rikiuotėje, metė akmenis. Mokytojas Jonas Rinkevičius
jiems liepė pasitraukti, bet tie jaunuoliai neklausė. Tada mokytojas
vyresniems mokiniams įsakė pašalinti žydus iš aikštės. Kilo muštynės.
Direktorius kunigas J. Bakšys, sukvietęs žydų rabinus ir kitus šios
bendruomenės vadus, iš mokyklos balkono vokiškai pasakė kalbą,
kad mokiniai turi teisę gyventi Merkinėje, ir prašė jų neužpuldinėti.
Po to mūsų santykiai tapo draugiški ir toje aikštėje dažnai žaidėme
futbolą su žydų „Makabi“ klubu. Švelnėjo mūsų santykiai ir su miesto
šeimomis, nes jose apsigyvenę mokiniai sukūrė savo „bendrabučius“.
Juos nuolat lankė mokytojai ir pasirašydavo „Bendrabučio knygoje“, kada buvo ir kokią tvarką rado. Progimnazijos namas turėjo
du balkonus, ir per pertraukas aukštesniųjų klasių mokiniai juose
traukdavo lietuviškas dainas. Direktorius mus vesdavo į išvykas, net
į Liškiavą, istorinę pilį. Prie pilies ir Nemuno dainuodavome. Anoj
pusėj Nemuno, tada ji buvo lenkų okupuota, susirinkę lietuviai mums
plodavo, o lenkų policininkai juos vaikydavo.
Man mokantis antroje klasėje mokyklą sudrebino šiurpus įvykis.
1924 metų gruodžio 17-osios vakarą mokyklos klasėje pirmą kartą
mačiau kiną, jį atvežęs žmogus, savo ranka sukdamas mašinėlę, parodė mums komediją „Slidu“. Turėjome labai daug juoko, kai filmas
vyko ant slidaus ledo. Po kino seanso, maždaug dešimtą valandą vakaro, mes išėjome namo.
Direktorius kunigas J. Bakšys pakvietė pas save į butą, esantį
čia pat mokykloje, pirmame aukšte, mokytojus J. Rinkevičių ir Juzę
Rėklaitytę kavos. Šią begeriant suskambo durų skambutis. Kunigas
atidarė duris ir stovinčiųjų paklausė, kas jie tokie ir ko norį. Tuo
metu į jį buvo paleisti du šūviai. J. Rinkevičius, turėdamas revolverį,
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greit išbėgo į lauką, bet žmogžudžiai jau buvo dingę tamsioje naktyje.
Mokytojas greit pašaukė telefonu iš Kauno kunigo J. Bakšio svainį
daktarą Petrą Karvelį, kuris tuo metu buvo Lietuvos finansų ministras. Jis savo automobiliu atvyko į Merkinę ir sunkiai sužeistą direktorių išvežė į ligoninę Kaune. Čia buvo padaryta operacija, bet po
operacijos kunigas daktaras J. Bakšys mirė.
Sklido gandai, kad jį nužudė lenkų agentai, nes prieš penkerius
metus, Lietuvai keliantis į Nepriklausomybę, Merkinės apylinkėse
lenkų buvo nužudytas mokytojas Juozas Bloznelis ir kiti lietuviai patriotai. Šios kunigo daktaro J. Bakšio nužudymo aplinkybės paaiškėjo
tik po 16 metų. [...] 1941 metais birželio 22 dieną prasidėjus vokiečių
karui su Rusija, bolševikų saugumiečiai dar spėjo skubiai dalį kalinių iš Kauno kalėjimo išvežti. Nuvežę už Vilniaus, prie Červenės
miestelio, juos išlaipino iš traukinio ir varė pėsčius. Pasiekus mišką,
kalinius saugumiečiai sušaudė. Tiesiog per stebuklą keliolikai pavyko išlikti gyviems, kritus giliau į griovius. Budeliams nuvažiavus, tie
laimingieji išlipo iš po lavonų, subėgo į čia pat esantį raistą. Tarp
jų buvo ir du broliai kunigai Antanas ir Pranas Petraičiai, vilkintys
sutanomis. Prie jų priėjęs toks pats iš lavonų pabėgęs lenkas pasakė: „Atsiprašau jūsų, kunigų, ir lietuvių tautos – tai aš nužudžiau
kunigą Bakšį.“ Šį įvykį papasakojo vienas brolių Petraičių, Antanas,
kuris pasitraukęs iš Lietuvos, atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Market Parko klebonijoje. Čia ir mirė, palaidotas šv. Kazimiero
kapinėse.
Tikrieji žudikai niekada nebuvo sulaikyti, tačiau Dainavos krašto
švietėjo J. Bakšio nužudymas vis dėlto sietas su lenkais. Dalis Merkinės gyventojų kalbėjo lenkų žargonu ir laikė save lenkais. Vienas kitas
iš jų buvo pasitraukęs į Lenkiją, bet slapta palaikė ryšius su merkiniškiais „lenkais“. J. Bakšys nebuvo visiškai nutraukęs ir visuomeninės
veiklos. Per jį Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybė palaikė ryšį su
okupuoto Vilniaus lietuvių visuomenės politiniais veikėjais, taip pat
per jį siųsti ir visi Vilniaus lietuvių darbui skiriami pinigai. 1926 m.
šaulių žurnale Trimitas rašoma:
Aiškėja kun. Bakšio užmušėjai. Iš patikimų šaltinių gautom
žiniom aiškėja, kad praėjusiais metais nužudė Merkinės kunigą
dr. Bakšį du lenkų žvalgybos agentai iš Druskininkų. 1924 m. gruodžio 17 d. į Merkinę slapta atvykę iš okupuoto Vilniaus krašto Druskininkų lenkų žvalgybos agentai Michalakovskis su sėbru revolverio
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šūviais sunkiai sužeidė J. Bakšį, kuris 1925 m. sausio 7 d. mirė Kaune.
Kunigas J. Bakšys Dainavos krašte nebuvo pamirštas. 1925 m.
kovo mėnesį Merkinės vidurinės mokyklos pedagogų taryba nutarė
prašyti Švietimo ministerijos, kad leistų mokyklą pavadinti kunigo
dr. Juozo Bakšio vardu, nes jis buvo pirmas mokyklos steigėjas ir uolus
jos organizatorius (duomenų, kad mokykla buvo pavadinta J. Bakšio
vardu, nepavyko rasti, tačiau yra žinoma, kad 1929 m., kartu su dar 14
mokyklų, Merkinės progimnazija uždaryta).
Lietuvos laisvės priešų iš pasalų nušauto J. Bakšio garbingą atminimą poetas Liudas Gira 1928 m. įamžino jam skirtame eilėraštyje
A. a. šauliui kun. d-rui Juozui Bakšiui atminti:
Į šventąjį skaičių aukų už Tėvynę
Jau savąjį vardą garbingai įpynei.
1928 m. prie Merkinės valsčiaus valdybos pastato išorinės sienos
buvo prikalta lenta su žuvusių dėl Lietuvos laisvės vardais:
1918–1928
Garbė žuvusiems už
Lietuvos Nepriklausomybę
A. A.
Kun. dr. Juozas Bakšys
Mokytojas Juozas Bloznelis
Simas Miškinis
Julius Žėkas
Kazys Janulevičius
Vincas Jezerskis
Vaclovas Zurlys

1989 m. atkurta memorialinė lenta
su žuvusiųjų pavardėmis.
Merkinė, 2010 04 23.
G. Lučinsko nuotr.

Praeito amžiaus 5-ajame dešimtmetyje ši memorialinė lenta buvo sunaikinta, o 1989 m. toje vietoje pritvirtinta lentos kopija, kurią atkūrė Merkinės
mokytojas Juozas Kaupinis (1940–2004).
1928 m. birželio mėnesį Merkinės būrio 30 šaulių, apdovanotų Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliais, sąraše įrašytas ir kun. Juozas Bakšys.
1931 m. šaulys J. Bakšys (lenkų nukautas) apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu (diplomo nr. 180).
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1934 m. žurnale Mūsų
Vilnius J. Ziminskas ragino
įamžinti J. Bakšio atminimą
ir pastatyti jam paminklą:
Kaip matome, kun.
J. Bakšys visą savo gyvenimą
dirbo savo mylimam kraštui
ir žuvo stovėdamas jo sargyboje. Tad artėjant liūdnoms
jo mirties dešimtmečio sukaktuvėms, Lietuvos laisvoji
visuomenė turėtų tinkamai
velionį paminėti ir pastatydinti jo garbei atitinkantį paNamas, kuriame prieškaryje buvo įsikūrusi Merkinės
minklą. Vilniečiai tremtiniai
vidurinė mokykla. Merkinė, Varėnos r. 2010 05 07.
ypatingai turėtų parodyti
G. Lučinsko nuotr.
iniciatyvos pagerbti savo didžiojo apaštalo atmintį. Tam reikalui neatidėliojant turėtų įsisteigti
kun. dr. Juozui Bakšiui paminklo statymo fondas, be to, sukaktuvių
proga apie kun. J. Bakšį turėtų būti suorganizuota eilė paskaitų.
Paminklui statyti fondą geriausia būtų steigti prie Vilniui Vaduoti
Sąjungos. Provincijoje, kur tik yra bent vienas vilnietis, turėtų būti
jo iniciatyva įsteigtas kun. J. Bakšiui paminėti komitetas, turėtų būti
parinkta aukų ar kitokiu būdu parūpinta paminklo statymui lėšų. Atiduokime kas pridera mūsų didžiajam veikėjui, įamžinkime jo garbingą atmintį, pastatydinkime jam atitinkamą paminklą toje vietoje, kur
jis paskutinį laiką dirbo ir savo gyvybę ant tėvynės aukuro sudėjo.
Prieškaryje Alytuje gatvė prie II Alytaus parapijos bažnyčios
buvo pavadinta kun. Juozo Bakšio vardu, o Atgimimo metais Merkinėje jo vardu pervadinta viena gatvė.
2004 m. gruodžio 28 d. J. Bakšio kapas Utenos miesto senosiose
kapinėse Bažnyčios gatvėje įtrauktas į Lietuvos Respublikos valstybės
saugomų kultūros vertybių registrą.
J. Bakšys kultūros ir švietimo darbą mylėjo ir mokėjo jį dirbti.
Negalima jo užmiršti ir kaip svarbaus visuomenės veikėjo, padėjusio
kurti nepriklausomos Lietuvos pagrindus. O darbas Merkinėje, prie
neramios demarkacijos linijos, taip pat buvo labai reikšmingas Lietuvai. Jis, žadindamas tautinę lietuvių savimonę, tapo ryškiu šviesuliu
Dainavos krašto padangėje, iki mirties rūpinosi mokykla, mokyto-
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jais ir auklėtiniais. Šio patrioto darbo vaisiais visi džiaugėsi, bet to
džiaugsmo lietuvybės priešai labiausiai pavydėjo. Lenkų šovinistai
žinojo, kokį žmogų pasirinkti savo auka.
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Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“
Kiek XX a. pradžioje Lomžoje ir jos apylinkėse gyveno lietuvių,
sunku pasakyti, bet jų buvo nemažai. Pirmiausia tai buvo kunigai ir
pradžios mokyklų mokytojai. Taip pat buvo nemažai valdininkų, tarnaujančių valdiškose įstaigose gubernijos centre. Pasitaikė gydytojų ar
šiaip gyventojų. Prelatas Mykolas Krupavičius, kuris po Veiverių mokytojų seminarijos baigimo mokytojavo Lomžos gubernijoje Penchratkos (Pęchratka) mokykloje, savo atsiminimuose apie Lomžos lietuvius
rašė: Gavęs pirmą algą, kurios buvo 11 rublių ir 40 kapeikų mėnesiui,
nerimdamas vis dėlto išvažiavau į Lomžą lietuvių ieškoti. Jų radau
apsčiai, net igliaukiškių valdininkų, kurie ten jau seniai tarnavo. Vienas jų, Grinkevičius, nuvedė mane į lietuvių klubą, kuris buvo Lomžos
priemiesčio Piontnicos klebonijoje. Pirmiausia pristatė mane klubo
pirmininkui ir šeimininkui kun. Aleksandravičiui. Tai žinomas lietuvis
patriotas, šviesus žmogus, imponuojančios išvaizdos, gražios iškalbos
dzūkas iš Krosnos. [...] Čia Piontnicoj radau mokytoją Ksaverą Sakalauską-Vanagėlį, kuris, išsikalbėjus, pasirodė esąs mano giminė – simniškis dzūkas. [...] Kadangi tą dieną buvo klubo narių susirinkimas,
tai susipažinau su dideliu skaičiumi lietuvių, kurių tarpe buvo daug
mokytojų. Teko sutikti savo bendrakursį draugą Dabulevičių, kuris,
pasirodė, buvo gavęs vietą Srebrnos kaime už dviejų trijų kilometrų
nuo mano gyvenamos vietos. Labai nudžiugau, nes tai buvo geras ir
malonus draugas. Atsigavo mano lietuviška širdis. Nepertoliausiai
nuo mūsų buvo dar du lietuviai mokytojai senesnės laidos.



Mykolas Krupavičius, Atsiminimai, Chicago, Il.: Lietuviškos knygos klubas, 1972,
p. 58–59.
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Taigi lietuvių Lomžoje ir jos apylinkėse buvo nemažai. Vienas iš
lietuviškosios veiklos organizatorių buvo M. Krupavičiaus minėtas
Lomžos priemiestyje Piontnicoje (Piątnica) klebonaujantis Vincentas Aleksandravičius (1865–1952). Jis gimė Birsčių kaime Krosnos
parapijoje (Kalvarijos aps.) Pranciškaus Aleksandravičiaus ir Elžbietos Šumskaitės šeimoje. Iš pradžių mokėsi pas tėvus, vėliau Krosnos
pradžios mokykloje. 1878–1882 m. mokėsi Suvalkų gimnazijoje ir
baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1882 m. ir ją baigė
1887 m. Po to iki 1891 m. studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, ją baigė gavęs teologijos magistro laipsnį. Kunigu įšventintas
1891 m. birželio 28 d. Po akademijos baigimo nuo 1891 m. rugsėjo
15 d. paskirtas Veiverių mokytojų seminarijos tikybos mokytoju vietoje kunigo Motiejaus Juodišiaus, kuris seminarijoje mokytojavo nuo
1878 m. Veiverių mokytojų seminarijoje tikybos mokytoju dirbo iki
1892 m. liepos 1 d. Iš seminarijos atleistas dėl to, kad mokė tikybos lietuvių kalba. Po atleidimo Veiveriuose apie pusę metų gyveno neidamas jokių pareigų. Kunigą V. Aleksandravičių Seinų vyskupas Petras
Paulius Vežbovskis norėjo skirti Seinų kunigų seminarijos profesoriumi, bet Varšuvos generalgubernatoriaus rašte Seinų vyskupui nurodoma, kad kun. V. Aleksandravičiaus negalima skirti Seinų kunigų
seminarijos profesoriumi dėl turimų neigiamų žinių apie jį. Jam nebuvo vietos lietuviškose parapijose, ir tai patvirtinama kitame Varšuvos generalgubernatoriaus rašte Seinų vyskupui, jame nurodoma, kad
kun. V. Aleksandravičiaus negali skirti Kalvarijos parapijos vikaru.
Dėl to jis turėjo vykti į lenkiškąją vyskupijos dalį. 1893–1900 m. buvo
Vonsošo (Wąsosz) parapijos vikaru. 1894 m. pradžioje prašėsi priimamas į Varšuvos arkivyskupiją, tačiau vėliau atsisakė šio sumanymo.
Be rezultatų liko ir vėlesni mėginimai kun. V. Aleksandravičių perkelti į Seinus. Tai patvirtina 1895 m. gegužės 26 d. Suvalkų gubernatoriaus raštas Seinų vyskupijos administratoriui. Čia rašoma: Savo rašte
(Nr. 642, 1895 05 10) Jūs pranešėte apie kun. V. Aleksandravičiaus
perkėlimą iš Vonsošo į Seinus. Dėl turimų duomenų apie šį kunigą negaliu pritarti jo paskyrimui parapijos pareigoms į lietuvių gyvenamas
vietoves, nuolankiai prašau Jūsų Prakilnybės perkelti jį į kitą parapi-






„Aleksandravičius Vincas“, Lietuvių enciklopedija, t. 1, Boston, 1953, p. 103.
Varšuvos generalgubernatoriaus raštas Seinų vyskupui, nr. 1671, 1892 09 12, Lomžos
vyskupijos archyvas, sign. II 570, lapai nenumeruoti.
Varšuvos generalgubernatoriaus raštas Seinų vyskupui, nr. 2150, 1892 12 01, ten pat, lapai
nenumeruoti.
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ją ne Suvalkų gubernijos teritorijoje. Po trejeto metų Seinų vyskupas
Antanas Baranauskas norėjo kun. V. Aleksandravičių paskirti Seinų
vyskupijos konsistorijos regentu, bet Varšuvos generalgubernatorius
šio skyrimo netvirtino. 1900 m. sausio 7 d. kun. V. Aleksandravičius
paskirtas Piontnicos parapijos klebonu (administratoriumi). 1905 m.
dalyvavo Vilniaus Didžiajame Seime. Piontnicos parapijoje klebonavo
iki 1912 m. Paskui paskirtas Kobylino parapijos (Mazovijos dekanatas) klebonu (administratoriumi). Taip pat buvo ir Mazovijos dekanato
dekanu. Kobyline dar buvo 1921 m., o 1922 m. jau buvo Aukštadvario parapijos klebonu. Aukštadvaryje išbuvo iki 1924 m. 1923 m. pakeltas Seinų vyskupijos katedros kapitulos kanauninku. Nuo 1924 iki
1928 m. – Kruonio parapijos klebonas. 1928 m. sugrįžta į Vilkaviškio
vyskupiją ir paskiriamas Gelgaudiškio parapijos klebonu. Gelgaudiškyje išbuvo iki 1930-ųjų. Trumpą laiką dar buvo Šakių dekanato dekanu. 1930–1933 m. – Gražiškių parapijos klebonas. Nuo 1933 m. iki
mirties buvo Gudelių parapijos klebonu. Kunigas V. Aleksandravičius
yra pasižymėjęs ir kaip kompozitorius, sukūręs dainų ir giesmių. Mirė
Gudeliuose, ten ir palaidotas.
Pirmiausia apie Lomžos lietuvių organizacinius sumanymus sužinome iš jų 1905 m. gruodžio 14 d. pateikto prašymo Lomžos gubernatoriui. Šiame prašyme jie pranešė, kad siunčia du egzempliorius įstatų
organizuojamos mieste lietuvių savitarpio pagalbos draugijos pavadinimu „Pagalba“, ir prašė gubernatoriaus patvirtinti tokią draugiją. Paduoti prašymą įpareigojo gydytoją Antaną Buivydą, Joną Vitkauską
ir Aleksandrą Daukšą. Prašymą lietuviškai pasirašė: kun. Vincentas
Aleksandravičius, M. Andriušis, A. Berensevičius, A. Buivydas, Bubnys, Jonas Černiauskas, kun. Stanislovas Čepulevičius, Aleksandras
Daukša, kun. Jonas Jurgelionis, Adomas Grinkevičius. Kaip matome,
be kun. V. Aleksandravičiaus, prašymą pasirašė dar du kunigai. Kunigas S. Čepulevičius buvo Lomžos kalėjimo kapelionas, o kun. J. Jurgelionis Novogrudo (Nowogród) parapijos (Lomžos dekanatas) vikaras.
Šio prašymo svarstymas valdžios institucijose užtruko penkis mėnesius, ir tik 1906 m. gegužės 26 d. gautas atsakymas iš gubernatoriaus.

	





Suvalkų gubernatoriaus raštas Seinų vyskupijos administratoriui, nr. 2125, 1895 05 26,
ten pat, lapai nenumeruoti.
Varšuvos generalgubernatoriaus raštas Seinų vyskupui, nr. 951, 1898 05 13, ten pat, lapai
nenumeruoti.
Lomžos mieste ir jo apylinkėse gyvenančių lietuvių prašymas Lomžos gubernatoriui,
1905 12 14, Balstogės valstybinis archyvas (APB), Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego
(KGŁ), sygn. 826, l. 1.
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Lomžos gubernatoriaus netenkino prašymas, ir draugijos steigėjai rašė
antrą prašymą gubernatoriui. Prašyme nurodė, kad savitarpio pagalbos draugijos „Pagalba“ steigėjai yra prašymą pasirašę asmenys ir kad
veikimo teritorija bus Lomžos gubernija. Prašymą pasirašė 23 asmenys, draugijos steigėjai. Tai kun. Vincentas Aleksandravičius, pradžios
mokyklos mokytojas Ksaveras Sakalauskas, pradžios mokyklos mokytojas Juozapas Petrauskas, valdininkas Jonas Černiauskas, jo žmona
Vladislava Černiauskienė, gimnazijos mokytojas Leonas Dambrauskas, sviestininkas (maslodel) Aleksandras Daukša, jo žmona Pranciška Daukšienė, panelė Alina Fleury, vargonininkas Aleksandras Aleksandravičius, valdininkas Aleksandras Berensevičius, vargonininkas
Bronislovas Jasianauskas, jo žmona Kotryna Jasianauskienė, panelė
Stefanija Truškauskaitė, našlė Petronėlė Parulevičienė, gimnazijos
mokytojas Vincentas Staniškis, valdininkas Boleslovas Sarankevičius,
valdininkas Jonas Vitkauskas, valdininkas Konstantinas Vitkauskas,
valdininkas Andriejus Šmitas, pradžios mokyklos mokytojas Juozapas
Kasperavičius, panelė Marija Filipavičiūtė, valdininkas Janis Lankas.
Parašų autentiškumą patvirtino Lomžos notaras Julijonas Ozerovskis.
1906 m. birželio 15 d. prašymas buvo svarstomas Lomžos gubernijos
draugijų reikalų įstaigoje. Posėdžiui pirmininkavo gubernatorius baronas Semionas Nikolajevičius Korfas. Dalyvavo nariai vicegubernatorius Aleksandras Aleksandrovičius Rozenšildas-Paulinas, iždo rūmų
valdytojas V. N. Kokovcevas, apygardos teismo prokuroras C. V. Briukačevas; gminų teisėjai A. M. Kuberskis, P. I. Žečkovskis, V. I. Majevskis10. Posėdyje buvo svarstoma lietuvių savitarpio pagalbos draugijos „Pagalba“ įstatai. Apsvarstę draugijos įstatus, konstatavo, kad
steigiama draugija nepriklauso kategorijai draudžiamų draugijų pagal
1906 m. kovo 4 d. draugijų taisyklių 6 paragrafą ir įstatai sudaryti pagal
minėtų taisyklių reikalavimus. Rezoliucijoje nurodoma, kad leidžiama
registruoti draugiją „Pagalba“, įtraukiant ją į nustatytą registrą, ir nurodoma apie draugijos registravimą paskelbti Senato skelbimuose ir
Gubernijos žiniose11. Ant draugijos „Pagalba“ įstatų egzemplioriaus
buvo užrašyta rezoliucija, kad Lomžos gubernijos draugijų reikalų
įstaigos sprendimu leista registruoti draugiją ir į draugijų bei sąjun-

Lomžos lietuvių prašymas Lomžos gubernatoriui, 1906 06 09, ten pat, l. 5.
Ten pat, l. 5, 5v, 26.
10
Lomžos gubernijos draugijų reikalų įstaigos posėdžio žurnalas, nr. 3, 1906 06 15, ten pat,
l. 25
11
Ten pat, l. 26.
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gų registrą įrašyti trečiu numeriu. Rezoliuciją pasirašė gubernatorius
S. N. Korfas.
Apie draugijos veiklos pobūdį, tikslus, veikimo metodus sužinome iš įstatų, tad dabar plačiau juos aptarkime.
Draugijos „Pagalba“ tikslas – padėti savo nariams pagerinti materialines ir dvasines gyvenimo sąlygas, taip pat jiems ir jų šeimoms
suteikti pagal galimybes protinių ir fizinių pramogų. Šiam tikslui savo
nariams ir jų šeimoms teikia pašalpas ir neprocentines paskolas; padeda nariams ieškoti užsiėmimo ir darbo vietos; padeda nariams gauti
gydytojo pagalbą ir nemokamai arba sumažinta kaina įsigyti vaistų;
padeda nariams sumažinta kaina pirkti įvairius vartojimo ir buities
reikmenis; padeda nariams gauti juridinę pagalbą; rūpinasi draugijos
narių vaikų priežiūra, auklėjimu ir lavinimu bei padeda atiduoti juos
į mokymo įstaigas, prieglaudas ir panašiai; globoja ir auklėja mirusių
narių likusius našlaičius ir jų globojamus mažamečius brolius bei seseris, taip pat globoja jų našles, pasenusius ir nedarbingus tėvus, jeigu jie
buvo globojami mirusio nario; suteikia pašalpas mirusių narių palaidojimui ir rūpinasi palaidojimu tų, kurie neturi giminaičių; rūpinasi globa
pasenusių ir nedarbingų draugijos narių; draugijos patalpose rengia
savo nariams ir jų šeimoms literatūrinius, muzikinius ir šokių vakarus; suteikia pagalbą tėvynainiams, kurie parodė gabumų muzikoje
ir literatūroje, spausdindami draugijos lėšomis jų darbus, skelbdami
konkursus, skirdami piniginius apdovanojimus ir panašiai. Draugijai
leidžiama: steigti savo nariams ir jų šeimoms, gavus atitinkamą valdžios leidimą ir laikantis nustatytų taisyklių, ligonines, ambulatorijas,
prieglaudas, bendrabučius, pigius butus, mokyklas, vaikų darželius,
vasaros stovyklas, bibliotekas, skaityklas ir panašiai, taip pat draugijos patalpose organizuoti įvairios rūšies nedraudžiamus žaidimus ir
įrengti bufetą; įsteigti draugijos narių vaikams ir našlaičiams stipendijas mokytis įvairiose mokymo įstaigose; rengti savo nariams, gavus
atitinkamą valdžios leidimą ir laikantis nustatytų taisyklių, paskaitas
ir skaitymus iš tų dalykų, kurie atitinka draugijos narių užsiėmimų
pobūdį.
Draugiją sudaro neribotas abiejų lyčių narių skaičius. Draugijos
nariai skirstomi į tikruosius, garbės ir kandidatus. Būti draugijos nariais neleidžiama: nepilnamečiams, besimokantiems mokyklose, žemesniųjų karinių laipsnių tikrosios karo tarnybos kariams, asmenims
su teismo apribotomis teisėmis. Tikraisiais nariais priimami abiejų lyčių visų luomų lietuviai, gyvenantys Lomžoje ir jos apylinkėse. Gali
būti priimti ir kitos tautybės asmenys, su sąlyga, kad kitataučių skai-
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čius negali viršyti 1/3 narių lietuvių. Tikrieji draugijos nariai priimami
draugijos valdybos nutarimu. Tuo atveju, jeigu valdyba atsisako priimti tikruoju nariu, gali būti paduotas skundas visuotiniam draugijos
susirinkimui ir jis priima galutinį sprendimą. Draugijos garbės nario
titulas gali būti suteiktas visuotinio susirinkimo nutarimu asmenims,
kurie ženkliai paaukojo draugijai arba suteikė kitų žymių paslaugų.
Kandidatais gali būti: asmenys, savo darbu padarę draugijai paslaugų,
– gydytojai, akušerės ir apskritai tie, kurie prisideda prie draugijos
uždavinių įgyvendinimo; asmenys, prijaučiantys draugijai ir kasmet
sumokantys ne mažiau kaip 6 rublius arba iš karto ne mažiau kaip 50
rublių, – pastarieji nariais kandidatais tampa iki gyvenimo pabaigos.
Kandidato titulas suteikiamas valdybos nutarimu ir apie tai pranešama
artimiausiam visuotiniam susirinkimui. Garbės nariai atleidžiami nuo
privalomo nario mokesčio ir jie, kaip ir nariai kandidatai, nesinaudoja
pašalpomis, paskolomis ir apskritai draugijos parama, be to, kandidatai negali būti renkami į draugijos valdymo organus ir visuotiniame
susirinkime turi tik patariamąjį balsą. Garbės nariai, išrinkti iš tikrųjų
narių, išlaiko tikrųjų narių teises. Tikrieji nariai stodami sumoka 3 rublius ir kasmet moka 12 rublių, mokėdami dalimis kiekvieną mėnesį.
Nario mokesčio dydis ir sumokėjimo terminai gali būti pakeisti visuotinio susirinkimo. Tikrieji nariai, nesumokėję 6 mėnesius nario mokesčio, laikomi iškritę iš draugijos, išlaikant teisę bendru pagrindu į ją vėl
įstoti. Niekas iš tikrųjų narių neturi teisės, be svarbios priežasties, atsisakyti vykdyti jam visuotinio susirinkimo skiriamų pareigų. Tikrieji
draugijos nariai, atsisakę vykdyti visuotinio susirinkimo jiems skirtas
pareigas, taip pat tie tikrieji nariai, kurių veiksmai pažeidė draugijos
interesus, gali būti visuotinio susirinkimo sprendimu šalinami iš draugijos, prieš tai išklausius šalinamojo pasiaiškinimų. Nariai, savo noru
išstoję iš draugijos ir pašalinti iš jos, neturi teisės reikalauti grąžinti jų
draugijai padarytų įmokų. Kiekvienas tikrasis ir garbės narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą, jo niekam negali perduoti.
Draugijos turtą sudaro: stojamasis mokestis; metinis ir vienkartinis narių mokestis; draugijos kapitalo procentai; aukos, užrašymai
testamentu ir kitos atsitiktinės įplaukos. Aukos ir užrašymai testamentu su nurodyta specialia jų paskirtimi ir panaudojimo tvarka gali būti
priimti visuotinio susirinkimo, su sąlyga, kad ta paskirtis neprieštarauja svarbiausiems draugijos tikslams. Lėšų pagausinimui draugija
gali rengti mokamus koncertus, spektaklius, muzikinius ir šeimyninius
vakarus, gavus kiekvieną kartą reikiamą leidimą ir laikantis nustatytų
taisyklių, ne daugiau kaip keturis kartus per metus. Draugijos lėšos
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skirstomos į atsarginį ir apyvartinį kapitalą. Be to, gali būti visuotinio susirinkimo nutarimu sudaryti ir kiti fondai, nurodant specialią jų
paskirtį arba jų naudojimo tvarką. Atsarginis kapitalas sudaromas iš
narių stojamojo mokesčio ir visuotinio susirinkimo atskiriamos sumos
iš visų kitų kasmetinių įplaukų. Šis kapitalas naudojamas draugijos
priimtiems įsipareigojimams vykdyti tuo atveju, jeigu nepakanka
tiems įsipareigojimams vykdyti apyvartinių lėšų. Apyvartinio kapitalo lėšų padidinimui, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, gali būti paimta paskola iš atsarginio kapitalo, bet paskolos dydis negali viršyti
pusės atsarginio kapitalo. Atsarginio kapitalo panaudojimas kiekvienu
atveju galimas tik visuotinio susirinkimo nutarimu. Apyvartinį kapitalą sudaro visos kitos draugijos lėšos. Šis kapitalas naudojamas pagal
kasmetines sąmatas. Specialios paskirties kapitalas arba kapitalas su
nurodyta panaudojimo tvarka naudojamas su ypatinga atskaitomybe.
Pašalpų, paskolų, kitų rūšių pagalbos skyrimas draugijos nariams:
visuotinis susirinkimas nustato, kada gali būti išduodamos draugijos
nariams ir jų šeimoms piniginės pašalpos, taip pat negrąžinamų pašalpų ir neprocentinių paskolų dydis bei sąlygos. Pašalpų ir paskolų
skyrimas kiekvienu atveju pristatomas draugijos valdybai. Po nario
mirties pašalpos ir paskolos gali būti skiriamos našlei, našlaičiams,
tėvams, mažamečiams mirusiojo broliams ir seserims, buvusiems jo
globotiniams ir likusiems be pragyvenimo šaltinių. Narys, norintis
gauti pašalpą, paskolą, turi paduoti raštišką prašymą valdybai, jame
nurodyti savo poreikius. Kad suieškotų draugijos nariams darbą ar užsiėmimą, draugijos valdyba arba pati renka duomenis apie neužimtas
darbo vietas, kurias galėtų užimti nariai, arba organizuoja prie draugijos specialų biurą, kuris ieškotų užsiėmimo draugijos nariams. Taisykles, kuriomis toks biuras vadovaujasi savo veikloje, tvirtina visuotinis susirinkimas. Kad suteiktų nemokamą arba prieinamą gydytojų
pagalbą, draugija imasi tokių priemonių: pagal galimybes susitaria su
keliais gydytojais, kad nariai, kuriems reikia pagalbos, galėtų naudotis gydytojų patarimais draugijos patalpose ir jų butuose; susitarimo
būdu organizuoja, kad gydytojai lankytų susirgusįjį jo namuose kiek
galima mažesne kaina už vizitą, o jeigu pakvietusysis neturi lėšų, tai
draugija gydytojui apmoka iš savo sąskaitos; padeda paguldyti į ligoninę susirgusius draugijos narius, jų šeimos narius; susitaria su vaistinių savininkais dėl vaistų pardavimo draugijos nariams sumažintomis
kainomis, o neturint lėšų apmokėjimą už vaistus prisiima sau. Kad
padėtų nariams sumažinta kaina įsigyti naudojimo ir namų apyvokos
reikmenų, draugija susitaria su prekybininkais ir tiekėjais dėl jų par-
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duodamų prekių kainų nuolaidos. Kad suteiktų nariams juridinę pagalbą, draugija susitaria su asmenimis, turinčiais teisę teikti teisinius
patarimus ir teisme ginti svetimus interesus.
Draugijos reikalų valdymas pavedamas draugijos narių visuotiniam susirinkimui ir valdybai. Visuotiniai susirinkimai šaukiami valdybos ir skirstomi į paprastus ir neeilinius. Paprastas visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus peržiūrėti ir
patvirtinti praėjusių metų ataskaitą, ateinančių metų pajamų ir išlaidų
sąmatas, taip pat išrinkti draugijos atsakingus asmenis. Šiame susirinkime svarstomi ir sprendžiami ir kiti reikalai, viršijantys valdybos
įgaliojimus, ir tie, kuriuos draugijos valdyba nutaria esant reikalingus
teikti susirinkimui. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas esant
reikalui: valdybos nuožiūra, pagal revizijos komisijos arba ne mažiau
kaip 1/10 visų draugijos narių reikalavimą, taip pat vietos gubernatoriaus reikalavimu. Reikalavimą sušaukti draugijos neeilinį visuotinį
susirinkimą valdyba vykdo ne vėliau kaip dvi savaitės nuo jo pateikimo. Apie kiekvieno visuotinio susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę
draugijos narius valdyba turi laiku informuoti. Apie tai iš anksto pranešama vietos policijos viršininkui. Visuotiniam susirinkime gali būti
svarstomi tik tie klausimai, kurie tiesiogiai pagal įstatus susiję su draugijos veikla, ir tie, apie kuriuos iš anksto informuotas vietos policijos
viršininkas bei draugijos nariai. Visuotinį susirinkimą atidaro valdybos pirmininkas. Susirinkimo pirmininku išrenkamas draugijos narys,
kuris neturi pareigų draugijoje. Sekretorių pirmininkaujantis pasirenka
iš suvažiavimo dalyvių. Paprastas ir neeilinis visuotinis susirinkimas
laikomas įvykusiu, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip 1/5 draugijos narių.
Būtinai visi draugijos nariai privalo visuotiniame susirinkime svarstyti
tokius klausimus: narių šalinimas iš draugijos, įsigijimas arba atsisakymas turto, atidarymas prie draugijos įvairių įstaigų, įstatų keitimas,
draugijos uždarymas ir jos reikalų likvidavimas. Svarstomi klausimai
visuotiniame susirinkime sprendžiami paprasta balsų dauguma, o balsams pasidalinus po lygiai, pirmininkaujančio balsas nulemia. Jeigu
susirinkimas laikomas neįvykusiu neatvykus nustatytam skaičiui narių, tai ne anksčiau kaip po trijų savaičių tų pačių klausimų aptarimui
šaukiamas antrą kartą visuotinis susirinkimas, ir jis laikomas įvykusiu,
nežiūrint, kiek narių atvyko.
Valdyba įsikūrusi Lomžos mieste ir ją sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, iždininkas, sekretoriaus ir patalpų šeimininkas.
Kiekvienas valdybos narys renkamas atskirai visuotiniame susirinkime slaptu balsavimu dvejiems metams iš tikrųjų draugijos narių.
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Kad būtum išrinktas, reikia surinkti ne mažiau nei pusę balsų iš dalyvaujančiųjų susirinkime narių. Valdybos narių skaičius gali būti visuotinio susirinkimo sprendimu padidintas. Pirmininką pavaduoja jo
pavaduotojas, kitus tris valdybos narius pavaduoja slaptai dvejiems
metams išrinkti kandidatai. Tam, kad būtų išvengta vienalaikio visų
valdybos narių ir kandidatų pasitraukimo, kas metai keičiama pusė
jų: draugijos gyvavimo pradžioje burtų keliu, o paskui pagal išrinkimo laiką. Vietoje pasitraukusiųjų visuotinis susirinkimas kas metai
išrenka reikiamą skaičių naujų valdybos narių ir kandidatų. Iškritę
valdybos nariai ir kandidatai gali būti iš naujo renkami, jeigu sutinka.
Valdybos nariai savo pareigas eina nemokamai arba gauna visuotinio susirinkimo nustatytą atlyginimą. Valdyba į posėdžius renkasi
nustatytomis dienomis ir pagal poreikį. Apie posėdžių dienas turi
būti iškabintas skelbimas valdybos patalpose. Kad valdybos posėdis
būtų teisėtas, būtinai turi dalyvauti pirmininkas arba jį pakeičiantis
pavaduotojas ir ne mažiau kaip du nariai arba juos pakeičiantys kandidatai. Valdybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų posėdyje balsų dauguma; balsams pasidalinus po lygiai lemia pirmininko balsas. Skundai dėl valdybos sprendimų pateikiami visuotiniam
susirinkimui. Valdybos nariai ir juos pakeičiantys kandidatai laiduoja
visu savo turtu už nuostolius, padarytus draugijai veiksmais, prieštaraujančiais įstatams ir visuotinio susirinkimo sprendimams. Draugijos raštvedyba vykdoma tokiu būdu: visas draugijos ir jos įgaliotinių
susirašinėjimas su valdžios įstaigomis vyksta rusų kalba. Draugijos
susirašinėjimas su kitomis privačiomis draugijomis ir asmenimis, be
lietuvių kalbos, leidžiamas kitomis krašte vyraujančiomis kalbomis. Į
užklausas ir prašymus, tiek raštiškus, tiek žodinius, gautus iš privačių
draugijų ir asmenų rusų kalba, draugija turi atsakyti rusų kalba. Vidaus raštvedyboje vartojama lietuvių kalba. Tačiau protokolai, posėdžių žurnalai, knygos, dokumentai ir raštai, kurių pagrindu valdžios
įstaigos ir atsakingi pareigūnai vykdys draugijos veiklos kontrolę,
rašomi dviem kalbomis: rusų ir lietuvių; lietuviškas ir rusiškas tekstas turi būtų lygiagrečiai. Raštvedybos, sąskaitybos, atskaitomybės
ir draugijos atsakingų asmenų teisės ir pareigos, taip pat pašalpų ir
paskolų dydis ir sąlygos nustatoma visuotinio susirinkimo patvirtintomis ypatingomis instrukcijomis. Valdybos ir visuotinio susirinkimo
nutarimai įrašomi į protokolą. Valdybos protokolą pasirašo pirmininkas ir visi dalyvaujantys valdybos nariai, o visuotinio susirinkimo
protokolą pasirašo pirmininkas ir ne mažiau kaip pusė susirinkime
dalyvaujančių draugijos narių.
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Revizijos komisiją visuotinis susirinkimas renka iš draugijos narių, neinančių pareigų draugijoje. Revizijos komisiją sudaro trys nariai
ir tiek pat kandidatų. Revizijos komisijos nariai iš savo komisijos išsirenka pirmininką. Draugijos revizijoje būtinai turi dalyvauti pirmininkas ir du nariai arba juos pakeičiantys kandidatai. Revizijos rezultatai
užrašomi knygose ir apie rezultatus pranešama artimiausiame visuotiniame susirinkime. Revizijos komisija turi teisę daryti patikrinimus
savo nuožiūra, visuotinio susirinkimo įpareigojimu, pagal raštišką reikalavimą ne mažiau kaip 1/10 visų draugijos narių. Draugija gali būti
patikrinta ir gubernatoriaus nurodymu.
Draugija yra vidaus reikalų ministro žinioje. Draugija turi savo
antspaudą, kuriame įrašytas draugijos pavadinimas rusų ir lietuvių
kalbomis. Draugija turi teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą, būtiną savo
veiklai; sudaryti įvairaus pobūdžio sutartis ir sandėrius ir ginti savo
interesus teisme per įgaliotinius. Visuotinio susirinkimo priimtus įstatų pakeitimus pateikia nustatyta tvarka tvirtinti valdžios institucijoms.
Visuotinio susirinkimo patvirtinta draugijos ataskaita pagal nustatytą
formą ir santrauka pristatoma gubernatoriui, o per jį – Vidaus reikalų
ministerijai.
Klausimas dėl draugijos uždarymo sprendžiamas dviejuose vienas po kito surengtuose visuotiniuose susirinkimuose. Pirmojo susirinkimo nutarimu draugijos veikla pristabdoma. Tada visas draugijos
veikimas apsiriboja likvidacijos reikalų tvarkymu, ir tam iš draugijos
narių išrenkama likvidacinė komisija. Pagal antrojo visuotinio susirinkimo nutarimą draugijos veikla nutraukiama. Likę po uždarymo pinigai, turtas ir įvairios draugijos įstaigos naudojama pagal visuotinio
susirinkimo nutarimą, patvirtintą gubernatoriaus. Pinigai ir turtas, kurie paaukoti specialiai paskirčiai, turi būti panaudoti pagal nustatytas
sąlygas. Apie draugijos uždarymą pranešama Vyriausybės žinyne ir
Gubernijos žiniose bei per gubernatorių perduodamos žinios Vidaus
reikalų ministerijai12.
Iš viso „Pagalbos“ draugija turėjo daugiau nei 50 narių13. Kaip
minėta, draugijai priklausė mokytojas, rašytojas aušrininkas Ksaveras
Sakalauskas-Vanagėlis (1863–1938), kuris 1905 m. mokytoju atkeltas
į Piontnicą, bet po 3 metų perkeltas į Varšuvą14. Draugijai priklausė

Lomžos lietuvių savitarpio draugija „Pagalba“, APB, KGŁ, sygn. 826, l. 7–14.
„Lomža“, Lietuvių enciklopedija, t.16, Boston, 1958, p. 423.
14
„Sakalas Ksaveras“, Lietuvių enciklopedija, t. 26, Boston, 1961, p. 301.
12
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vargonininkas kun. V. Aleksandravičiaus brolis Aleksandras Aleksandravičius.
Nepavyko surasti draugijos archyvinių dokumentų, dėl to negalime plačiau pasakyti apie draugijos veiklą. Balstogės valstybės archyve saugomoje draugijos „Pagalba“ byloje yra šiek tiek duomenų apie
draugijos veiklą.
Apie draugijos valdybos sudėtį sužinome iš 1907 m. balandžio
1 d. draugijos rašto Lomžos gubernatoriui. Valdybą sudarė: pirmininkas Vincentas Aleksandravičius, vicepirmininkas Vincentas Staniškis,
kasininkas kun. Stanislovas Čepulevičius, sekretorius Ksaveras Sakalauskas, patalpų šeimininkas Adomas Grinkevičius. Valdybos kandidatai: Aleksandras Daukša, Jonas Černiauskas, Aleksandras Berensevičius. Revizijos komisijos nariai: pirmininkas Antanas Buivydas ir
nariai Leonas Dambrauskas bei Jonas Vitkauskas. Revizijos komisijos
kandidatai: Juozapas Kasperavičius, Jonas Slogenaitis, Tomas Plebanskis15.
1910 m. birželio 1 d. draugija buvo svarstoma Lomžos gubernijos
draugijų reikalų įstaigoje. Posėdžiui pirmininkavo Lomžos gubernatorius Semionas Pavlovičius Papudogla. Posėdyje konstatuota, kad pagal
surinktus duomenis draugija „Pagalba“ nustojusi veikti, nes kasmetiniai visuotiniai susirinkimai nešaukiami nuo 1907 m., tais pačiais metais išrinktos valdybos sudėtis iki to laiko nesikeitė, nerenkamas nario
mokestis. Tokiu būdu draugija pažeidė savo įstatus ir 1906 m. kovo
4 d. draugijų ir sąjungų įstatymą, pagal kurį privalo vieną kartą per
metus sušaukti visuotinį susirinkimą, kas antri metai rengti valdybos
rinkimus ir apie naują valdybą pranešti gubernatoriui arba vietos policijos viršininkui. Posėdyje dalyvavo draugijos atstovai kun. Vincentas
Aleksandravičius ir Aleksandras Daukša. Jie paaiškino, kad draugija
vykdo veiklą, teikdama materialinę pagalbą savo nariams ir rengdama
savo patalpose pokalbių bei pasilinksminimų susirinkimus. Draugija
šaukė kasmetinius visuotinius susirinkimus, nario mokesčiai renkami,
nors ir ne visai tvarkingai. Draugijai galima prikišti, kad nuo 1907 m.
nepakeista valdyba ir tai, kad apie vykstančius visuotinius susirinkimus neinformavo policijos viršininko. Atstovai pažadėjo, kad visi šie
pažeidimai bus ištaisyti. Po pateiktų atstovų paaiškinimų gubernijos
draugijų reikalų įstaiga nutarė neuždaryti draugijos ir nurodė laikytis
įstatymų bei draugijos įstatų. Pasiūlė išrinkti naują valdybą ir ateityje
15

Draugijos „Pagalba“ raštas Lomžos gubernatoriui, 1907 04 01, APB, KGŁ, sygn. 826,
l. 29.
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ją keisti įstatuose nustatytu laiku, taip pat apie kiekvieną visuotinį susirinkimą iš anksto pranešti vietos policijos viršininkui16.
Į valdžios paraginimus draugija atsižvelgė. 1910 m. liepos 27 –
rugpjūčio 6 d. antruoju šaukimu įvyko draugijos „Pagalba“ visuotinis
susirinkimas. Jame buvo išrinkta nauja valdyba, pirmininkas kun. Vincentas Aleksandravičius, pirmininko pavaduotojas Vincentas Staniškis, iždininkas kun. Stanislovas Čepulevičius, sekretorius Aleksandras
Daukša, patalpų šeimininkas Aleksandras Berensevičius. Valdybos
kandidatai: Bronislovas Jasianauskas, Stefanija Truškauskaitė, Aleksandras Aleksandravičius. Revizijos komisijos nariai: gydytojas Antanas Buivydas, kun. Mykolas Ilgūnas ir kun. Jurgis Staciakas. Revizijos
komisijos kandidatai: kun. Jurgis Kaminskas, kun. Juozapas Sadauskas ir kun. Juozapas Valaitis17. Taip pat rašte nurodoma, kad visuotinis
susirinkimas 1909 m. patvirtino piniginių pajamų ir išlaidų balansą: į
draugijos kasą įplaukė 36 rb 39 kp, išleista 28 rb, ir likutis 8 rubliai 39
kapeikos18. Kaip matome, į valdybą, be kunigų V. Aleksandravičiaus
ir S. Čepulevičiaus, dar įėjo keli kunigai. Tai Zbuinos (Zbójna) filijos
vikaras Mykolas Ilgūnas, Puchalų (Puchały) parapijos vikaras Jurgis
Staciakas, Sniadovo (Śniadowo) parapijos klebonas Jurgis Kaminskas,
Grabavos (Grabowo) parapijos klebonas Juozapas Sadauskas ir Pšytulų (Przytuły) parapijos klebonas Juozapas Valaitis. Šie kunigai buvo
iš trijų dekanatų: Lomžos, Kolno ir Ščiučyno.
Yra išlikusi draugijos 1910 m. ataskaita, patvirtinta 1911 m. rugsėjo 23 – spalio 6 d. visuotinio susirinkimo. Draugijos valdyba nurodyta tokia, kaip anksčiau išvardinta. Buvo pakoreguotas nario mokesčio
dydis. Nariai, kurių atlyginimas per mėnesį viršija 25 rb, moka per
metus 12 rb, iki 25 rb moka 6 rb, o neturtingi pagal galimybes. Kaip
ir kitais metais, valdyba savo patalpose išskirtinai draugijos nariams
surengė kelis šeimyninius vakarus su choro dainavimu ir skambinimu
fortepijonu. Stengėsi draugijos nariams suteikti medicininę pagalbą.
Dėl to tarėsi su gydytoju draugijos nariu Antanu Buivydu. Suteikė piniginę pagalbą neturtingiems draugijos nariams, davė išmaldos paša-

Lomžos gubernijos draugijų reikalų įstaigos posėdžio žurnalas, 1910 06 01, ten pat,
l. 31–32.
17
Draugijos „Pagalba“ valdybos pirmininko Vincento Aleksandravičiaus raštas Lomžos gubernatoriaus kanceliarijai, 1910 08 10, ten pat, l. 38.
18
Ten pat.
16
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liniams pasenusiems lietuviams ir paaukojo visuomeniniams tikslams.
1910 m. nario mokesčio gauta 28 rb ir per metus išleista 28 rb19.
Kaip matome, draugija „Pagalba“ 1912 m. dar veikė, tačiau kada
ji nutraukė savo veiklą, neturime duomenų. 1912 m. Piontnicos parapiją paliko draugijos pirmininkas Vincentas Aleksandravičius. Ar jis
paskui dalyvavo draugijos veikloje, taip pat neturime žinių.

Algimantas Katilius (g. 1959 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų
daktaras. 1985 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Nuo 1996 m. Lietuvos istorijos
instituto rankraštyno vedėjas, o nuo 2006-ųjų XIX a. istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas.
Mokslinių tyrimų kryptis – Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija: XIX a. antroji pusė – XX a. Šia tema paskelbė apie 20 publikacijų. Monografijos Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX–XX a. pradžia)
(2009) autorius, knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams
(1898 m.) (2012) sudarytojas.

Algimantas
Katilius

19

Draugijos „Pagalba“ 1910 m. ataskaita, siųsta Lomžos policijos viršininkui, 1912 11 15,
ten pat, l. 55–56.
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Antanas Karosas –
Vilkaviškio vyskupas
Vyskupas Antanas Karosas – įdomi ir reikšminga asmenybė
XX amžiaus visuomenėje. Jis sutinkamas Žemaičių vyskupijoje kaip
reikšmingas ir įtakingas dvasininkas, vėliau, Žytomyre, jau vyskupas pagalbininkas, o nuo 1910 m. Seinų ordinaras. Šiame darbe daugiau bus nagrinėjama ir vertinama vyskupo A. Karoso asmenybė po
1919 m. jo ištrėmimo į nepriklausomą Lietuvą. Čia jis ir Seinų vyskupas (iki 1926 m. Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo), ir pirmasis Vilkaviškio. Visgi jo veiklą nėra paprasta įvertinti. Nuo pasyvaus
vyskupijos valdytojo iki išmintingo ir nepaprastai uolaus ganytojo
– tokios nuomonės buvo reiškiamos apie A. Karosą. Taigi, koks jis
buvo iš tikrųjų? Šiame darbe ir bus bandoma pažvelgti į šio Bažnyčios
vyskupo gyvenimą po jo ištrėmimo iš Seinų katedros. Darbo tikslas:
atskleisti vyskupo A. Karoso santykį su civiline valdžia, parodyti jo
nuosaikumą laikantis tradicijų bei suvokti vyskupo pagalbininkų įtaką
valdant Vilkaviškio vyskupiją.
Rašydami apie vyskupą A. Karosą, susiduriame su šaltinių stoka, nes nėra išlikusios jo bylos nei Lomžos vyskupijos archyve, kur iš
Seinų kurijos pateko dokumentai po šios vyskupijos likvidavimo, nei
Karoso bylos dokumentų jam būnant Vilkaviškio vyskupu. Rašant šį
darbą tenka remtis daugiausia paskirų žmonių prisiminimais ir vys-



1906 m. kunigas A. Karosas buvo paskirtas Lucko-Žytomyro vyskupo pagalbininku –
sufraganu, o 1907 m. birželio 3 d. (pagal Grigaliaus kalendorių – 16 d.) Sankt Peterburge
buvo konsekruotas tituliniu Doritėjos vyskupu.
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kupo ganytojiniais laiškais, esančiais Lietuvos valstybės centriniame
archyve.
Vyskupas Karosas – jautrus ir tradicijų besilaikantis žmogus. Įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją vyskupas A. Karosas tampa pirmuoju Vilkaviškio vyskupu. Stasys Yla rašo: Seinų vyskupas
A. Karosas, lenkų ištremtas, buvo įsikūręs Marijampolėje, bet kapitula ir dekanai pasisakė už Vilkaviškį, kaip vyskupijos centrą. Jis, nors
išmintingas bei garbingo amžiaus, negalėjo tapti Kauno metropolitu,
nes dar 1913 m. jo kandidatūra į Žemaičių vyskupijos sostą nebuvo
patvirtinta dėl „jaučiamo nuovargio“, gal ir dėl „per didelio lėtumo“,
– teigia kunigas S. Yla.
A. Karosas, atvykęs iš Seinų, buvo linkęs laikytis nusistovėjusių
tradicijų. Netgi lenkų išvytas iš Seinų, tad būdamas tremtiniu (jau Vilkaviškyje), ir toliau su kunigais kalbėdavo lenkiškai. Tik kai kurijos
oficiolas prelatas Juozas Laukaitis pasakė pastabą, jog lietuviškos
vyskupijos vyskupas kalbėdamas lenkiškai kompromituoja kuriją,
A. Karosas lenkiškai kalbėdavo tik su lenkais. Visgi jis buvo geraširdis ir jautrus žmogus. A. Karosas jaudinosi dėl visuomenės dorinių
problemų. 1935 m. kovo 29 d. vyskupas kunigams ir tikintiesiems susirūpinęs rašė: O juk seniau Lietuvoje tokių nusikaltimų beveik nebuvo girdėti. Įvairių rūšių vagysčių ir apgavysčių skaičiai paskutiniais
laikais yra žymiai padidėję. Atrodo, kad ir nesaikingas svaigiųjų gėrimų vartojimas mūsų visuomenėje yra įleidęs gilias šaknis. Netenka
daug kalbėti apie tai, kaip žalingos yra girtavimo pasėkos, nes tai savaime yra aišku. Taigi matote, Mylimieji, kad ir mūsų šalyje yra daug
įvairių blogybių ir kad dėl to ir mums reikia melstis ir šauktis Dievo
pagalbos. Kitais metais jis vėl grįžta prie moralės dalykų vyskupijoje.

	








S. Yla, Jurgis Matulaitis, p. 166.
Ten pat, p. 67.
Juozas Laukaitis (1873–? Rusijoje). Prelatas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1897 m. balandžio 24 d. ir paskirtas vyskupo
A. Baranausko kapelionu (iki vyskupo mirties). Vėliau iki 1910 m. dėstė Seinų kunigų seminarijoje. Dirbo pastoracinį darbą. 1936 m. išrinktas Seimo nariu (1912 m. – valstybės IV
dūmos Rusijoje atstovas iš Suvalkų gubernijos). Vilkaviškio kurijos kancleris ir oficiolas ligi
1930 m. Mirė Rusijoje, lageryje, manoma, 1952 m. (LE, t. 14, p. 265–266).
Kaip vyskupas, jis rūpinosi vaikų katekizacijos ir tikybos dėstymo pradinėse mokyklose
gerinimu, stengėsi stiprinti pamaldumą ir adoraciją Švč. Sakramentui. Vyskupui A. Karosui ne visada sekėsi derinti lietuvių ir lenkų įtaką vyskupijoje, dėl to kartais buvo laikomas kaip palankus lenkams ir lietuviai į jį žvelgė kaip pasenusios lenkiškos orientacijos
žmogų.
M. Krupavičius, Atsiminimai, p. 126.
LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 137.
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1936 m. kovo 19 d. ganytojiniame laiške sielojasi: Mylimieji Kristuje! Ir mūsų Lietuvoje, ypač šiais pastaraisiais laikais, pasitaiko daug ir sunkių nusikaltimų. Tenka dažnai
girdėti nusiskundimų, kad dora smunka. Deja, šitie nusiskundimai visai nėra perdėti ir dėl to įsidėmėtini. Kas
atmena senesnius laikus, prieš kokias penkias ar keturias
dešimtis metų, negali nepripažinti, kad dabar Lietuvoje
dorinis stovis yra pablogėjęs. Taigi yra kuo susirūpinti.
Šventajame Rašte yra pasakyta, kad „nuodėmė padaro
tautas nelaimingas“ (Pat 14, 34). Mūsų tautai, neseniai
atgavusiai nepriklausomybę, itin reikalingas yra dorinis
atsparumas. Kartu su kitais Lietuvos vyskupais A. Karosas ypač vertino krikščionišką asmens auklėjimą šeimoje:
Jūsų namų židiniai tebūna jums vieta, kur nesutikimai,
Vyskupas
barniai, keiksmai ir panašūs nusikaltimai viešpatauja. Jūs
turite giliausiai įsidėti sau į širdis, kad susiklausymas šeimoje yra Antanas Karosas
labai svarbus dalykas, nes tik ten, kur vaikai klauso savo tėvų, išauga
geri piliečiai, kur jaunesnieji klauso vyresniųjų – išmokstama didelių
svarbių dalykų ir daroma visokeriopa pažanga gyvenime. Neklusnumas juk yra lygus netvarkai, kuri yra nelaimė ir paskirų žmonių
ir tautų ir visų valstybių. Namų židiniai tebūna tikra krikščioniško
gyvenimo mokykla, kurioje visi gauna ne tik kasdieninės duonos, bet
ir dvasinio peno iš skaitomos geros knygos, ypač šventadieniais, kai
ne visiems yra lengva pasiekti bažnyčią su jos pamaldomis; mokykla, kurioje tėvas ar motina savo pasikalbėjimais duoda pamokymų
jaunesniems šeimos nariams, kurioje išmokstama geriau pažinti ir
mylėti savo Dieviškąjį Išganytoją Jėzų Kristų, – Antrojo pasaulinio
karo metu rašė jis su kitais Lietuvos vyskupais. Tame pačiame ganytojiniame laiške arkivyskupas Juozapas Skvireckas, vyskupas A. Karosas ir ganytojai visiems tikintiesiems pabrėžė, koks svarbus yra vaikų
auklėjimas ir kokį vaidmenį toje srityje atlieka mokykla: Didžiausias
jūsų rūpestis, mylimi Dieceziečiai10, tebūna krikščioniškas vaikų išauklėjimas. Religijos mokoma pas mus mokyklose. Jūs katalikai tėvai
turite teisę ir prievolę rūpintis, kad tas mokymas visose mokyklose
be išimties būtų atliekamas: kur tik mokosi jūsų vaikai, kad to mokslo
būtų pakankamai. Bet ne mažiau jūs turite sielotis, kad mokyklose


10

LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 149.
LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 196.
Dieceziečiai – vyskupijos tikintieji.
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jūsų vaikams būtų duodama ko daugiausiai tikro krikščioniško auklėjimo, kurį gali teikti tik tie, kurie patys yra tikį, myli Dievą, savo
pareigoms atsidavę katalikai, kurie savo auklėjimo darbo pagrindan
deda Kristų ir Jo mokslą. Joks mokslas, joks auklėjimas jūsų vaikų
nebus pilnas, neduos jums tikros iš tų vaikų paguodos, jei jūs tų savo
vaikų neišmokysite nuo pat mažens pamilti darbą, kurs yra stipriausias krikščioniško gyvenimo ramstis.11
Vyskupas, kaip ir derėjo to meto hierarchams, buvo labai apsiskaitęs, išsilavinęs, bet kartu atsargus žmogus. Su sovietine valdžia jis
elgėsi labai gudriai – stengdavosi atvirai nekonfliktuoti, bet ir nepataikavo. Bolševikai jį dažniausiai palikdavo ramybėje dėl to, kad vyskupas atrodydavo (o gal ir nuduodavo) jau silpnas, gal ir šiek tiek „suvaikėjęs“, bet dažniausiai gudriai apsimesdamas nieko nesuprantantis,
su kuriuo sunku susišnekėti12. Tačiau tai nebuvo vyskupo nesusigaudymas, – taip jis diplomatiškai išsisukdavo sunkioje padėtyje. Visus
sprendimus, ypač skubius, priimdavo atsargiai (tokį atsargumą kai
kas laikė neveiklumu). Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą vyskupas kai
kurioms filijoms suteikė parapijos statusą ir taip padidino Vilkaviškio
vyskupijos parapijų skaičių nuo 61 iki 94. Santykiuose su kitais buvo
labai švelnus. Jei ką reikėdavo pabarti, tai padarydavo labai atsargiai. Patirtus nemalonumus mokėdavo nutylėti, nukęsti. Privačiame
gyvenime buvo labai kuklus, nemėgdavo iškilmių ir jų vengdavo. Savo
vardadienį kasmet išvykdavo kur nors į nuošalią parapiją praleisti.
Buvo mažakalbis, jo pamokslai retai būdavo ilgesni kaip 10 min. Turėjo gerą atmintį. Laisvai, bet tiksliai, cituodavo Šv. Raštą ar kitus bažnytinius šaltinius13, – rašoma Lietuvių enciklopedijoje. Justinas Staugaitis savo atsiminimuose rašo: Vyskupas Karosas yra sfinksas, savo
mintis ir sumanymus nelengvai išduodantis.14 Kad vyskupas Karosas
buvo be galo geras ir jautrus žmogus, liudija prelatas Ladas Tulaba:
J. E. A. Karosas buvo man tikras tėvas: daugiau negu tėvas.15 Apie
stiprius jausmus byloja ir tai, kad Karosas labai išgyveno poeto kunigo Vinco Mykolaičio-Putino kunigystės krizę16. Paaštrėjus Bažnyčios

11
12
13
14
15
16

LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 196.
V. Bartuška, Prisiminimai apie arkivyskupą M. Reinį, p. 14.
Lietuvių enciklopedija, t. 15, p. 83.
J. Staugaitis, Mano atsiminimai, p. 194.
L. Tulaba, Nuo Dusios iki Tiberio, p. 99.
M. Krupavičius, „Vincui Mykolaičiui-Putinui mirus“, in: Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną, p. 107–108; M. Vaitkus, „Poetas Prince Charming“, ten pat, p. 164.
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santykiams su tautininkų valdžia, A. Karosas buvo nuosaikiųjų pusėje
ir siūlė viską spręsti derybų būdu.
Vyskupas A. Karosas ir politinė valdžia. Visuomenėje įsivyravus pažiūrai, kad kunigai neturi dalyvauti politikoje, nes toks darbas
yra „nešvarus“, vyskupas išgirsdavo raginimų kunigams nedalyvauti
seimo bei vyriausybės veikloje. Tuomet bene labiausiai žinomas politikas kunigas buvo Mykolas Krupavičius. Jį atšaukti iš politinės veiklos
siūlė ir Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius. A. Karosas, suvokdamas, kokį svarbų darbą vyriausybėje atlieka Krupavičius vykdydamas žemės ūkio reformą, pareiškė, kad labai vertina jo politinę ir
visuomeninę veiklą ir netgi laimina jo darbą17. Taip Karosui šiandien
iš dalies galime priskirti nuopelnus už puikiai pavykusios žemės ūkio
reformos rezultatus tarpukario Lietuvoje. Drąsiai vyskupas pasielgė
atsisakydamas skelbti sovietinės valdžios kreipimąsi, raginantį partizanus išeiti iš pogrindžio ir pasiduoti, nors vokiečių okupacijos metais
kartu su kitais vyskupais labai aiškiai pasmerkė bolševizmą18. Vyskupas Karosas pasirašė ganytojinį laišką su kitais Lietuvos vyskupais jau
prasidėjus karui. Šiame laiške vyskupai drąsiai pasako savo poziciją:
karas yra didelė blogybė, ir abi kariausiančios šalys yra nusiteikusios
kovoti iki galo, sunaikinti savo priešininką19. Jis su Lietuvos vyskupais
rašė: Bet kas gi dabar ir šios gavėnios metu dedasi plačiajame pasaulyje? Apie ką visi žmonės daug kalba ir kuo visiems tenka daug, labai
daug sielotis? – Tai baisusis karas, į kurį yra įsivėlusios didžiausios ir
galingiausios pasaulio tautos ir valstybės, karas, kuriam nematyti jokio galo, kurs ne tik nebaigiamas, bet, priešingai, gal dar labiau plečiamas; karas ir sausumoje, ir vandenynuose, ir ore; karas. Kuriame
atimama tokiai daugybei žmonių gyvybė, tiektai stipriausio jaunimo
sveikata ir gedulo skausmo pripildomos jų artimųjų širdys; karas,
kuriame pelenais ir griuvėsiais paverčiami žymiausieji pasaulio
miestai ir miestų kvartalai, kuriame sunaikinama žmogaus prakaitu
ir vargu pasigamintas jo gyvenimui taip reikiamas turtas ir lobis,
kurio, tinkamai panaudoto, pakaktų milijonų žmonių gerovei pakelti,
neturtui pašalinti, mokslui plėsti, šimtus tūkstančių naujų gyvenamų namų pastatyti; karas, kuriuo rengiama ateičiai kelias neturtui,
skurdui ir badui; karas, kuriam dirbs milijonai visų šalių darbininkų,

17
18
19

P. Maldeikis, Mykolas Krupavičius, p. 123.
LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 195.
LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 194.
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gamindami ne tai, kas galėtų tarnauti gerovei, bet žudymo ir naikinimo įrankius, pabūklus.20
Vyskupas ordinaras ir jo pagalbininkai. Vyskupo A. Karoso
koadjutoriumi (pagalbininku su pareigų paveldėjimo teise) buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupijos kunigas profesorius Mečislovas Reinys
– jo kandidatūra pasirinkta, be abejo, atsižvelgiant į asmenines savybes:
išsimokslinimą, dvasingumą, principingumą, pareigingumą21. 1926 m.
gegužės 16 d. apaštališkasis vizitatorius Jurgis Matulaitis su vyskupais
Juozapu Kukta ir J. Staugaičiu Kauno katedroje konsekravo naują vyskupą M. Reinį22. Vis dėlto negreitai M. Reinys galėjo aktyviai dirbti vyskupijoje – trūko paties ordinaro pritarimo. Kunigas Juozas Šalčius rašo:
Vysk. Karosas gavo iš Romos įsakymą prileisti vyskupą M. Reinį prie
darbo Kurijoje, duoti jam pareigas, bent ne mažesnes kaip generalvikaro; pavesti jam Kunigų seminarijos priežiūrą ir pačiam nevizituoti parapijų.23 M. Reinio dėka Vilkaviškio vyskupijoje labai suaktyvėjo
Katalikiškoji Akcija, kurią jis skatino vizituodamas parapijas24. Kunigas
Jonas Palukaitis prisimena: Po pelenų dienos vizituodavo didžiąsias
parapijas, net kelias dienas – vieną parapiją. Labai dažnai vesdavo
3 dienų rekolekcijas visai parapijai. Išpažinčių klausydavo kunigai,
o jis sakydavo rekolekcijų pamokslus. Taip vysk. Reinys per 3 metus
aplankė beveik visą Vilkaviškio vyskupiją.25 Labai gaila, bet M. Reinys
1940 m. buvo iškeltas į Vilnių, o Vilkaviškis gavo naują vyskupą. Vincento Padolskio, paskirto Vilkaviškio vyskupo augziliaru (pagalbininku
be pareigų paveldėjimo teisės), konsekracija įvyko 1940 m. rugpjūčio
4 d.26 Vilkaviškio katedroje. Konsekravo vyskupas A. Karosas27. Konsekruotojai – arkivyskupas M. Reinys, buvęs Vilkaviškio vyskupo koadjutorius, pakeltas tituliniu Cipsela arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus
arkivyskupo R. Jalbžykovskio (Jałbrzykowski) augziliaru, ir vyskupas
V. Brizgys, Kauno arkivyskupo pagalbininkas. Dalyvavo Telšių vysku-

20
21
22
23
24

25

26

27

LCVA, F. 1676, ap. 1, b. 165, l. 194.
V. Bartuška, min. veik., p. 5–6.
A. Kučas, Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius, p. 485.
[Autorius nenurodytas], Arkivyskupas Mečislovas Reinys, p. 67–68.
M. Reinys netgi stengdavosi daryti įtaką kunigus skirstant pagal jų pastoracinį darbą. Pats
labai rūpinosi pastoraciniu darbu, ypač katalikiškomis organizacijomis.
J. Palukaitis, Kunigo Jono Palukaičio (g. 1904 04 29) prisiminimai apie Vilkaviškio
vyskupiją ir seminariją, p. 6.
Konsekracija, kaip buvo numatyta, negalėjo įvykti liepos 28 d. – dėl sovietinės okupacijos
aplinkybių.
Vyskupas A. Karosas buvo jau 84 metų amžiaus.

A ntanas K arosas – V ilkaviškio vyskupas

279

pas J. Staugaitis ir jo pagalbininkas vyskupas V. Borisevičius28. Iškilmėse dalyvavo ir pats Apaštalų Sosto nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
L. Čentozas (Centoso)29.
Jaunajam vyskupui teko sunki ganytojo našta okupacijos ir karo
metais. Jam kartu su vyskupu Karosu reikėjo atsilaikyti patiems ir kartu stiprinti kunigus, kad jie liktų ištikimi Bažnyčiai net ir sunkiausiomis aplinkybėmis. Visgi Padolskis buvo kitoks nei Reinys. Reinys tapo
kankiniu, nepabūgęs sovietinės naikinimo sistemos. Jis nepasitraukė iš
savo posto kaip geras karys. V. Padolskis 1944 m., kai rusai sparčiai
artėjo prie Lietuvos ir liepos 30 d. prasidėjo Vilkaviškio bombardavimas, kaip ir daugelis žmonių, pasitraukė iš miesto, nors vyskupas
A. Karosas nutarė likti ir niekur nesitraukti. Tuo tarpu gyventojai, taip
pat nemažai kunigų (iš Vilkaviškio vyskupijos pasitraukė daugiau nei
90 kunigų)30, kuo greičiausiai bėgo į Vakarus – ne tik nuo fronto, bet ir
nuo naujos sovietinės okupacijos.
Vyskupas tarnystėje iki mirties. 1944 m. iš subombarduoto
Vilkaviškio vyskupas su savo kancleriu kanauninku Vincentu Vizgirda31 išvyko į netolimą Šunskų parapiją32. 1946 m. kunigams prašant
apsigyveno Marijampolėje. Kiti buvę artimiausi bendradarbiai irgi
nebegalėjo talkinti seneliui vyskupui. Kunigas Pijus Aleksa,33 kurijos
darbuotojas, vyskupijos oficiolas ir labai įtakingas kunigas, 1944 m.
pasitraukė į Vakarus. Prelatas J. Laukaitis, kažkada buvęs dar vyskupo
A. Baranausko sekretoriumi, artimas vyskupo A. Karoso bendradar-

Reikėtų atkreipti dėmesį į gausų Lietuvos vyskupų dalyvavimą Vilkaviškyje pašventinant
naują vyskupą. Tai gali būti paaiškinama ir tuo, kad jiems rūpėjo susitikti ir aptarti
susidariusią naują, grėsmingą padėtį Lietuvoje.
29
Luigi Centoso (1883–?). Arkivyskupas. 1920–1932 m. dirbo nunciatūroje Vokietijoje,
1932–1936 m. – apaštališkasis nuncijus Bavarijoje, 1936–1940 m. – Venesueloje, 1940 m.
nuo balandžio iki rugpjūčio – apaštališkasis nuncijus Lietuvoje.
30
	B. Kviklys, „Vilkaviškio vyskupija“, in: Lietuvos bažnyčios, t. 2, p. 84.
31
Vincentas Vizgirda (1874–1966). Gimė Zigmantų kaime, Jankų valsčiuje. Mokėsi Seinų
kunigų seminarijoje, Fribūro universitete ir Romoje. Kunigu įšventintas 1900 m. Dirbo pastoracinį darbą Amerikoje ir Lietuvoje. Rūpinosi Kybartų parapijos steigimu. Seminarijos rektorius. Kanauninkas, kurijos kancleris. Mirus vyskupui A. Karosui, valdė
Vilkaviškio vyskupiją (1946–1947). Suimtas ir išvežtas į Sibirą. Grįžo 1954 m. Mirė ir
palaidotas Marijampolėje (LE, t. 34, p. 428).
32
V. Brizgys, Gyvenimo keliai, p. 120.
33
Pijus Aleksa (1894–1958). Gimė Paežerėlių valsčiuje. Mokėsi Seinų ir Petrapilio kunigų
seminarijose. Studijas tęsė Romoje. Bažnytinės teisės daktaras. Kunigu įšventintas
1917 m. 1924–1944 m. – vyskupijos oficiolas ir seminarijos profesorius. 1944 m. pasitraukė
į Vakarus. Mirė Portlande. (B. Kviklys, „Vilkaviškio vyskupija“, in: Lietuvos bažnyčios,
p. 367).
28
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bis, jau buvo senas ir gyveno Seirijuose. Didžiausią naštą su senuoju
Ganytoju dalinosi kanauninkas V. Vizgirda.
Vyskupas iki gyvenimo pabaigos buvo labai darbštus ir pareigingas, rūpinosi vyskupijos ir visos Katalikų Bažnyčios padėtimi. Dirbdamas, melsdamasis sulaukė garbingo amžiaus ir mirė 1947 metų liepos
7 dieną. Palaidotas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios Šv.
Onos koplyčioje.
Išvados. Vilkaviškio vyskupija, perėmusi gražias tradicijas iš
Seinų, jas puoselėjo, išsaugojo. Vyskupas Antanas Karosas buvo tarsi
šių tradicijų simbolis. Vyskupija 1926 m. gavo gana energingą koadjutorių Mečislovą Reinį, aktyviai dalyvavusį Katalikiškojoje Akcijoje,
uolų pastoracijos darbe, gana išsilavinusį, švento gyvenimo, reikalaujantį uolumo iš vyskupijos kunigų. Jis papildė ramaus, diplomatiško ir
gana išmintingo A. Karoso veiklą, įdiegė daugeliui kunigų energingos
veiklos kunigo idealą. Taip Vilkaviškio vyskupijos ganytojai suformavo ne tik hierarcho įvaizdį, bet ir parodė gero ganytojo pavyzdį.
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Profesoriaus Mykolo Biržiškos
laiškai iš Varšuvos
Lietuvių ir lenkų santykių epizodas
Lietuvos ir Lenkijos politiniuose santykiuose greta jų normalios
eigos būta ir įvairių reiškinių, kurie kelia ne vien istorikų susidomėjimą. Tarp kitko, istorija leidžia pažvelgti ir susipažinti su mūsų sukaupta patirtimi, iš kurios kartais galima, jeigu norima, pasimokyti,
reflektuoti.
Dabartiniai mūsų santykiai su kadaise bendrystėn suėjusiais lenkais dėl politinių padarinių, emocinio turinio vėl traukia visuomenės,
politikų ir besidominčių šia Gordijaus sąsaja inteligentų dėmesį. Lietuvoje net pastebimas potraukis „ženkliai prisidėti“ prie santykių gerinimo iškeliant politizuotą tezę „pagelbėti nevykėliams politikams“, o
vienas iš tų „nevykėlių“ net moko, „kaip reikia peržengti save“ (sic!)
ieškant geresnių sprendimų, neva atvesiančių tuos įtemptus santykius
prie pageidaujamo lygmens. Žinoma, tai gražus ir siektinas dalykas,
tačiau politinių rebusų sprendimas nėra vien gerų norų reikalas. Tarpusavio santykių aiškinimosi pozityvius rezultatus implikuoja geras
kaimyno norų, tikslų atpažinimas, jų pagrindimas abipusiu interesu.
Tam reikia gerai išmanyti savo ir kaimyno istoriją, suvokti interesus.
Šioje publikacijoje pateikiame skaitytojams ir tyrėjams vieną iš
neformalios diplomatijos pavyzdžių, paimtų nuo rankraščių saugyklos
lentynos. Mykolo Biržiškos specialioji misija į Lenkija vyko netrukus
po garsaus Lenkijos maršalo Juzefo Pilsudskio (Józef Piłsudski) ir
Augustino Voldemaro kiek teatralizuoto susitikimo Ženevoje 1927 m.
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gruodžio 9 dieną. Po Tauragės pučo įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos
padidėjo dėl plečkaitininkams suteikto prieglobsčio Lenkijoje ir bandymo juos panaudoti Lenkijos politiniams tikslams prieš Lietuvą. Lietuva, turėdama tokį „kozirį“, manė aktualizuosianti Vilniaus klausimą
Tautų Lygoje (TL). Didžiosios valstybės buvo linkusios šį konfliktą
užbaigti, suprantama, neišeinant už status quo, taigi Lietuvą paliekant
be Vilniaus. Lietuvai tai buvo nepriimtina.
Ženevoje Pilsudskiui tarptautiniame forume paklausus Voldemaro „Taika ar karas?“, suprantama, Voldemaras buvo priverstas atsakyti taikiai. Gruodžio 10 d. Tautų Lygos posėdyje jis pareiškė, jog karo
padėties santykiuose su Lenkija nėra. Taip pat Pilsudskis, kuris ėjo ir
premjero pareigas, parodė darantis „kompromisą“, pareikšdamas, kad
Lenkija gerbia Lietuvos teritorijos neliečiamybę. TL, atsižvelgdama į
abiejų premjerų pareiškimus, nurodė pradėti šioms šalims derybas dėl
diplomatinių santykių užmezgimo.
Lietuva atsidūrė gan sudėtingoje padėtyje. Užmegzti santykius su
Lenkija trukdė Vilniaus klausimas. Reikėjo ar anksčiau jį spręsti, ar
santykių užmezgimą delsti. Voldemaras tokiai sudėtingai misijai panaudojo gerą lietuvių ir lenkų santykių žinovą, turintį asmeninių ryšių Lenkijos mokslo, kultūros ir politikos sferose, kartu nepalaužiamą
Vilniaus priklausymo Lietuvai šalininką, Vilniaus vadavimo sąjungos
(VVS) pirmininką, 1922 m. ištremtą iš Vilniaus už lietuvišką veiklą,
profesorių Mykolą Biržišką. Būtent tie geri asmeniniai ryšiai bei laikinas atsisakymas VVS pirmininko pareigų leido Biržiškai pavestą jam
misiją atlikti. Tiesa, nepilnai. Kaip ir buvo galima tikėtis, valstybės
vadovas Pilsudskis jo nepriėmė. Be to, Biržiška su bendraminčiais
1927 m. pabaigoje buvo premjerui Voldemarui pateikę koncepciją prie
LR Ministrų kabineto įsteigti specialią kolegiją Vilniaus krašto reikalams spręsti. Taigi jis, premjero įsitikinimu, buvo pajėgus išsiaiškinti
tikrąją padėtį Vilniuje ir Lenkijoje, lenkų visuomenės (elito) nusistatymą Lietuvos ir Vilniaus atžvilgiu.
Biržiškos misijos Vilniuje (čia jis bandė sureguliuoti vilniečių
organizacijų tarpusavio santykius), Varšuvoje, Krokuvoje ir Lvove
(santykiai su ukrainiečiais, kuriuos paremdavo Lietuva) nuotrupos,
atskleistos laiškuose žmonai (kaip priedanga), leidžia daryti prielaidą
apie anuometinių santykių ne tik sudėtingumą, bet ir dar gyvas šių
tautų bendravimo tradicijas. Taigi misijos anuomet buvo kito pobū	

Plačiau žr.: V. B. Pšybilskis, Mykolas Biržiška. Patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 240 ir kt.
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džio, vyko kito „įdirbio“ pagrindu ir buvo „prognozuojamos“. Vilnius
buvo ne vien, kaip dabar norima pavaizduoti, konflikto šaltinis, bet
kartu ir svarbus lietuvių tautos konsolidavimo veiksnys po daugelio
metų dezintegracijos. Tačiau Vilnius buvo ir autentiško emocionalaus
sentimento šaltinis daliai lenkų elito, nedemonstruojančio aneksionistinių kėslų. Voldemarui rūpėjo geriau išsiaiškinti jų pozicijas ir įtakingumą.
Suspendavęs narystę VVS, Biržiška per Rygą atvyko į Vilnių
1928 metų sausio 25 d. Tuo pačiu keliu atgal į Lietuvą išvyko vasario
14 d.
Lenkams jo kelionės tikslai nebuvo paslaptis, todėl jis palyginti
nesunkiai gavo du ypač svarbius pasimatymus – su užsienio ir švietimo ministrais Augustu Zaleskiu ir Gustavu (Gustaw) Dobruckiu.
Laiškuose, siunčiamuose ir perduodamuose žmonai (informacija
juose skirta Lietuvos URM, vyriausybei), atsiskleidžia Biržiškos nuomonė apie vizitus ir susitikimus.
Biržiška buvo palankiai sutiktas lenkų spaudos. Specialiai pabrėžiami jo moksliniai, organizaciniai nuopelnai, vos vienu sakiniu užsiminta apie tremtį iš Vilniaus už „antiseiminę veiklą“ 1922 m.
Kaip originalus mokslininkas ir lenkų reikalų žinovas, Biržiška
dar bent kelis kartus buvo naudojamas santykiams su lenkais zonduoti. Buvo už santykių normalizavimą laikantis abipusės pagarbos
principų, bei, jo tvirtu įsitikinimu, neginčijamą Vilniaus priklausymą
Lietuvai. Jo pozicija dėl Vilniaus ir santykių su lenkais ne visuomet
patiko valdantiesiems, kartais netenkino ir jo artimų bendradarbių.
Tuo jis ir buvo originalus, mat savo poziciją grindė argumentais, dalyko apmąstymu, patirtimi.
Įspūdžius iš kelionės po Lenkiją Biržiška skelbė Lietuvos aide dar
„karštus“, o papildė po daugelio metų, jau kiek kitomis aplinkybėmis. Tai jau atskiros publikacijos tema.
Savo ruožtu naudinga dalytis istorijos nuotrupomis, jos daro praeitį „žmogiškesnę“, suprantamesnę.





V. Žalys, Lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940), Vilnius, 2007, t. 1, p. 349.
Pvz., Lietuvos aide, 1928 m. vasario 6 d., nr. 5 (apie pasikalbėjimą su A. Zaleskiu).
M. Biržiška, Per Vilnių į lenkus, 1928, Kaunas, 1939.
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Prof. Mykolas Biržiška

Laiškai iš Varšuvos
LCMAB RS, F12-1291
(dabar – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius)
1928.I.27 Mamuček brangioji! Rašau Tau, tik ką atvykęs Varšuvon, tikriau – jau pustrečios valandos kai atvykęs, nes turėjau ilgai važiuoti po miestą iki suradau liuosą viešbutį (sustojau nekokiame – Hotel Krakowski na ul. Bielańskiej – tokių apdriskusių, kad ir mažesnių,
yra ir Kaune), o viešbuty 1 ½ val. laukiau iki pasiliuosuos vieta – taip
ir įėjau į kambarpalaikį su dar nepataisytu patalu. Vilniuje, žinoma,
buvau sustojęs pas Gumovskius – visi sveiki pas juos ir pas Vladus,
tik Motina kelias dienas, pasirodo, gulėjo užgavusi koją, bet prie manęs atsikėlė ir vaikščiojo. Į Vilnių atvykau labai pavargęs, nes reikėjo
iš Rygos naktį važiuoti ir naktį keltis iš traukinio į traukinį, išsėdėjęs
Žemgalėj 1 ½ val., o Turmonte irgi per valandą. Vilniuje vaikščiojau



	

Mykolas Biržiška (1882 08 24 Viekšniuose – 1962 08 24 Los Andžele, JAV) – teisininkas,
lietuvių literatūros istorikas, Vasario 16-osios Akto rengėjas ir signataras, profesorius
(1922), akademikas (1941). Baigė Maskvos universitetą (1907). Studijų metais dėl dalyvavimo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje suimtas (1902), kalintas Maskvos
Butyrkų, Vilniaus ir Kauno kalėjimuose (1902–1903). Dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime (1905). Po studijų dirbo Vilniaus advokato Tado Vrublevskio padėjėju (nuo 1907),
vėliau Vilniaus žemės banke (1909–1915). Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo
šelpti komiteto narys (nuo 1915). Lietuvos Tarybos narys (nuo 1917), Lietuvos Respublikos švietimo ministras (1918–1919), Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininkas
(1919–1922). Vilnių užėmus Sovietų Rusijai, V. Kapsuko bolševikų vyriausybės trumpai
kalintas (1919). Dirbo Kaune, redagavo dienraštį Litwa (nuo 1920). Pirmą kartą Vilnių
užėmusios okupacinės Lenkijos valdžios suimtas (1921), bet teisme neįrodžius kaltės
paleistas. Kitais metais vėl suimtas, apkaltintas tėvynės išdavyste ir įkalintas Lukiškių
kalėjime. Grėsė mirties bausmė, bet įsikišus Tautų Sąjungai kartu su kitais 32 lietuvių
veikėjais deportuotas į Lietuvą. Lietuvos (nuo 1930 – Vytauto Didžiojo) universiteto profesorius (1922–1939), rektorius (1926–1927), Vilniaus vadavimo sąjungos pirmininkas
(1925–1935), Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius (1939–1943). Sovietų Lietuvos
mokslų akademijos narys ir pirmasis pirmininkas (1941). Nacistinės vokiečių okupacinės
Lietuvos valdžios pirmojo generalinio patarėjo Patariamosios tarybos pirmininkas (1941–
1944). Artėjant Rytų frontui ir sovietų okupacijai, emigravo į Vakarus (1944). Pabaltijo
universiteto Hamburge ir Pineberge (Vokietija) profesorius (1946–1949). Persikėlė į JAV
(1949). Parašė darbų, skirtų lietuvių literatūros ir kultūros istorijai, folklorui – Mūsų raštų
istorija (1920), Dainų literatūros vadovėlis, Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos
(2 t., 1928–1938), Senasis Vilniaus universitetas (1940, 1955) ir kt. Išleido atsiminimų
knygą Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (1938). Spaudoje paskelbė per 2,5 tūkstančio
straipsnių (iki 1940). VDU (1932) ir Latvijos universiteto (1934) Garbės daktaras.
Neiššifruota.
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tik pas lietuvius, vengdamas lenkų iki pasimatysiu su svarbesniais Varšuvoje. Vis dėlto „Vilniaus Aide“ jau turėjau atšaukti lenkų paleistų
gandų, jog važiuoju kaip „pełnomocnik rządu litewskiego ze specjalną
misją“ [Lietuvos vyriausybės įgaliotinis su specialiąja misija: laužtiniuose skliaustuose visur B. M. pastabos] – Jonynas turėtų numerį
gauti ir pasirūpinti, kad mano atšaukimas būtų žinomas ir Nepriklausomos Lietuvos visuomenei. Lietuviai – vilniečiai tuo atžvilgiu nėra
sublokuoti [vieningi] – kalbėjau su dr. A (atsistatydinusiu Komiteto
pirmininku), kun. Kr., Stš.10 ir kitais. Pasakyk Marilei11, jog laiškus
įteikiau Stašytei12 [...] bet jų nemačiau.
Vilnius man kažkodėl dar menkesnį įspūdį padarė negu pernai.
Gatvėje susitikau su buvusiu policijos komendantu [...], kuris buvo
mus iš gimnazijos išmetęs; labai maloniai pasikalbėjova...
Turėjau kratytis žydų korespondentų, bet lenkų, rodos, nieks iš
laikraštininkų manęs neieškojo, turbūt manydami, jog nieko naujo iš
manęs neišgirs. Dalis lietuvių nusiminusi dėl nedalyvavimo rinkimuose, lenkų laikraščiai rašo, jog [nevienareikšmiai – ?] vis viena imsią
sau „patikimą“ arba atiduosią balsus valdžiai – turbūt, kas ruošiama
– kokie Cijūnėliai13. Mažumos taip pat supyko ant lietuvių, gal nebe
pamato, nes lietuviai patys kalti užsiangažavę ir paskui nutraukę. Jei
dabar išeis kokia košė, reikėtų kai kuriuos lietuvius dėl jos pakaltinti.
Visa tai pranešk Jonynui. Tuo tarpu nieko neturiu pranešti telegrama





	

10

11

12
13

Ignas Jonynas (1884–1954) – Lietuvos istorikas, diplomatas. 1922–1929 m. dirbo Užsienio
reikalų ministerijoje. Tautų Sąjungos, Lenkų ir kitų departamentų direktorius.
Danielius Alseika (1881–1936) – gydytojas, 1923–1928 m. Laikinojo Vilniaus lietuvių
komiteto, 1929–1934 m. draugijos „Kultūra“ pirmininkas. Tuo metu dėl Lietuvos politikos gairių pasikeitimo buvo priverstas atsistatydinti. Atrodo, M. Biržiška tuo nebuvo
sužavėtas.
Petras Kraujelis (1882–1933) – kunigas, Lietuvos ir Vilniaus krašto lietuvių visuomenės
veikėjas. 1922–1933 m. lietuvių švietimo draugijos „Rytas“, veikusios lenkų aneksuotame
Vilniaus krašte, pirmininkas.
Tikriausiai Konstantinas Stašys (1880–1941) – Vilniaus lietuvių veikėjas, 1922 ir 1927–
1939 m. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininkas, Vilniaus burmistras (1939
gruodžio 6 – 1940 birželis).
Atrodo, tai Marcelė Kubiliūtė (1898–1963) – politikos, spaudos ir visuomenės veikėja.
1925–1940 m. Kaune Lietuvos užsienio reikalų ministerijos šifruotoja, pirmoji sekretorė.
Buvo atsakinga už lenkų aneksuotos Lietuvos lietuvių rėmimą laikraščiais, pinigais, knygomis.
Ko gero, K. Stašytė, Konstantino Stašio dukra (vėliau Juchnevičienė).
1928 m. Švenčionių apskrities lenkai pateikė Kretonių sodžiaus Motiejaus Cijūnėlio
„lietuvišką kandidatūrą“ į Varšuvos Seimą, nors aneksuotos Lietuvos lietuviai atsisakė
dalyvauti rinkimuose. Cijūnėlis su storastijos valdininku važinėjo po lietuviškas klebonijas (Adutiškyje, Kamajuose, Vosiūnuose) ir reikalavo, kad klebonai ragintų už jį balsuoti.
Tai toks, Kudirkos terminologija, „lietuviškas judošius“.
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ar korespondencija – jei valdžiai bus kas reikalinga iš mano laiško paskelbti, tegu skelbia. Šiandien
mėginsiu kai ką prieiti, nors tai nėra lengvas dalykas. Dabar bučiuoju Tave ir mergaites ir skubu prie
klausimų apgalvojimo, kuriais reiktų kalbėtis su atskirais lenkais. Tavo Myk. [Mykolas].
[Prierašas laiško pabaigoje]
Lydos kareivinėse14 yra kaip buvę, militarinis judėjimas Valkininke.
1928.I.27 (penktadienis). Mamuček mano mylimoji ir judvi špuntės!
Rašiau Tau tik atvykęs Varšuvon, dabar rašau
baigdamas dieną ir grįžęs savo viešbutin. Visą dieną
paskyriau pirmam apsipažinimui ir vaikščiojimui po
Prof. Mykolas Biržiška
miestą susiorientuoti. Nors toliau, ką rašysiu, nieko
tokio nebus, bet visgi nenorėčiau spaudai duoti, nes man ypačiai pat
pradžioje svarbu tokiu mažmožiu sau tolesnių žingsnių neapsunkinti.
Tai tegu Ministerija bus kurse to, bus naudojimu ar ruošimu, bet tegu
tuo tarpu pasitenkina laikraščių žinute, jog sausio 27 d. atvykau per
Vilnių Varšuvon. Mano darbas aiškėja, eisiu dviem kryptim: politinių
pasikalbėjimų ir pažinimu kultūros, ypačiai mokslo darbuotojų srityje.
Pirmuoju dalyku daugelis numatytų Kaune žmonių del rinkimų abėjos
nėra Varšuvoje, o ir iš esamų pav. maršalo greičiausia nematysiu, nes
Užsienių Reikalų Ministerijoje man aiškiai čia pasakyta, jog kiek galė-

14

1927 m. rugsėjo 8–9 d. vykęs sukilimas Tauragėje, nukreiptas prieš 1926 m. gruodžio
17 d. perversmo organizatorius, taip pat nepavykę sukilimai Alytuje ir Vilkaviškyje. Prie
sukilimų organizavimo aktyviai prisidėjo socialdemokratas, III Seimo narys Jeronimas
Plečkaitis. Lietuvių politiniais emigrantais susidomėjo Lenkijos valdžia ir pasiūlė jiems
paramą. 1927 m. pabaigoje bandyta formuoti karinį plečkaitininkų junginį Lydoje, kuris
su Lenkijos kariuomenės parama, kaip teigė Lietuvos oficialūs šaltiniai, būtų nuvertęs Antano Smetonos ir Augustino Voldemaro režimą. Dalyvaujant pačiam J. Pilsudskiui buvo
aptariamos Lenkijos karinės akcijos atvesti į valdžią Lietuvoje plečkaitininkus detalės.
Tačiau plečkaitininkai turėjo pernelyg silpną palaikymą Lietuvoje, kad Lenkija ryžtųsi tokiam žingsniui. Jie tapo tiek Lietuvos, tiek Lenkijos valdžios politinės spekuliacijos objektu. Biržiška, matyt, turėjo užduotį būdamas Lenkijoje ištirti plečkaitininkų panaudojimą
Lenkijos politikai Lietuvos atžvilgiu.
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siu su Zaleskiu15 ir Dobruckiu16 ministeriais kalbėtis, tiek Pilsudskis17
„Užsienio korespondentų“ nepriėmęs. Manau jį pasiekti netiesioginiu
keliu. Ministerijoje mane labai gražiai priėmė: spaudos skyriaus viršininkas Libickis18 ir jo padėjėjas Litaueris19, o taip pat kauniečiams
žinomas Tarnovskis20, kuris vienas tiktai iš trijų tesikalbėjo politikos
klausimais, jis pavaduoja Maskvon išvažiavusį Holuvką21, kuris čia
užima Lukoševičiaus22 vietą – žodžiu, aiški kryptis. T. [Tarnovskis]
kryžiavosi Poną Juozą [Pilsudskį] niekad nenorėjusį pulti Lietuvos,
emigrantus [plečkaitininkus] palaikantį iš mielaširdingumo, nejaugi lietuviai tikį „Lydos pavojumi“ ir t. t., bet kartu metė mintį man
įstrigusią, jog susitarus galima būtų, esą, abejose pusėse likviduoti
panašias nukreiptas – Lietuvoj prieš Lenkiją, o Lenkijoje prieš Lietuvą – organizacijas... Suprantu, jog turima omenyje, „Vilniui Vaduoti
Sąjungą“23, kas sąryšy su mano asmeniu, „Eltos“ taip nevykusiai pabrėžta, čia keistokai atrodo!

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Augustas Zaleskis (1883–1972) – 1926–1932 m. Lenkijos užsienio reikalų ministras. Po
Antrojo pasaulinio karo iki mirties ilgametis LR prezidentas išeivijoje.
Gustavas Dobruckis (1873–1943) – 1927–1928 m. tikėjimo reikalų ir švietimo ministras.
Biržiška pokalbiuose bandė paveikti ministrą, siekdamas lietuvių švietimo reikalų Vilniaus krašte pagerėjimo.
Juzefas Pilsudskis (Józef Klemens Piłsudski, gimė 1867 m. Zalavo dvare Švenčionių rajone, sulenkėjusio Lietuvos bajoro šeimoje; mirė 1935 m. Varšuvoje) – revoliucionierius ir
valstybės politinis veikėjas, Lenkijos maršalas. 1926–1935 m. valdė autokratiškai.
Konradas Libickis (1891–1980) – 1927 m. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos skyriaus viršininkas. 1929–1934 m. Lenkijos ambasadorius Estijoje.
Stefanas Litaueris (1892–1959) – 1927 m. Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir
spaudos skyriaus darbuotojas, paskui ir jo viršininkas. 4 dešimtmetyje Lenkijos telegrafo
agentūros (lenk. trumpinys – PAT) korespondentas, karo metais – jos direktorius Londone. Demaskuotas kaip tarybinis šnipas.
Adamas Tarnovskis (Tarnowski, 1892–1956) – grafas, Užsienio reikalų ministerijos skyriaus viršininkas. 1944–1949 m. Lenkijos vyriausybės išeivijoje užsienio reikalų ministras.
1946–1947 m. vedė derybas, inicijuotas pasiuntinio Vaclovo Sidzikausko, dėl bendradarbiavimo su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu išeivijoje.
Tadeušas Holovko (Tadeusz Hołówko, 1889–1931) – lenkų politikas, II Žečpospolitos
politinis veikėjas, publicistas. Pilsudskio artimas bendradarbis, vienas iš Lenkų karinės
organizacijos (lenk. trumpinys – POW) steigėjų. Lenkų-ukrainiečių susitarimo ir dialogo
su ukrainiečių tautinėmis jėgomis šalininkas, susijęs su prometėjininkų judėjimu. Žuvo
Truskaveco vietovėje, nužudytas ukrainiečių nacionalistų (Dmytro Danilyšyno ir Vasilo
Bilaso) iš OUN (Ukrainiečių nacionalistų organizacija).
Juliušas Lukasevičius (Juliusz Łukasiewicz, 1892–1951) – Užsienio reikalų ministerijos
Rytų skyriaus vadovas (1922–1926). 1926–1929 m. pasiuntinys Rygoje, 1931–1932 m.
Vienoje, o 1933–1934 m. Maskvoje. Vėliau (1934–1936) Lenkijos ambasadorius Maskvoje (TSRS ir Lenkijai pakėlus įstaigų rangą iki ambasadų). Nuo 1936 m. liepos 20 d. iki
1939 m. lapkričio 7 d. Lenkijos ambasadorius Paryžiuje.
Vilniui vaduoti sąjunga – visuomeninė organizacija, veikusi 1925–1938 m. Propagavo
Vilniaus (krašto) atgavimo idėją, rėmė Vilniaus krašto lietuvių kultūrinę veiklą. Nuo 1928
iki 1938 m. leido žurnalą Mūsų Vilnius.

288

Bronius M akauskas

Rytoj pusryčiausiu su Babianskiu24 ir Tarnovskiu – man daro
įspūdžio, jog B. [Babianskis] ministerijoje savas žmogus. Marijonas
Svechauskis25 ministerijoje netarnaująs. Iš ministerijos mane nuvežė
pas prof. Handelsmaną26, kaip politiką, o kartu ir istor. [istoriką] filos.
[filosofijos] fakulteto dekaną. Šitas šį kartą kalbėjo apie universiteto
dalykus, vis tik – neįdomiai palietęs, mano nukreiptas, politiką. Su juo
kartu nuėjom ten pat universitete pas rektorių kun. Šlagovskį27 (rodos, tokia pavardė), kuris pažįsta Būčį, Česnį, Grigaitį, Maironį, Dambrauskį. Beje, kažkodėl Libickis stengėsi man vis nurodinėti opozicijos
grūpių atstovus, su kuriais patarė pasikalbėti – pažymėjęs juos, visgi
nurodžiau, kad aš nesuinteresuotas labiausiai su opozicija kalbėtis...
Toliau Jonynui neįdomu.
Popiet nuėjau pažįstamus lankyti, bet labai nevykusiai: Sakalaus28
kių neradau namie, paklydau bevaikščiodamas Koszykowa gatve, kur
gyvena Dambrauskiai, bet čia kad ir atidaviau p. [...] laišką, tik gavau
susipažint su vyriausiu sūnumi: abudu Dambrauskiai Zakopanėje prie
susirgusio šiltine vaiko. Jaunas Dambrauskis daro [...] įspūdį.
Dar kiek pavaikščiojęs, grįžau namo – buvau Maršalkovskoj, kuri
turi pradžią, bet galo, rodos, neturi, Krakowskie Przedmieście, Nowy
Świat, Aleją Jerozolimską ir kitose svarbiausiose gatvėse. Judėjimas
labai didelis, daug gyvumo, greitumo, bet miestas, kad ir turi daug 6–7
aukštų namų lyg ir nėra gražus. Tvarka gera, slidu gatvėse dėl automobilių iščiuožto kelio, jų daugybė, bet labai nemaloniai čirpia, yra
daug ir vežikų. Užimas didelis, bet mano kambarys labai ramus. Viešbutis priskiriamas prie gerųjų, bet turi daug trūkumų. Knygynų ar jų
maža ar jie nesvarbiose gatvėse. Šiaip viskas labai pigu. Automobilis
iš stoties apvažiavo pusė miesto ir paėmė apie 3 litus. Numeris vieš24

25

26

27

28

Aleksandras Babianskis (1853–1931) – iš Lietuvos kilęs advokatas, karininkas, publicistas. Lenkijos ir Lietuvos susitaikymo šalininkas, memorandume premjerui Ignacui Paderevskiui pasisakė prieš abiejų šalių unijos idėją. Jam nuolat priekaištauta dėl per didelio
nuoširdumo su Lietuva. Mirė Varšuvoje, palaidotas Lietuvoje.
Marianas Svechovskis (Świechowski, 1882–1934) – Vilniaus Seimo ir II Lenkijos Respublikos Steigiamojo seimo delegatas, tautinis ir politinis veikėjas, publicistas. Žurnalo Głos
Wilna vyriausiasis redaktorius, Vilniaus informacijos biuro vadovas, Kauno krašto laikinojo politinio komiteto veikėjas, masonas.
Marcelis Handelsmanas (1882–1945) – įžymus istorikas, Varšuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas (1927–1934), Tarptautinių problemų tyrimo draugijos
pirmininkas.
Antonis Šlagovskis (Antoni Szlagowski) – kunigas, 1927–1928 m. Varšuvos universiteto
rektorius.
Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis (g. 1863 Kalesninkuose Alytaus aps. – m. 1938 Varšuvoje,
palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse) – lietuvių pedagogas, rašytojas, aušrininkas, spaudos
darbuotojas. Mokytojavo Berznyke, Lomžoje. Varšuvos lietuvių veikėjas.
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buty apie 9 litus.Yra gatvėse driskių ir prašančių. Publika maždaug
kaunietiškai pasirėdžiusi. Mes esam mažesni bet nemenkesni.
Na bučiuoju Tave labai, labai su [...].

[Antraštėje]
„Aido“ redakcijoje man pasakyta, jog kuriuos numerius per Kubiliūtę prašiau atsiųsti mano kronikai, praėjusią savaitę išsiuntę.
1928.I.29 Broniuček. mano! Šiandien sekmadienis, tai neturėjau
jokių politinių kalbų, tik ėjau per pažįstamus: buvau pas Straševičius29
priešpiečiuose, pas Sakalauskius pietuose ir pas Stanevičius30 arbatoje.
Pirmdu pasimatymu neįdomu nei Tau nei man. Leonas žilas. Leonienė sakosi nervų neatsigavusi nuo Liūsios mirties, rūpinasi jos sūnumi
savo anūku. Du kitu Leono vaiku – neįdomiu, ypačiai Lionis. Pasirodo,
jog Vanda dažnai ten užeina, kaip Elia sako, esanti artimiausia jiems
ir brangiausia. Jie (Elia) nesupranta, kodėl tarp Viktoro ir Vandos nutrūkę; aš neaiškinau. Beje – iš Šveicarijos Viktoras jiems parašęs platų
laišką apie save ir apie mus visus. Sutikau pas juos Jokubo [?] Stanevičiaus (mirusio, kaip ir jo žmona) sūnų mokinį, kuris skundėsi, jog į
jo laiškus p. Benadiktas Tomaševičius31 neatsakęs. Daktaras Sarcevičius32 miręs prieš 3 metus. Elia trumpai apsikirpusi, kiek pražilusi, bet
ne senutė. Butą turi gražų. [Specialus, matyt, sutartas skirties ženklas
tekste.] Mačiau ten tiek profesorių, profesorienių, jaunuomenės – obojętna publiczność [lenk. abejinga publika]. Žinoma, visokių Lietuvai
palankumo išreiškimų, išskyrus Vilniaus dalybą, kuris esąs aiškus.
Dejuoja žmonės jog lietuviai esą nesukalbami, nenusimaną esą vo-

Atrodo, čia turimas omenyje Janas Vaclavas Straševičius (Jan Wacław Straszewicz,
1891–1975) – lenkų inžinierius, Varšuvos aukštųjų mokyklų dėstytojas, Lenkijos inžinierių sąjungos steigėjas. Draugystės su Lietuva sąjungos steigėjas. Savo noru išmoko
lietuviškai, gynė lietuvius Varšuvos spaudoje nuo žurnalo Ilustrowany Kurier Codzienny
puolimų, susijusių su Bocianskio akcija (jį mini R. Mackonis).
30
Leonas Stanevičius (Staniewicz, 1871–1951) – inžinierius elektrotechnikas, Varšuvos ir
Peterburgo aukštųjų mokyklų dėstytojas, 3 dešimtmetyje Varšuvos politechnikos mokyklos rektorius. Vedęs, žmona Elvyra Marija, vaikai – Liudvika, Elvyra, Leonas.
31
	Benediktas Tamoševičius – susisiekimo ministras LR VIII ministrų kabinete.
32
Henrikas Sarcevičius-Sarcinskis (Henryk Sarcewicz-Sarciński, g. 1865) – gydytojas, prieš
Pirmąjį pasaulinį karą ilgametis Lenkijos socialistų partijos veikėjas Balstogėje ir Vilniuje.
1907 m. rusų valdžios iškeltoje politinėje byloje jį gynė advokatas T. Vrublevskis, kurio
padėjėju buvo M. Biržiška.
29

290

Bronius M akauskas

kiečių ir sovietčikų tampomi, ir vėl Voldemaras33, Voldemaras. Kliudę kunigai. Lenkai visados pripažindavę lietuvių
kultūrą ir Lietuvos nepriklausomybę. Visi labai Lietuvoje su
lietuviais lietuviškai kalbėję. Rėmę mūsų judėjimą. Žodžiu
– idilija.
Ir tokios idilijos aš girdžiu kiekviename žingsnyje, išskyrus Užsienio Reikalų Ministeriją, kuri vis dėl to labiau
orientuojasi, jog visaip kaip lietuvius veikiant negalima betgi nesiskaityti su faktu, jog lietuviai neišsižadės Vilniaus.
Čia tiktai p. K [...], grįžęs iš Kauno, kad ir pripažino visus
lietuvius, net kairiausius, neišsibodint Vilniaus, betgi netikint jo gauti ir žiūrint į jį kaip į niekados nepasiekiamą
Sioną! Gražiai su juo Kaune mūsiškiai kalbėjo!! [Sutarto
skirsnio ženklas žymi šio, matyt, Biržiškai svarbaus teksto
Paminklo broliams
pabaigą.]
Biržiškoms ir jų tėvams
atminti Viekšniuose
Na Broniuček, o dabar labanakt – miegok ramiai dėl manęs, nieko
fragmentas, 2005 m. man neatsitiks, varškinuką valgu, neprisvalgu: tik nemėgstu viešbučių dvasios! Ar mergaitės sveikos? Ar gausiu iš Jūs kokią žinelę ligi
ketvirtadienio-penktadienio: išvažiavimo iš Varšuvos į Krokuvą? Bučiuoju Tave ir špuntes stipriai, stipriai.
Tavo Myk[olas]

1928.I.29.
Mamuček mano brangusis! Аr tarpininkauji tarp manęs ir Ministerijos? Tikėk, kada aš čia belakstydamas politikos dalykais, vis dėlto
menkas esu korespondentas, nes vis apie jus prisimenu, kas kartais
man ir kliudo. Tik šiaip vis lakstau ir lakstau. Vakar (šeštadienį, 28)
iš ryto buvau toli pas Sakalauskį-Vanagėlį, pas kurį turėjau pavalgyti;
abudu Sakalauskiai tebekalba lietuviškai. Vytis ligi mano atėjimo buvo
atversta į sieną, atėjus pasukta į mane. Iš ten turėjau eiti konferuoti
Užsienio Reikalų Ministerijoje. Čia Litaueris telefonavo į visas puses,
rūpindamasis man būsimuosius pasimatymus, antradienį su manim
kalbėsis Zaleskis. Pilsudskis, pasak laikraščių, dieną prieš mano atva-

33

Augustinas Voldemaras (g. 1883 Dysnoje Tverečiaus vls. – m. 1942 Maskvoje) – tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas, pirmosios Vyriausybės vadovas. Vertinamas
prieštaringai. Mums rūpimu laikotarpiu (1926 gruodžio 17 – 1929 rugsėjo 23) vadovavo
XIV Ministrų kabinetui ir buvo užsienio reikalų ministras.
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žiavimą išvažiavo į Krinicą – nežinau, ar besulauksiu. Koscialkovskis34
serga. Daugybė kitų išvažinėję rinkimams. Atėjo „Epokos“ korespondentas, kuriam nesutikau duoti jokio politinio pasikalbėjimo nei savo
nuomonių, o tik įspūdžius iš važiavimo (ne visa dar sakiau). Pasisveikinau su Puzina35, kuris 1920 m. taip mane spaudoje koliojo, o iš
L. išgirdęs mano pavardę, spruko kažkur, dabar esąs prancūzų laikraščio redaktorius ar bendradarbis. Aplankiau kaip dziennikarz [lenk.
žurnalistas] prezesą Syndykatu dziennikarzy [žurnalistų sindikato pirmininką] Zdzislovą Dębickį – „Tygodnik Ilustrowany“36 redaktorių,
kuris dėkojo už aplankymą, bet su juo nevedžiau jokių politikos kalbų,
nes tai paprastas literatas (jau rozmówki literackie) – žinoma, daug
mums linkėjimų ir jokio supratimo (rado mane esant gudo {baltarusio} tipo). Toliau apie 2 val. kalbėjaus su radca Grabianskiu [turbūt
tarėjas iš URM], kuris įrodinėjo jog reikia skirti Lietuvos ir Lenkijos
santykius iš viso nuo Vilniaus dalyko, kuris šiuo tarpu negalįs būt
išspręstas Lietuvos naudai, tuo tarpu kai santykiai gali būt naudingi
mums sutvarkyti ir ateityje palengvins palankų Lietuvai Vilniaus išsprendimą – condominium, sferų padalinimo ar net ir visiško Lietuvai
atidavimo formoje. Jis kaip ir kiti minėjo, jog Lenkija vengsianti Vilniaus savo notose ir suprantanti Voldemaro taktiką kaip provokavimą.
Paskui apie 5 val. priešpiečiams su Tarnovskiu, kuris neradęs Babianskio. Tarnovskis panašiai kalbėjo, tik labiau apsipažinęs su derybų eiga
– 1920 m. taręsis su Jurgučiu37 Varšuvoj, buvęs Ženevoj ir kt. Dabar
jam Jurgutis pasakęs ne kaip politikas, jog ekonominiai santykiai būtų
Lietuvos naudai; tą patį Galvanauskas38 pasakęs Briandui39. Voldemaro
nekenčiąs Briandas, kuris, Zaleskio pritariamas, pakvietęs VoldemaMarianas Zindramas-Koscialkovskis (Zyndram-Kościałkowski, 1892–1946) – kilęs iš Lietuvos Želigovskio „maišto“ dalyvis, pilsudskininkas. 1928 m. Vilniaus krašto delegatas į
Seimą. 1935–1936 m. premjeras.
35
Juzefas Puzina (Józef Puzyna, 1878–1949) – istorikas, tyrimų sritis – lietuvių-rusėnų
kunigaikščiai. Literatūrinius kūrinius pasirašydavo slapyvardžiu Wejdawutas. Pirmojo
pasaulinio karo metais Lenkų tautinio komiteto narys. 1928 m. Užsienio reikalų ministerijos leidžiamo informacinio pobūdžio žurnalo Messager Polonais redaktorius.
36
Tygodnik Ilustrowany – 1859–1939 m. Varšuvoje leistas iliustruotas kultūrinis visuomeninis žurnalas. Nebuvo susijęs su jokiomis politinėmis jėgomis, paskelbė daug literatūros
kūrinių ir istorinės medžiagos. Vyriausiuoju žurnalo redaktoriumi nuo 1918 iki 1929 m.
buvo Zdislavas Dembickis (Zdzisław Dębicki).
37
Vladas Jurgutis (1885–1966) – kunigas, ekonomistas, finansininkas, pedagogas, profesorius, akademikas.
38
Ernestas Galvanauskas (g. 1882 Zizonyse Vabalninko vls. – m. 1967 Eks le Bene
Prancūzijoje) – lietuvių inžinierius, politikos ir visuomenės veikėjas. 1924–1927 m. Lietuvos atstovas Londone. 1939–1940 m. Lietuvos finansų ministras.
39
	Briand.
34
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rą Paryžiun piliulės pasaldyti (przyjechał W. do Genewy po jedno, a
otrzymał coś innego) [lenk. Voldemaras atvyko į Ženevą vieno, gavo
kita] o šis niekus pripasakojęs žurnalistams, nekenčiąs ir Strezemanas40, aż drży ze złości na wspomnienie Waldemara [lenk. net dreba
iš pykčio suminint Voldemarą] (šis bene žadėjęs jam „karo“?!; iš viso
V. [Voldemaras] visų lenkų linksniuojamas. Pilsudskis pats vedąs politiką, jam nieks neturįs įtakos, jei bent Pristoris41. Ir T. [Tarnovskis] ir
Gr. [Grabovskis] ir kiti vis klausinėja, kaip į Pilsudskį žiūrima žmonėse; vienam kitam papasakojau Alytaus senio bylų dėl pavadinimo
Pilsudskiu. T. [Tarnovskis] sako Lenkiją, atsimenant V. [Voldemaro]
pasakymą, jog lenkų pasiuntinius tepriimsiąs Vilniuje, pasiūlysiant
ambasadorių, įleisiant ištremtuosius (bus, turbūt, del kiekvieno nurodinėjimo, jog nesąs Lenkų pilietis). Lenkija pilnai pripažįstanti Lietuvą
teisingai darant visur kur Vilniaus dalyką primenant, bet dėl Suvalkų
sutarties sulaužymo Lenkija niekados oficialiai savęs neišplaksiant.
Vakare nuėjau pas Babianskį, bet neradau namie – [pažymėto teksto
pabaiga].
Dabar Tau tiktai. Mano kambarys jau nuolat šiltas, lova patogi,
tik miegu ne per geriausiai. Šiandien esu pakviestas pas Sakalauskius
pietų. Miestą šiek tiek pažinau, bet vis man – be kalnų ir su per [didele
tauška?] dar nepatinka. Tau be abėjo patiktų dėl ploto [...] ir nepaprasto judėjimo, tik bijotum tūkstančių automobilių. Mergaitėms turbūt
irgi patiktų.
Ką jūs darote? Ar buvote teatre? Dėl kino neabejoju. Bučiuoju
Jus karščiausiai.
Tavo ir Jūsų Myk.

1928.I.30 Mylimoji Broniulik! Rašau labai pavargęs, prisilakstęs.
Žinoma, ne spaudai tik J. J. [Ignui Jonynui] ir kitų žiniai. Iš ryto reikėjo būti knygyne (pirkau trūkstančius „Słownik języka polskiego“
sąsiuvinius), paskum buvau Užsienio Reikalų Ministerijoje, iš ten grį-

40

41

Gustavas Strėsemanas (Gustaw Stresemann, 1878–1929) – Vokietijos kancleris ir užsienio
reikalų ministras. Tuo metu (1928 01 25) Berlyne vedė derybas su Lietuvos premjeru
Voldemaru.
Aleksandras Blažejus Pristoras (Aleksander Błażej Prystor, 1874–1941) – lenkų politikas,
premjeras, pulkininkas, masonas. 1929–1930 m. darbo ir socialinės apsaugos ministras,
1930–1931 m. pramonės ir prekybos ministras. Vienas pagrindinių sanacijos laikotarpio
politikų, Pilsudskio artimas bendradarbis. Vadinamosios pulkininkų grupės narys. Nuo
1931 m. gegužės 27 d. iki 1933 m. gegužės 9 d. premjeras.
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žau namo ištaisyti „Wiadomości Literackie“ straipsnį apie mane, kur
buvau padarytas lenku patriotu ir šiaip daug apie mane banialiukų
buvo prirašyta – gerai, kad parodė prieš išspausdinant tai, nesikišdamas į jų teisingai, bet nepilnai kitus pažintus faktus, vis dėlto nuleidau
straipsnio toną – nežinau, ką jie su straipsniu darys42. 1 val. buvo man
priešpiečiai, kuriuose dalyvavo Ministerijos spaudos skyriaus vedėjas
Libickis, sekretorius Šumliakovskis43, dar koks tarnautojas, o taip pat
Zygm. [Zigmuntas] Lempickis44 ir „Kurjer Warszawski“45 redaktorius
Olšovskis46. Kalbėtasi buvusiomis kultūros temomis, tai aš stengiaus
informuoti apie Lietuvą, o iš jų kamantinėti apie lenkų kultūrą – kreipiau dėmesio į rusų kultūros nukratymą, gerus Kauno lenkų santykius
su lietuviais, lietuvių kultūros darbą, literatūros gyvenimą ir t. t. Grįždamas ir lydėdamas mane Šumliakovskis aiškino man, kodel tremtinių
dar negrąžinta: Voldemaras nesikreipęs jųjų reikalu į Lenkų vyriausybę, kaip Ženevoj buvę nutarta, tai šioji nė nežinojusi – dabar būsią
priimti; tik vis delto atrodo, jog del kiekvieno iš jų bus kokių iš lenkų
pusės kliūčių, o ypačiai lenkų pilietybės nepripažinimo.
4 val. nuvažiavau pas Marijoną Sviechauskį. Patyriau Vilniaus
emigrantus labai keikus Plečkaitį, kam šis juos varžęs, [...] eiti 1 ½ val.
į miestą, o šis aiškinęs, jog jie eina pas mergas ir ulioją. Ancevičius47
esąs narwaniec [lenk. karštakošis]. Varšuvoje gyvena daugelis Kauno
lenkų kaip Swiechauskis, Okuličius, Vielhorskis ir kiti – pasitraukę

42

43

44

45
46

47

Straipsnį išspausdino žurnalas Wiadomości Literackie, 1928, nr. 6, p. 4: „Prof. Biržiska
w Warszawie“.
Marianas Šumlakovskis (Szumlakowski, 1893–1961) – užsienio reikalų ministro Augusto
Zaleskio kabineto direktorius ir patikėtinis. 4 ir 5 dešimtmečiuose Lenkijos pasiuntinys
Madride.
Zigmuntas Lempickis (Zygmunt Łempicki, 1886–1943) – germanistas, Varšuvos universiteto profesorius. Dienraščio Kurier Polski vyriausiasis redaktorius.
Kurier Warszawski (1821–1939) – labai populiarus konservatyvus dienraštis.
Konradas Olchovičius (Olchowicz, 1894–1978) – dienraščio Kurier Warszawski vyriausiasis redaktorius. Biržiška, ko gero, bus suklydęs, nes pavardę Olszewski turėjęs ankstesnis (tuo metu jau miręs) šio dienraščio vyr. redaktorius.
Pranas Ancevičius (g. 1905 Laužuose Raseinių aps. – m. 1964 Okvilyje, Kanadoje)
– žurnalistas, literatūros kritikas, politinis veikėjas. 1927 m. rugsėjo 16 d. suimtas kaip
Tauragės sukilimo dalyvis, bet, užstojus J. Tumui-Vaižgantui, paleistas, emigravo į Rygą,
o spalio 11 d. – į Lenkijos valdomą Vilnių. Dalyvavo plečkaitininkų veikloje, redagavo
laikraštį Pirmyn. Vėliau vadovavo Lietuvos socialdemokratų partijos vienai grupei Lenkijoje. 1930 m. spalio 15–16 d. III LSDOU konferencijoje Berlyne paskirtas sekretoriumi Lenkijai. Baigė Vilniaus universiteto Teisių fakultetą. 1939 m. ištremtas į Varšuvą,
vėliau grįžo į Kauną. 1939–1940 m. laikraščio Lietuvos žinios korespondentas Berlyne.
1940 m. dalyvavo Lietuvių aktyvistų fronto steigiamajame susirinkime Berlyne. 1943–
1944 m. advokatavo. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į Kanadą. Bendradarbiavo Naujienose. Dirbo Kanados lietuvių socialdemokratų sąjungoje.
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nuo slegiančio Vilnių centralizmo ir tikėjęsi čia ką gera Lietuvai ir
Vilniaus kraštui padaryti – apsivylę. Meištavičius48 jau 8 mėnesiai
kai esąs Pil[sudskio] nemalonėje ir bijąs nustoti vietos. Vielhorskis49
protestavęs Meyštavičui, kai šis tvirtinęs Lietuvai tereikiant „ciwuna“ [liet. tijūno] su botagu. Vielh. [Wielhorski] labai norįs grįžti prie
šeimynos, nuo kurios esąs atskirtas jau 4 metai. Pilsudskis nieko neklausęs, nei Pristoro. Rudenį visa jis nutaręs ir vedęs, nors aplinkui
bemaž visi jį mėginę sulaikyti. Ėjęs tiesiog į karą, norėdamas pabaigti
neaiškią padėtį. Ženevai jam siūlę pastatyti aiškius reikalavimus, bet
jis pasitenkinęs būsimu V [Voldemaro] atsisakymu nuo karo. Dabar
esanti valanda, kai galima esą nesunkiai vienas – [kitam?] grąžinti
Vilnių, užsiminiau Rondomanskį.
7 val. vakaro Babianskis man daug papildė, pasakodamas, jog
Pils. [Pilsudskis] esąs užsispyrėlis, bet kartu vis sakęs „būsiu norįs
Lietuvai [...]“, bet šie nežinia ko norį. Bab [Babianskis] nemanąs kad
ir gavus Vilnių Lietuvai būtų jai dabar naudos – tik vargas ir maištai.
Geriau būtų ekspansija – neliečiant sienų – veržtis į Vilnių. – O dabar
labą naktį plunksna nesilaiko. Bučiuoju Tave ir mergaites. Myk.
1928.II.5 Bronuček mano brangute! Jau kelias dienas nieko nerašiau, nes tiek laksčiau ir privargdavau, jog vos nusirėdydavau gulti.
Dabar nuo vakar dienos esu Krokuvoje, (pranešti spaudai atvyko II.4),
kuri man be galo patiko, bet pirma apie tai, ko dar nerašiau iš Varšuvos
ir apie ką pranešk Jonyno ar Balučio50 žiniai.

Aleksandras Meištovičius (1864–1943) – 1921–1922 m. Vidurio Lietuvos premjeras, teisingumo ministras ir generalinis prokuroras (nuo 1926 spalio 2 iki 1928 gruodžio 22).
49
Vladislavas Vielhorskis (Władysław Wielhorski, 1885–1967) – lenkų istorikas, politologas. Vienas iš lenkų sovietologijos mokyklos kūrėjų. 1920–1924 m. Kauno dienos publicistas, pašalintas iš Lietuvos Respublikos už antivalstybinę veiklą. 1930–1939 m. Vilniaus
aukštosios politinių mokslų mokyklos profesorius, 1931–1939 m. Rytų Europos mokslo ir
tyrimų instituto Vilniuje direktorius. Knygų apie Vidurio Europos problemas, Lenkijos ir
Lietuvos istoriją, tarp jų Litwa etnograficzna (1928), Litwa współczesna (1938), Polska
a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów (1947), Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej
(1959) autorius.
50
	Bronius Kazys Balutis (g. 1880 Seirijuose – m. 1967 Londone) – Lietuvos diplomatas,
politikos ir visuomenės veikėjas. Vadovavo Lietuvos delegacijai derybose su Lenkija Kalvarijoje ir Suvalkuose, pasirašė Suvalkų sutartį. 1920–1921 m. URM viceministras, 1921–
1927 m. Vakarų ir Politikos departamentų direktorius, 1927 m. URM generalinis sekretorius. Nepritarė 1926 m. gruodžio 27 d. valstybės perversmui, atsisakė vykdyti perversmo
organizatorių reikalavimą perimti vadovauti Užsienio reikalų ministerijai. 1928–1934 m.
Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras JAV, nuo 1934 m. – Olandijoje
ir Didžiojoje Britanijoje.
48
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I.31 pakviestas apsilankiau pas PAT’o direktorių Goreckį51, kurį
dar iš Vilniaus buvau pažinęs. Kai aš jam nurodžiau, jog lenkų spauda be galo netiksliai informuojanti lenkų visuomenę, jis čia pat siūlė,
kad PAT su Elta susitartų informuotis, kad nebūtų klaidų. Apie 12 val.
naktį tą pat dieną jis man skambino viešbutin, prašydamas ištaisyti
gautą iš Rygos telegramą apie Šilingo atsistatydinimą, labai netiksliai
paduotą; supratau, jog tai daroma man įrodyti. 12 val. dieną buvau pas
Užsienio Reikalų Ministerį Zaleskį, su kuriuo pasikalbėjimą nusiunčiau telegrama Kaunan ir laišką į „Vilniaus Aidą“; jeigu telegrama
nebūtų pasiekusi, tegu „Elta“ pasiima iš „V. Aido“. Be ko kita, nurodžiau Zaleskiui į reikalą grąžinti tremtinius ir konkrečiau minėjau
Rondomanskį52 kurį jis užrašė. Tą pat dieną priešpietavau su Goreckiu.
5 val. popiet buvo arbatėlė (faifoklokas).
„Przegląd Polityczny“ redakcijos prof. Handelsmano man pagerbti duota „Europos viešbučio Pompėjos salėje“. Dalyvavo per 30
profesorių, redaktorių ir šiaip veikėjų, kaip Boduenas, Zielinskis, Požezinskis, Staravičius, gen. Babianskis, Mar. [Marjanas] Sviechanskis,
Lednickis53, Šoberis, Posneris, Lempickis, Kulčickis, Vacl. [Vaclovas]
Makovskis54, [kar...], rektorius su prorektorium ir kiti. Handelsmanas
pasveikino malonia prakalba, į kurią atsakydamas ir pabrėždamas, jog
neliečiu politikos ir nesakau valdžios vardu, nurodžiau, jog kiek Lietuva praeityje kentėjo dėl vienašališko, nes vienintelio lenkų kultūros
įplaukimo, tik dabar – greta kitų kultūrų – ji nebijo ir lenkų, nes nepriklausomybėje sutvirtėjusi ji turi aiškią savo kultūrą; lietuvių mokslas
ir literatūra ir dabar de facto turi ryšių su lenkų mokslu ir literatūra,
kad ir aplinkiniu keliu, ir ateityje to nevengs, o jei ir lenkų mokslininkai bei literatai panorės su lietuvių mokslininkais bei literatais turėti
tinkamų pažinčių, iš jų turėti informaciją, keistis raštais ir pan., lietuviai to nevengs, kad ir dar bendros sutartys dar nebūtų padarytos.

51

52

53

54

Piotras Goreckis (Górecki) – legionistas, pilsudskininkas, 1921–1929 m. Lenkų telegrafo
agentūros (PAT) direktorius.
Andrius Rondomanskis (Randamonis; g. 1889) – 1919–1922 m. mokytojavo Vilniuje,
Lietuvių gimnazijoje. 1922 m. lenkų iš Vilniaus ištremtas. 1922–1938 m. dirbo Kaune. 1939 m. paskirtas Švietimo ministerijos įgaliotiniu Vilniaus kraštui, plačiai reiškėsi
lietuviška veikla Vilniuje.
Aleksandras Lednickis (Aleksander Lednicki, 1866–1934) – teisininkas ir politikas,
rusų kadetų partijos veikėjas, organizavo pagalbą lenkams Rusijoje Pirmojo pasaulinio
karo metu. Nuo 1918-ųjų gyveno Varšuvoje. Liberalas, paneuropeizmo idėjų šalininkas.
1932 m. su Pilsudskio patikėta misija lankėsi Lietuvoje.
Vaclavas Makovskis (Wacław Makowski, 1880–1942) – lenkų teisininkas ir politikas,
Seimo maršalka ir maršalkos pavaduotojas, Senato maršalkos pavaduotojas, masonas.
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Kiek provokuodamas puoliau lenkų universitetus, jog vengia lietuvių ir jų dalykų, nurodžiau priešingą Lietuvos universiteto taktiką,
po ko Požezinskis, Šoberis, Antonevičius rodė kas lenkų universitetuose daroma („Epoka“ pranešė, jog visuose lenkų universitetuose
dėstoma ir lietuvių literatūra – ko nei vienas nesakė), jog lenkų mokslininkai mėginę susisiekti su lietuvių mokslininkais, bet be atsako. Boduėnas55 du kartu kalbėjo ir dalijosi kaip senis atsiminimais. Aš du
kartu kalbėjau, ir išklausė mane be galo rimtai, susimąstę; stengiaus
turėti čia savo rankose iniciatyvą – mokslo sferos susidomėj tuo pasikalbėjimu – paskui daug kas sutikęs mane apgailestavo nebuvęs šiame
„svarbiame ir įdomiame“ pasikalbėjime.
II.1 apie 1 val. su Posneriu56, Nedzialkovskiu ir Tuguttu buvau
Seimo rūmuose. N. [Nedzialkovskis] labai klausinėjo, kokių turiu žinių
apie Lenkų valdžios rėmiamų emigrantų, nes šioji išsižadanti to rėmimo ir neprisipažįstanti. Nurodė, jog pinigiškai pepeesai remia kaip ir
Vakarų Europos socialistai, bet toji pašalpa esanti per maža, bent iš to
galima būtų leisti „Pirmyn“ ir ką didesnio ruošti, gal, sako, ką valdžia
ir duodanti. Klausinėjo apie Lydos kareivines. Gnaibė Plečkaitį dėl
Čižo, Poliakevičiaus57, gyrė Paplauską ir Ancevičių. Paskui pietavom
su Posneriu ir ekskunigu Bolcevičiu58, mačiau Šaulio dukrytę – rimtą,
liūdną Birutykė, bet lenkaitė, lietuviškai nemoka. Popiet turėjau dar
būti Užsienio Reikalų Ministerijoje dėl suredagavimo pasikalbėjimo
su Zaleskiu – tekstą jis patikrino, bet nieko neperdirbo; daug darbo
turėjau, iki jį kaligrafiškai telegrafui naktį perrašiau. Vakare mačiaus
su vienu Užsienio Reikalų Ministerijos valdininku Smigielskiu59, kuris
mane „privatiškai“ baidė dėl Vilniaus, insinuavo latvius siūlius pasidalyti Lietuva ir pan., tikino lietuvių persekiojimas esant mažus daly-

55

56

57

58

59

Janas Boduenas de Kurtenė (Jan Baudouin de Courtenay, 1845–1929) – prancūzų kilmės
lenkų kalbininkas, vienas iš moderniosios kalbotyros kūrėjų. Kovojo su rasizmu ir
nesąžiningumu viešojoje veikloje. Tautinių mažumų gynėjas, 1922 m. jų buvo iškeltas
kandidatu į Lenkijos prezidentus.
Stanislavas Posneris (Stanisław Posner, 1868–1930) – lenkų socialistas, žmogaus teisių
gynėjas. Senatorius, 1928–1930 m. Senato maršalkos pavaduotojas. Aktyvus masonų
veikėjas.
Karolis Polakevičius (Polakiewicz, 1893–1962) – pilsudskininkų partijos narys Lenkijos
Seime. 1927 m. lapkritį dalyvavo lietuvių politinių emigrantų suvažiavime Rygoje, kuriame, tarp kitko, kalbėjo Plečkaitis.
Henrikas Bolcevičius (Henryk Bolcewicz, 1866–1941) baigė Seinų kunigų seminariją
ir istorijos studijas Krokuvos universitete. Iki 1903 m. klebonavo Žirmūnuose Lydos
aps. Palikęs dvasininkų luomą, dirbo mokytoju Varšuvoje. Išleido, tarp kitko, Stosunki
kościelne na Litwie – listy otwarte księdza do księży (1900).
URM Rytų skyriaus darbuotojas.
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kus, kurie atpulsią lietuviams susitarius su lenkais, o kitaip lietuviai
išnyksią Vilniaus krašte ir t. t. Dar po to buvau pas Straševičių, kalbėjimus su Vakaru60, kuris parašė „Consulibus“ – nebeturi jis jau mūsų
klausime reikšmės. Tuo tarpu tiek, nes jau manęs laukia vesti į Vavelį.
[Teksto spaudai pabaiga.]
Aš jau, mamuček, labai pavargau ir ne tik dėl nuolatinio vaikščiojimo, nors dažnai ir taksi važinėju, bet ypačiai dėl minties įtempimo,
kad kur klaidingai nepasielgčiau. Pabučiuok mane nors iš tolo ir paremk. Bučiuoju jus, špuntes.
„Krokuvoje, Varšuvoje sėdi bernelis nevalioje“

1928.II. 5 (naktį į 6) Mamuček mano! Šit Užs. Reikalų Ministerijos žiniai gali paskaityti.
II.2 iš ryto kalbėjau su Sviechauskiu – skundėsi, jog jis, Okuličius,
Vielhorskis ir kiti „lietuviai“ labai blogai jaučiasi – buvę Vilniuje,
nepatikę, gelbėjęsi Varšuvon bėgdami – irgi negerai čia.
1 val. buvau pas ministerį Jurkevičių61, kur atėjo ir ministeris
Stanevičius62 su žmona [Su...rokite] ir pietavome. Ar žinai, kas Jurkevičienė? – Janina Podgórskaitė, kuri mane surado, o paskui vakare sukvietė Podgorskius: Jadvygą, Zbignievą su žmona ir Vytautą
su žmona (Mečislovas miręs, o Zdislovas kitur kur esąs) – maloniai
dalijomės atsiminimais. Jurkevičienė prisimena Steckevičių ir aplankyti Alechnovičius63 (Franko sūnus esąs VII klasėje). Tą pat dieną aplankiau Stanevičius Leonus ir ieškojau Vandos adreso – pasirodo toli
gyvenanti, biuran nueiti neturėjau laiko, o vėl ji nerado laiko manęs
surasti. ½ 9 val. buvau pas prof. Lempickį, kuris priėmė mane kartu
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Vlodzimiežas Vakaras (Włodzimierz Wakar, slapyv. Consulibus, 1885–1933) – nepriklausomas politikos publicistas. Tautinio lygiateisiškumo Lenkijoje šalininkas. Tarpjūrio koncepcijos – Lenkijos sąjungos su Rytų Europos tautomis, siekiant pasipriešinti Vokietijos ir
Rusijos ekspansijai, Lenkijos nuolaidžiavimo Lietuvai Vilniaus klausimu šalininkas.
Stanislavas Jurkevičius (Stanisław Jurkiewicz, 1884–1954) – teisininkas, darbo ministras
(1926–1929). Žmona Janina Podgórska – advokatė.
Vitoldas Stanevičius (Witold Staniewicz, 1887–1966) – lenkų mokslininkas (žemės ūkio
ekonomistas), II Žečpospolitos valstybės veikėjas, masonas. Po gegužės perversmo nuo
1926 m. birželio 20 d. iki 1930 m. gruodžio 4 d. aštuonių kabinetų (iš eilės) žemės ūkio
reformų ministras. Nepartinio bloko, bendradarbiaujančio su vyriausybe (lenk. trumpinys
BBWR) narys Seime dvi kadencijas. Rytų Europos mokslo ir tyrimų instituto Vilniuje
ūkio skyriaus viršininkas. Nuo 1946 m. Poznanės universiteto, vėliau Aukštosios žemės
ūkio mokyklos profesorius.
Francišakas Aliachnovičius (1883–1944) – baltarusių rašytojas, teatro režisierius, tautinis
veikėjas. Tremtinys.
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su prof. Boduenu, Handelsmanu, Požezinskiu, Haleckiu64 ir Šoberiu65.
Prakalbos buvo Lempickio ir mano – towarzyskiego charakteru [lenk.
bičiuliško pobūdžio]. Handelsmanas ragino lietuvių istorikus prisidėti
prie Rytų Europos istorikų sąjungos. Tas lietuvių atstovas būtų kooperuotas į redakciją ir t. t.
II.3 iš ryto atsisveikinau su Užsienio Reikalų Ministerijos žmonėmis: Libickiu, Litaueriu, Tarnovskiu, Grabianskiu: suradau vietoje tik
Litauerį. Susipažinau su tik grįžusiu Holuvka (Pilsudskio taip ir nesulaukiau), su kuriuo paskui pietavau. Daug kalbėjo apie emigrantus,
aiškindamas, jog Lydon tyčiomis juos nustumę toliau nuo demarkacijos linijos, keikė Majų66, kuris tevaikščiojęs pas mergas, iš Berlyno
rašęs pinigų, reikalavęs griežtesnių žygių prieš Lietuvą, tik Pilsudskis
nenorėjęs. Beje, ir jis ir visa Užsienio Reikalų Ministerija griežtai tvirtina, jog Daukantas ir Zubauskis pradžioj tarnavę lenkų kariuomenėj, tik
apie Plechavičių67 nieko nesako ir labai dėl jo teiraujasi, klausinėja.
12 val. aplankiau Švietimo ministerį Dobruckį – geras žmogus,
bet kalbėjome apie švietimą Vilniaus krašte. Išskyrus rudenio įvykius,
kurie ne nuo jo parėję, gyręs gerus santykius su „Rytu“, kuris jam
dėkojęs. Pats teiravosi dėl aplinkraščio, kurį išleidusi Lietuvos valdžia,
drausdama taisyti pasų tautybę; to prašę iš manęs sužinoti „kowieńczycy“ [kauniečiai].
4 val. buvau pas „Varšaviankos“ redaktorių (seniau „Žečpospolitos“) Stronskį68, kuris labai teiravosi dėl Voldemaro ar ne vokietis
buvęs (Krokuvoje tvirtina jį buvus lenku) ir žadėjo laikraštyje atitaisyti. Sakėsi prieš avantiūras, bet kartu už išspręstą Vilniaus klausimą.
Vakare išvažiavau Krokuvon.
II. 4 iš ryto (apie 6) atvykau Krokuvon (ar pranešta laikraščiuose). Čia kiek pamiegojęs „Prancūzų viešbuty“, kelias valandas žiūrėjau miestą. Senobinis, kupinas atsiminimų, man brangus, manau,
64

65

66

67

68

Oskaras Haleckis (1891–1973) – istorikas, rašęs apie Lietuvos istoriją ir tautinius santykius. Lenkų delegacijos Paryžiaus konferencijoje (1919) ekspertas.
Stanislavas Šoberas (Stanisław Szober, 1879–1938) – kalbininkas, profesorius. Tuomet
dirbo VU Lyginamosios kalbotyros katedroje.
Antanas Majus – kapitonas, atsargos karininkas Tauragės sukilimo metu. Jo paminėjimas
tarp Lydos „plečkaitininkų“, dirbusių Lenkijos naudai, nėra aiškus.
Povilas Plechavičius (g. 1890 Židikų vls. Mažeikių aps. – m. 1973 Čikagoje) – Lietuvos
kariuomenės generolas. Vadovavo 1926 m. gruodžio 17 d. perversmui Lietuvoje. Nuo
1927 m. Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininkas. 1929 m. vasario 13 d. gen.
P. Plechavičius išleistas į atsargą.
Stanislavas Stronskis (Stanisław Stroński, 1882–1955) – pagrindinis nacionalistų
grupuotės, vadinamųjų endekų, politikos publicistas; dienraščio Rzeczpospolita (1920–
1924), vėliau Warszawianka (1924–1928) redaktorius.
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kad ir Tau, Bronuček! Kiek Varšuvoj svetima, čia viskas lyg mano.
1 val. buvau pakviestas pas vaivadą Darovskį69, kurio žmoną, pasirodo, tėvas gydęs; ji išvažiavusi. Priešpiečiuose dalyvavo redaktoriai
Dambrauskis70 ir Srokovskis71, bene tas redaktorius Dziadošas, poetas Orkanas72 su žmona (Folejauskienė, kuri apie Tave klausinėjo. Prie
stalo ir salėje kelias valandas kalbėta apie Malopolskos dalykus, apie
rinkimus ir para[...].
apie Lietuvą beveik vieni tik Orkanai, tikriau apie Vilnių. Tenenbaumas73 (rodos, profesorius, ar konsultantas) pasakojo kalbėjęs su
Voikovu74 (rusų atstovu Varšuvoje, dabar [...] kuris sakęs jam Rusiją
niekados neduosiant Vilniaus Lietuvai, bet sau susigrąžinsiant). Popiet Marijonas Dambrauskis kelias valandas vedžiojo mane po savo
laikraščio „Ilustrowany Kurjer Codzienny“75 7–9 aukštų namus: tas
didžiausias visų lenkų laikraštis ruošęs kasdien 260 000 egz., o sekmadienį ligi 300 000; iš to laikraščio buvo korespondentas Kaune (tikriau
pro Kauną važiavo) Rube [taisyklingai – Rubel76] – nemalonų įspūdį
padaręs.
7 ½ val. buvau vaivados ložėje su Orkanais „Turandot“ spektaklyje, bet išsėdėjome su jais ir ukrainiečiu prof. Lepkyj77 tik pora valandų ir išėjome vakarieniauti. Vakarienėje Orkanas siūlė suvažiuoti
lenkų liaudies literatams kaip jis, lietuviams, ukrainiečiams, gudams ir
Liudvikas Darovskis (Ludwik Darowski, 1881–1948) – politikas, darbo ministras, Lodzės
vaivada, 1926–1929 m. Krokuvos vaivada.
70
Marianas Dombrovskis (Dąbrowski, 1878–1958) – žurnalo Ilustrowany Kurier Codzienny vyriausiasis redaktorius, spaudos sindikato steigėjas. Pilsudskininkų partijos delegatas
į Seimą.
71
Konstantis Srokovskis (Konstanty Srokowski, 1878–1935) – publicistas, liberalus politikas iš Galicijos. Nuo 1928 m. dirbo dienraštyje Ilustrowany Kurier Codzienny Krokuvoje. Knygos Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich (1923) autorius.
72
Vladislavas Orkanas (Władysław Orkan, 1875–1930) – poetas, rašytojas, susijęs su Podhale ir Krokuva. Orkano antroji žmona – Bronislava Folejevska (Bronisława Folejewska).
73
Henrikas Tanenbaumas (Henryk Tennenbaum, 1881–1946) – ekonomikos profesorius,
žurnalo Przegląd Gospodarczy vyriausiasis redaktorius.
74
Piotras Lazarevičius Voikovas (1888 –1927) – rusų revoliucionierius, bolševikas, tarybinis
diplomatas. 1927 m. birželio 7 d. buvo nušautas Varšuvos geležinkelio stotyje. Jį nušovė
baltagvardiečio emigracijos veikėjo sūnus devyniolikmetis Borisas Koverda, Vilniaus
rusų gimnazijos moksleivis. Pasikėsinimo priežastis – kerštas už Voikovo dalyvavimą
žudant carą ir jo šeimą. Palaidotas prie Kremliaus sienos, tarp labiausiai nusipelniusių
komunistų.
75
Ilustrowany Kurier Codzienny – populiariausias lenkų dienraštis, buvo leidžiamas Krokuvoje 1910–1939 m.
76
Liudvikas Rubelis (Ludwik Rubel, 1897–1958) – Krokuvos dienraščio Ilustrowany Kurier Codzienny politikos redaktorius.
77
	Bohdanas Lepkis (Lepkyj, 1872–1941) – ukrainiečių rašytojas, literatūros kritikas, Lenkijos Respublikos senatorius (1938–1939). Krokuvos Jogailaičių universiteto dėstytojas.
69
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slovakams. Sakėsi seniai svajojęs su manim susipažinti. Lepkyj davė
man adresų Lvivan. Na štai dasivariau ligi šiai dienai –
O dabar labanakt, Broniule ir špuntės – noriu jus sapnuoti.
Jūsų Myk.
1928.II.8
(Na, Bronuček, traukiu toliau savo kroniką, kurią gali kitiems paskaityti (ne spaudai), nors man jau tai viskas įgriso ir tik noriu grįžti
namo (ryto iš Lvovo važiuoju Vilniun); mane jau ima neramumas del
Tavęs ir jūsų – sveikatos, nervų ir t. t. Taigi raportuoju):
II.5 kelias valandas žiūrėjau Vavelį, vedžiojamas jo prižiūrėtojo
dakt. Moreliovskio78, kuris Maskvoje buvo suėjęs su Vaclovu ir čia
į mane įkibo, bemaž įsimylėjo, jog nuolat su juo turėjau reikalo, tai
valgiau, tai jis visokius patarnavimus atlikdavo. Vavelis man padarė
didžiausio įspūdžio, ne tik mūrai, bet ypačiai grabai – karalių, Mickevičiaus, Kosciuškos... Jutau, jog į juos aš turiu nemažesnės teisės
nei lenkai. 5 val. buvo susitikimo arbatėlė pas rektorių Marchlevskį79
(malonus chemikas, garsaus lenkų bolševiko brolis), kur susipažinau
su visa eile gerai man iš darbų žinomų ir labai besidominčių Lietuvos
dalykais mokslininkų – Talba, Grincevičium, Semkovičium80 (nepaprastai malonus), Papke, Rozwadowskiu (kariškis sztywny), Kutrzeba, Fijałek, Stan [Stanislovu] Estreicheriu, Kalenbachu (tas, tiesa, nesiinteresuoja) – buvo apie 20 žmonių; prakalbų nebuvo, bet šiaip labai
daug kalbėjomės ligi 8 val. Po to nuėjau pas Orkaną, kuris, nesveikas
jausdamasis, prašė mane užeiti. Neilgai buvęs, grįžau namo.
II. 6 iš ryto valgiau su prof. Semkovičium ir dakt [daktaru] Moreliovskiu, paskui su pastaruoju antru nuvažiavau apie 50 kilometrų į
kalnus Zakopanės linkui (vaivada buvo proponavęs važiuoti ligi pat
Zakopanės, bet per vėlai išvažiavom). Grįžęs vakarieniauti su tuo pat
Moreliovskiu ir grafu Tarnovskiu, kuris buvo lenkų diplomatijoje Anglijoje, bene Prancūzijoj ir kitur. Kalbos apie politiką. 6 ½ val., pakviestas rektoriaus, turėjau universiteto didžiojoje aulėje paskaitą apie
78

79

80

Marianas Morelovskis (Morelowski, 1884–1963) – meno istorikas, Vavelio valstybinių
meno rinkinių kuratorius (1926–1929). Nuo 1930 m. dirbo Vilniaus universitete.
Leonas Pavelas Marchlevskis (Leon Paweł Marchlewski, 1869–1946) – chemikas, Krokuvos Jogailaičių universiteto rektorius (1926–1928), II Žečpospolitos II ir III kadencijos
senatorius.
Vladislavas Aleksandras Semkovičius (Władysław Aleksander Semkowicz, 1878–1949)
– lenkų istorikas, Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius, Lenkijos mokslų akademijos (PAU) narys, šaltinių ieškotojas ir leidėjas. Jo mokslo tyrimų sritis – Lenkijos
viduramžių istorija. Be kitų temų, tyrinėjo Lietuvos ir Lenkijos unijos problematiką.
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dabartinį lietuvių literatūros istorijos stovį. Pasikartojo Minsko istorija, tik iškilmingiau. Senato lydimas, įvedė rektorius mane į pilną studentų ir šiaip publikos aulę, užėmė rektoriaus vietą, iš rašto paskaitė
prakalbą, kurioje priminė buvusius Lenkų ir Lietuvos laikus, jųdviejų
dabartinių nesusipratimą ir viltį, jog ateityje abi tautos sugebėsiančios susiprasti. Jo prakalba ir mano paskaita (45 min.) buvo leidžiamos radijo; paskaitą pradėjau lietuviškai: „Sveiki gyvi“. Po paskaitos
8–11 val. bendra vakarienė su profesoriais (senatu ir dar kažkuriais
apie 25 žmonės). Žadėjo būti be prakalbų, bet prof. Pap’ee pratarus
ir priminus dėl praeities, jog ką Dievas sujungęs, žmonės neišjungsią
(lotyniškai), turėjau atsistoti ir plačiau išdėstyti, kaip žiūriu į tuos dalykus: ne spjauname į praeitį, tik stengiamės ją pažinti, ne keikiame
lenkų, bet gavę skaudžių patyrimų esame atsargūs, mylėdami praeitį
nesiduodame jos vergijon ir ieškome tokių kelių, kurie atitiktų tautos
reikalą įeinant į naujosios istorijos žmoniją, esame ir būsime nepriklausomiečiai, o lenkų atžvilgiu neatmetame nė sutarčių nė ypačiai
kultūrinių santykių, nebijome nė jų kultūros, kai gauname ir gausime
ne vien iš jų semtis, bet ir iš kitų, o jau dabar pats ir kai kurių savo universiteto draugų vardu galiu pasižadėti padėti susisiekti mokslo dalykais ir šiaip geriau dviem visuomenėm apie kits kitą pasiinformuoti,
nes viena iš labai didelių kliūčių, be plačių politinių priežasčių, susiprasti yra neganėtinas, netinkamas, tendencingas spaudos informavimas. Į tai man karštai atsakė prof. Stanislovas Estreicheris81, „Czas“
redakcijos bendradarbis, kuris kreipdamasis į mane iškilmingai į „Tu“,
prašė pranešti jo draugų – profesorių vardu Kauno universitetui, jog
jie pilnai gerbia ir gerbsią Lietuvos nepriklausomybę, suprasdami, jog
tiktai nepriklausoma tauta tegalinti pilnai kultūriškai ir tautiškai kilti, svajodami apie susiartinimą nesikesinsios prieš nepriklausomybę,
daug reikšmės čia duoda kultūros gilėjimui, su džiaugsmu ir nusistebėjimu seką Lietuvos kultūros ir ypačiai Universiteto augimą ir gražų
plėtojimąsi (kur galiu, duodu žinių – ypačiai visur stebina ir pagarbos
iššaukia faktas, jog rektorius Romeris – lenkas!), kurį jie visu kuo paremsią. Buvo ir man komplimentų. Kalba buvo ganėtinai graži. Man
nuolat visi įkalba, jog labai gražiai kalbu lenkiškai, bet aš jaučiu, kaip
man sunku kalbėti. Pabaigoje dar prof. Kaderis82 (nemalonus) pratarė

Stanislavas Ambrozis Estreicheris (Stanisław Ambroży Estreicher, 1869–1939) – Lenkijos
teisės istorikas, bibliografas, Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius ir rektorius.
82
	Boleslavas Kaderas (Bolesław Kader, 1863–1937) – chirurgas, kilęs iš Vilniaus ir čia
baigęs gimnaziją. Nuo 1899 m. Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius.
81
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kelis žodžius lietuviškai, prašydamas pranešti Lietuvai, jog tai „nieprawda, kad mes nemyliam Lietuvos, mes ją myliam“. Grįžęs radau
žydų dienraščio korespondentą, kuriam atsisakęs kalbėti apie politikos dalykus, kaip ir kitiems atsakydavau, bet daviau kiek žinių apie
kultūros gyvenimą. Po to išvažiavau Lvovan, gavęs vaivados įsakymu
I klasėj „Osobny przedział“(!) [lenk. atskirą kupė] – Na, vis dėlto jau
artinasi pasimatymo laikas. Bučiuoju, bučiuoju, bučiuoju. Tavo Myk.
* Man rodos, kad trumpą žinią apie paskaitą gali paduoti Eltai,
pridūrus, jog ji įvyko II 6 – lygiai 6 metams suėjus po to, kai lenkų
vyriausybė ištrėmė mane iš Vilniaus į Kauną.

1928.II.9 Bronulia, mažile!
Šiandien važiuoju iš Lvovo (ukrainietiškai Lvivo) per Varšuvą
(nesustodamas) į Vilnių, kur būsiu 2–3 dienas, tai greičiausia nebebus
prasmės laiško rašyti, nors taip esu papratęs Tau kad ir savo kronikas
siųsti, jog kurią dieną dėl nuovargio ar kelionės to nepadaręs, jaučiu
ko trūkstant.
Lvove esu trečią ir paskutinę dieną. Atvykau II.7 iš ryto 8 val.,
sustojau dideliame Krokuvos viešbutyje; deja, vindai pagedus, tenka
keltis 4-tan aukštan pačiam, o Tu žinai, kaip mudviem sunku laipioti
– kojas pakerta. Lvove besivalkiojant krito į akis daugybė policijos
– junti, jog ne viskas čia tvarkoj. Ukrainiečių kalbos čia negirdėti, kaip
Vilniuje lietuvių, bet jie čia yra, kad ir persekiojami, stipresni ir labiau
susitvarkę nei lietuviai. Po karo jie pirkę apie 500 namų, inteligentai
dažnai yra 2–3 aukštų namų savininkai, jųjų mokslo draugija „Naučnevo Tovaristvo im. Ševčenki“ turi 3 namus, kurių kiekvieni turi 3
aukštus; ten pat mokslo biblioteka ir skaitykla, muziejai, spaustuvė,
kitur ir knygynas. Švietimo draugija „Prosvita“83 irgi turi namus; ten
pat kooperatyvų centras paėmęs į savo rankas visą Lvovo aprūpinimą
sviestu, dienraščio „Dilo“84 redakcija ir t. t. skyrium dar Tautos namai
(bene 4 aukštų – buvau, bet neatmenu), dar skyrium Tautos muziejus.

83

84

„Prosvita“ – ukrainiečių švietimo organizacija, įkurta 1869 m. Lvove. Veikė iki 1939 m.
(Volynėje lenkų valdžios uždrausta jau 1936 m.). Turėjo savo skaityklų, bibliotekų ir
svetainių tinklą, užsiėmė leidybine veikla.
Dilo – ukrainiečių informacinis-politinis laikraštis, leistas 1880–1939 m. Lvove.
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Atvykęs tuojau nuėjau pas vaivadą Duniną-Borkovskį85, kurio
neradęs palikau kortelę (gavau iš jo vėliau irgi kortelę), iš ten pas Universiteto rektorių kun. Gerstmaną86, kuris apvedžiojo po Universitetą
ir taip pat vėliau įmetė man kortelę, bet tuo viskas, mano laimei, pasibaigė. Tai jutaus toje pusėje laisvas ir nusikreipiau kiton, kuri man
labiausiai rūpėjo – į ukrainiečių politikos vadą Dim [Dmytro] Levitskį87. Patekau ten tuo laiku, kai ėjo kratos, kurios gražiausiai įrodė, kiek
tiesos buvo Varšuvos Užsienio Reikalų Ministerijos veikėjams man
tvirtinant, jog Ukrainoje jau prasidėjusi nauja gadynė – ukrainiečių
bendradarbiavimo su lenkų valdžia, girdi, aš turįs pats savo akimis
įsitikinti...
Pavargęs grįžau, papietavau, ir kelias valandas sumigau.
Atsikėlęs vėl vaikščiojau po miestą. Gal jis vasarą gražus, daug
senų bažnyčių, yra ir medžių, kalnų, bet įspūdis dabar ne koks: miestas didelis (260 tūkst. gyventojų), yra daug aukštų namų (yra ir 5
aukštų), bet dar daug Austrijos palikimo, jos [kazenščinos?], lenkybė
triumfuojanti, bet vilnietiškai. Charakteringa (nors apie tai iš anksto
Krokuvoj buvau perspėtas), na ir natūralu, jog mokslininkui čia Lietuvos mokslininku ir nesidomi – uniwersytet kresowy [lenk. pakraščių universitetas] ir tokius tartum jis mokslininkus – politikus, kurie
Lietuvos dalykais čia visai nesidarbuoja. Vien tik profesorius slavistas
Lehr-Spławiński88 skaito 2 valandas lietuvių gramatiką. Aš tų profesorių nė nelankiau. Iš 11 ukrainiečių profesorių, kurie dėstė čia ligi
Lenkijai atsiradus, dabar nei vienas nedėsto, nors, nežiūrint kliūčių,
vis dėlto iš 6200 studentų esą čia, pasak rektoriaus, ligi 900 ukrainiečių (37% žydų, tai apie 2300). Ukrainiečių literatūrą dėstąs gimnazijos
mokytojas lenkas Janów89, kuo menkai skaitys apie senąją „maloruską“ literatūrą. Šoferiai ir policija čia šiuрkštesni nei Varšuvoje ar Krokuvoj, autai brangesni.

85

86
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89

Piotras Duninas-Borkovskis (Dunin-Borkowski, 1890–1949) – konservatyvus lenkų politikas, 1927–1928 m. Lvovo vaivada.
Adamas Gerstmanas (Gerstmann, 1873–1940) – kunigas, teologijos profesorius, 1928–
1929 m. Lvovo Jono Kazimiero universiteto rektorius.
Dmytro Levickis (Levyckyj, 1877–1942) – ukrainiečių politikas, advokatas. Laikraščio
Dilo vyriausiasis redaktorius, delegatas į Lenkijos Seimą, centro dešiniosios partijos
UNDO pirmininkas.
Tadeušas Ler-Splavinskis (Tadeusz Lehr-Spławiński, 1891–1965) – lenkų kalbininkas,
slavistas. Nuo 1922 m. Lvovo universiteto profesorius.
Janas Januvas (Janów, 1888–1952) – literatūros istorikas, Lvovo universiteto Rusėnų filologijos katedros vedėjas. Mokslo tyrimų sritis – rusėnų ir lenkų senoji religinė raštija.

304

Bronius M akauskas

II.8 iš ryto aplankiau Tovaristwo Naukowe im. Ševčenki90, kur
mane labai maloniai sutiko ir visa parodė, ypačiai pirmininkas, Hruševskis91 pavaduotojas prof. Kirila Studzinskij92, gerai atmenąs Jonyną; teiravosi, ar J. [Jonynas] gavęs jam siųstas knygas. Su St. [Studinskis] buvau kelias valandas ir kartu pietavau. Stud. [Studinskis]
dar kai ką atmena iš lietuvių kalbos, kurią Vienos universitete buvo
studijavęs. Gavęs iš Jonyno knygą vakare, kaip buvo mano sutarta dar
anądien su „Dilo“; jo redakcijoje buvo mano paskaita apie dabartinę
mūsų kultūrą ir nepriklausomybės reikšmę jai plėtotis ir kilti. Buvo
apie 25 ukrainiečiai, nors daugelis yra išbėgioję provincijon dėl rinkimų. Po paskaitos daug buvo paklausimų, kurie net ir į politiką įėjo.
Nors atvykau be rekomendacijos (Varšuvos ukrainiečių rekomendacija kažkodėl Lvovo nepasiekė), kas mane kiek varžė, bet lietuvio ir
Kauno profesoriaus vardas atidarė man duris; labai maloniai mane čia
priėmė. Šiandien turbūt jau nieko nelankysiu; kad būtų traukiniai patogiau sutvarkyti, būčiau jau iš ryto važiavęs, bet reikia laukti vakaro.
Laikraščiuose pranešta, jog Varšuvon atvykęs iš Paryžiaus Tysliava93.
Na, dabar ligi pasimatymo. Man įdomu, ar gauni mano laiškus – rašau
juos atsižvelgdamas į pašalines akis ir ausis.
Bučiuoju Tave ir mergaites. Man kažko neramu dėl Anulės.
Myk.94

90

91

92

93

94

Taraso Ševčenkos mokslo draugija – pirmoji neoficiali ukrainiečių mokslo akademija, veikusi Lvove nuo 1873 m. 1940-aisiais sovietų valdžios uždaryta. Rasti draugijos rinkiniai
saugomi Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje.
Mychaila Hruševskis (Mychailo Hruševskij, 1866–1934) – ukrainiečių istorikas ir politikas, 1898–1913 m. vadovavo T. Ševčenkos mokslo draugijai. Lvovo universiteto dėstytojas.
1917–1918 m. Ukrainos Centrinės rados pirmininkas. Nuo 1924 m. dirbo Ukrainos mokslų
akademijoje Kijeve (TSRS).
Kirilo Studinskis (Studinskij, 1868–1941) – ukrainiečių filologas, slavistas, literatūros
tyrėjas, visuomenės veikėjas. 1923–1932 m. Lvovo T. Ševčenkos mokslo draugijos pirmininkas.
Juozas Tysliava (1892–1961) – poetas, žurnalistas. Apie jo apsilankymą Varšuvoje rašė
žurnalas Wiadomości Literackie (1928 02 19, nr. 8, p. 4).
Autorius dėkoja „Aušros“ leidyklos darbuotojams už rankraščio perrašymą ir dalinį
iššifravimą.
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BRONIUS MAKAUSKAS (g. 1950 m. Sankūruose) – lietuvių istorikas, Lenkijos
lietuvių bendruomenės veikėjas. Humanitarinių mokslų daktaras, 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. Lenkijos lietuvių visuomeniniame gyvenime dalyvauja nuo 1970 m. 1980–1990 m. buvo Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos centro valdybos vicepirmininkas, 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 santykius, tautinių mažumų padėtį Lenkijoje, ginkluotą lietuvių tautos pasipriešinimą TSRS okupaciniam režimui. Monografijų, studijų, straipsnių bei Lietuvos istorijos vadovėlių
autorius ir bendraautoris.
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Iš praeities
Tarpukario Lenkija buvo daugiatautė valstybė. Net pagal oficialius 1931 m. gyventojų surašymo duomenis lenkai sudarė 68,9 proc.
gyventojų, nors daugelis gyventojų statistikos tyrinėtojų pripažįsta,
kad ir šis skaičius yra padidintas lenkų tautybės atžvilgiu. Lietuvių tautybės gyventojų rasta 83 tūkst., iš jų Vilniaus vaivadijoje –
66,8 tūkst. Lietuvių tyrinėtojai lietuvių skaičių randa ne mažesnį kaip
200 tūkst. Kad lenkų surašinėtojai buvo tendencingi, rodo vienas faktas iš Lenkijos surašymų istorijos. 1919 m. Rytų žemių civilinė valdyba
(Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich) Kobryno apskrityje (dabartinė
Baltarusija) surašydama gyventojus nustatė, kad iš gyventojų, užrašytų lenkais, 43 proc. deklaravo esantys judėjų, 36 proc. – stačiatikių
ir tik 21 proc. – katalikų tikybos. Šie faktai pateikti Ježio Tomaševskio (Jerzy Tomaszewski) knygoje Rzeczpospolita wielu narodów. Tai
rodo, kokiu mastu buvo falsifikuojama. O manipuliuoti lietuvių skaičiumi buvo daug lengviau, nes dalis lietuvių kaip katalikai automatiškai buvo užrašyti lenkais, kiti, būdami aplenkėję, lenkais užrašyti
pagal kalbą. Juk mes nelaikome indų rašytojo, rašančio angliškai, anglų rašytoju, ir pan. Mano šio rašinio tikslas yra remiantis išlikusiais
dokumentais parodyti, kokia sunki buvo lietuvių tautybės žmonių padėtis tarpukario Lenkijoje.
Pirmoji svarbi problema – tai lietuviškojo švietimo sunkumai ir
Lenkijos pastangos asimiliuoti tautines mažumas. 1919 m. balandžio
22 d. Juzefas Pilsudskis užėmė Vilnių, ir ta proga išleido atsišaukimą
į buvusius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojus. Vienas iš
jo punktų skelbė: Noriu jums suteikti galimybę spręsti vidaus, tautinius ir religinius klausimus taip, kaip patys to pageidausite, be bet
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kokio smurto ar prievartos iš Lenkijos pusės. Taip pat 1935 m. balandžio 23 d. Konstitucija tautinėms mažumoms žadėjo užtikrinti jų tautinių savybių vystymosi laisvę. Ši Konstitucija išlaikė galiojančius ir
1921 m. kovo 17 d. jos straipsnius dėl tautinių mažumų. Konstitucijos
109 straipsnis skelbė: kiekvienas pilietis turi teisę išlaikyti tautybę ir
ugdyti savo kalbą bei tautines savybes. 110 straipsnis sakė: Lenkijos
piliečiai, priklausą tautinėms, religinėms bei kalbinėms mažumoms,
turi lygias teises su kitais piliečiais savo lėšomis steigti, prižiūrėti
ir valdyti labdaringas, religines ir visuomenines įstaigas bei laisvai
vartoti jose savo kalbą ir vykdyti savo religijos nuostatus.
Noriu parodyti, kaip lietuvių gyvenimas atrodė iš tikrųjų.
Etnografinės Lietuvos pačiame pakraštyje yra Lazūnai (dabar tai
Baltarusija, Gardino sritis, Yvijos rajonas), kur gyventojai kalbėjo lietuviškai. Apie šį kaimą mūsų kalbininkas Jonas Jablonskis 1906 m.
birželio 29 d. laikraščio Lietuvos ūkininkas (nr. 28) straipsnyje „Tarp
mirštančiųjų“ rašė, kaip jam teko būti mirštančios lietuvių kalbos parapijoje. Visgi tarpukariu dalis Lazūnų kaimo gyventojų savo atžalas
stengėsi įtaisyti lietuviškoje Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Okupacinė Lenkijos valdžia visokeriopai trukdė tautinių mažumų
švietimui. Mat nuo 1935 m. lietuvių vaikams, norintiems mokytis lietuviškai, reikdavo pateikti „Tautybės pažymėjimą“ (Świadectwo narodowości). Lazūnų kaimo gyventojas Konstantinas Barauskas norėjo
lietuvių gimnazijoje mokyti savo sūnų Stasį. Norėdamas gauti tokį pažymėjimą, K. Barauskas kovojo keletą metų. Jis daug kartų vaikščiojo į Lūgumėnų valsčių (Lazūnų kaimas priklausė tam valsčiui), kelis
kartus buvo pas Valažino seniūną (apie 40 km atstumas), pas vaivadą
Naugarduke (40 km atstumas). Jo žygiai visur baigėsi nesėkmingai.
Tuomet jis ryžosi pėsčias eiti į Varšuvą (apie 400 km) pas vidaus reikalų ir švietimo ministrus ieškoti tokio pažymėjimo. Varšuvoje jam
buvo prižadėta, kad pažymėjimą gaus vietoje. Bet, grįžęs į tėviškę, to
pažymėjimo negavo, ir jo sūnus turėjo Vilniuje pereiti į lenkų gimnaziją, nes be tautybės pažymėjimo negalėjo lietuviškos baigti. Ši K. Barausko kelionė buvo aprašyta tuometėje lietuvių spaudoje, taip pat kai
kuriuose lenkiškuose laikraščiuose. 1938 m. rugpjūčio 30 d. laikraštis
Kurier Wileński, nr. 137 (4555), rašė: Pieszo z Lazdun do Warszawy
szedł rolnik.
Žemiau pateikiu dokumentus, kurie puikiai iliustruos beteisę lietuvių kalbos padėtį Lenkijos okupuotoje Lietuvos dalyje:
1. Minėto „Tautybės pažymėjimo“ pavyzdžiai, patvirtinti Vilniaus mokyklų kuratorijos 1932 m. birželio 1 d. raštu nr. II-15411/32.
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2. Minėto „Tautybės pažymėjimo“ pavyzdžiai, patvirtinti Vilniaus kuratorijoje 1935 m. kovo 25 d. raštu nr. II-9/t.j.35, kur matyti,
kad jau nebe gyventojas sprendžia, kokios tautybės yra jo vaikas, o
miesto magistratas arba tam tikra valsčiaus įstaiga.
3. K. Barausko 1935 m. deklaracija, padaryta dėl tautybės nustatymo pas notarą Vilniuje – kaip paaiškėjo, lenkų valdžios pripažinta
negaliojančia.
4. K. Barausko 1938 m. liepos 1 d. prašymas dėl „Tautybės pažymėjimo“, rašytas Lenkijos premjerui gen. Slavoj-Skladkovskiui (beje,
šis prašymas rašytas jau po garsiojo Lenkijos ultimatumo Lietuvai dėl
diplomatinių santykių užmezgimo).
5. K. Barausko 1938 m. rugsėjo 20 d. pakartotinis prašymas dėl
minėto pažymėjimo ministrui pirmininkui, kartu aprašant visus vargus grįžus namo ir nepasiekus reikiamo tikslo.
Vilniaus Mokyklų Apygardos Kuratorija 1932 metų birželio 1 dienos
raštu Nr. 11-15411/32 įsakė, kad gimnazijos direktorius priiminėtų tiktai
tuos mokinius, kurie kartu su kitais reikalaujamais dokumentais pristatys
deklaraciją apie savo lietuvių tautybę sekančio turinio:
Deklaracijos pavyzdys
Aš žemiau pasirašęs ........................ /vardas ir pavardė/, Lenkijos
Respublikos pilietis, lietuvių tautybės, gyventojas ................................
/vietovės pavadinimas, gatvė ir namo Nr./, kaip tėvas – motina – vaiko
teisėtas globėjas ........................... /vaiko vardas, ev. pavardė/ gimusio
........... metais, pareiškiu, kad aukščiau paminėtas vaikas yra lietuvių tautybės.
193 m. ...... d.

...................................
/parašas/
Pasirašyta mano akivaizdoje
....................................
Gimnazijos Direktorius

Deklaracijos pavyzdys
Aš žemiau pasirašęs ............................. /vardas ir pavardė/, Lenkijos Respublikos pilietis, lietuvių tautybės, gyventojas ..........................
/vietovės pavadinimas, gatvė ir namo Nr./, kaip tėvas – motina – vaiko
teisėtas globėjas .......................... /vaiko vardas, ev. pavardė/, gimusio
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........... metais pareiškiu, kad aukščiau paminėtas vaikas yra lietuvių tautybės.
193 m. ........ d.

.....................................
/parašas/
P. .................................
Parašo tikrumą tvirtinu
.....................................

Ne gana to, Vilniaus Kuratorija 1935 m. kovo 25 dienos raštu
Nr. II-9/t.j.35 pakartotinai įsakė, kad gimnazijos direkcija priiminėtų tiktai
tuos mokinius, kurie pristatys deklaraciją pagal formą Nr. 1, kuri skamba
sekančiai:
Nr. 1.
Valsčiaus valdyba /m. Magistratas/ ............................ šiuo pažymi,
kad .................................... dėl vartojimo kasdieninėje šnekoje lietuvių
kalbos yra laikomas priklausančiu lietuvių tautybei.
193 m. ....... d.
Nr. 2.
Valsčiaus valdyba /m. Magistratas/ ....................... pažymi, kad ......
............................. kasdieninėje šnekoje lietuvių kalbos nevartoja, o taip
pat nepristatė įrodymo, jog esąs lietuvių tautybės, o tuo pačiu nei jis, nei
jo sūnus /duktė/ negali būti laikomi asmenimis, priklausančiais lietuvių
tautybei.
193 m. ....... d.
.................................

Iš to matome, kad mokyklos valdžios reikalaujamos deklaracijos davimas yra galioje miesto magistrato arba atitinkamos valsčiaus įstaigos, kuri
kandidatui į gimnaziją gali pripažinti arba nepripažinti jo lietuvių tautybę.
Šis Kuratorijos potvarkis praktiškai palietė lietuvius visur, bet ypatingai gyvenančius Lydos, Ašmenos ir Valažino apskrityse. Pavaizduosime
kai kuriuos faktus pavyzdžiais.
Vilniaus m. gyventojas Kazimieras Nevedomskas dar kūdikystės
metais kaip našlaitis buvo atiduotas į lietuvių prieglaudą, kurią išlaikė Liet.
Labdarybės D-ja. Būdamas prieglaudoje, baigė lietuvišką pradinę mokyklą ir išlaikė egzaminą į lietuvių gimnaziją. Ryšium su tuo įteikė miesto
magistratui prašymą, kad duotų deklaraciją. Magistratas išsprendė rei-
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kalą neigiamai. Mokinys atsidūrė sunkioje būklėje: šeimos neturi, Liet.
Labdarybės D-ja neturi teisės toliau mokyti, miesto magistratas į savo
išlaikymą neima, o samdomam darbui dar per jaunas. Rodos klausimas
toks aiškus, o reikėjo didelių pastangų deklaracijai gauti.
1935 metų rudenį Valažino apskritin Lugamėnų vals. Lazdūnų kaimo gyventojas Konstantas Barauskas, norėdamas atiduoti sūnų į Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, padarė deklaraciją pas notarą sekančio turinio:
Aš, žemiau pasirašęs, Konstantas Barauskas, Valažino apskrities
Lugamėnų valsčiaus Lazdūnų kaimo gyventojas, Lenkijos pilietis, šiuo
pareiškiu, kad aš ir mano sūnus Stanislovas Barauskas, 14 metų amžiaus, esame lietuvių tautybės ir noriu, kad paminėtas mano sūnus mokytųsi Lietuvių Vytauto Didžiojo Gimnazijoje Vilniuje. Vilnius, 1935 metų
spalio 1 dieną. /-/ Rusiškas parašas lenkiškai reiškia „Konstantas Barauskas“ – išvertė Notaras /-/ A. Rožnovskis. Registro Nr. 3099. Įvyko Vilniuje,
tūkstantis devyni šimtai trisdešimts penktų metų spalio pirmą dieną. Aš,
žemiau pasirašęs, Aleksandras Rožnovskis, Notaras prie Vilniaus Apygardos Teismo Hipotekos Skyriaus, turintis savo raštinę Vilniuje, Mickevičiaus gt. Nr. 36, liudiju, kad šis parašas buvo padėtas man matant savo
ranka man nepažįstamo Konstanto Barausko, gyvenančio Valažino apskrities Lugamėnų valsčiaus Lazdūnų kaime, kurio asmens tapatybę, neturint galimumo pristatyti rokognoscentus, patikrinau parodytu man pasu
su fotografija, Lugamėnų valsčiaus Įstaigos 1935 metų rugsėjo 28 dieną
išduotu, Nr. D.b./12/35, Serija B, Nr. 714241. Paimto mokesčio liudijimas:
žyminio mokesčio pg. U.O.S. 139 str. 5 zl. Nepaprasto priedėlio 10%
– 50 gr. Notarui pg. not. taksos 9 str. 4 zl. Kartu 9 zl. 50 gr. Mokėtojas
K. Barauskas. Notaras /-/ A. Rožnovskis. /a.v./. Registro Nr. 3210. Įvyko
Vilniuje tūkstantis devyni šimtai trisdešimts penktais metais spalio aštuntą
dieną. Aš, žemiau pasirašęs, Aleksandras Rožnovskis, Notaras prie Vilniaus Apygardos Teismo Hipotekos Skyriaus, turintis savo raštinę Vilniuje, Ad. Mickevičiaus gt. Nr. 36, liudiju, jog šis nuorašas atitinka originalą,
kurį man pristatė Antanas Juknevičius, gyvenantis Vilniuje, Dombrovskio
gt. Nr. 5. Tikrinant jį su originalu, pastarajame nepastebėta prirašymų,
ištaisymų, užbraukimų ir kitų ypatingų žymių. Paimtų mokesčių liudijimas:
Dydžio pagrindas – zl. – gr. Nuošimtis -. Žyminio mokesčio pg. U.O.S.
157 str. – zl. 50 gr. 10% nepaprasto priedėlio – zl. 05 gr. Notarui pg. not.
taksos 11 str. 5 zl. – gr. Not. taksos priedo pg. 19 str. – zl. – gr. Kartu
5 zl. 55 gr. Mokėtojas p. A. Juknevičius. Notaras. Parašas. Antspaudas.
Originalą atitinka.
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Tačiau paaiškėjo, kad padaryta pas notarą deklaracija yra nepatenkinama, todėl suinteresuotas tėvas kreipėsi į Lugamėnų valsčiaus įstaigą,
prašydamas duoti deklaraciją. Nežiūrint į kelių metų Barausko pastangas,
kaip valsčiaus, taip ir storastijos įstaiga atsakydavo jam tokios davimą iki
tokio laipsnio, kad pagaliau suinteresuotas išdrįso kreiptis į aukščiausius
Valstybės veiksnius: p. Ministrą Pirmininką, mars. Rydz-Smiglą bei Tikybų ir Viešojo Švietimo ministrą, prašydamas jo prašymą išspręsti palankiai. Kadangi Barauskas savo prašyme gana smulkiai nušvietė darytas
įvairiose įstaigose pastangas, todėl patieksime jį ištisai.

			
			

Jo Ekscelencijai Ponui Premjerui
gen. Slavoj-Skladkovskiui
Varšuvoje,

			
			
			

Konstanto Barausko,
Naugarduko vaiv. Valažino apskr.
Lugamėnų valsč. Lazdūnų km. gyventojo,
Prašymas.

Aš, žemiau pasirašęs, Konstantas Barauskas, turiu garbę kreiptis į
Jūsų Ekscelenciją sekančiu reikalu.
Kaip Lenkijos pilietis, lietuvių tautybės, dar 1935 metais pasiryžau
mokyti savo sūnų Stanislovą lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje.
Kadangi pagal tuometinį Vilniaus Mokyklų Apygardos Kuratorijos potvarkį
kandidatai į lietuvių gimnaziją turi kartu su kitais dokumentais pristatyti ir
vietos valsčiaus įstaigos išduotą deklaraciją apie savo tautybę, todėl tuo
reikalu kreipiausi į Lugamėnų valsčiaus įstaigą. Lugamėnų valsčiaus vaitas tokios deklaracijos man nedavė. Tuomet kreipiausi į Valažino storastiją, kur taip pat deklaracijos man nedavė, bet priešingai, Ponas Storasta
dargi pasiūlė paskirti mano sūnui mėnesinės stipendijos 50 zl., kad tiktai
atiduočiau sūnų į lenkų gimnaziją Lydoje. Su tuo Pono Storastos pasiūlymu nesutikau ir tolimesnį reikalo tvarkymą pavedžiau advokatui, kuris
kreipėsi į Vaivadijos Įstaigą Naugarduke. Nuo to laiko praėjo jau daugiau
kaip dveji metai ir iki šiol jokio atsakymo negavau.
Per tuos keleris metus, kai aš, nesigailėdamas išlaidų ir triūso bei
statydamas save į visokius nemalonumus rūpinausi deklaracijos gavimu,
mano sūnus savo jėgomis mokėsi iš vadovėlių ir kasmet laikė stojamuosius egzaminus į vis aukštesnę Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos kla-
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sę, turėdamas viltį, kad vis dėlto reikalaujamą deklaraciją gaus. Pereitais
metais išlaikė stojamuosius egzaminus į 3 klasę, o šiais metais turėjo
laikyti į ketvirtą, tačiau gimnazijos direkcija jo egzaminą atidėjo rudeniui.
Bet yra baimės, ar iš viso šiais metais galės laikyti stojamuosius egzaminus, nes pavasario sezone neleista laikyti stojamųjų egzaminų visiems
kandidatams, kurie prieš egzaminus nepristatė deklaracijų apie savo lietuvių tautybę. O gauti deklaraciją iš tų įstaigų, kurias aukščiau paminėjau,
neturiu nė mažiausios vilties.
Būdamas tokioje padėtyje, drįstu kreiptis šiuo reikalu į Jūsų Ekscelenciją, pažymėdamas, kas seka:
1/ Iš protėvių esu lietuvių kilmės, turiu žmoną lietuvę, todėl ir mūsų
vaikai yra lietuvių tautybės.
2/ Apie savo kilmę ir tautybę gali spręsti tiktai pats žmogus pagal
savo įsitikinimus, o ne kas kitas, kaip šiuo atveju – Lugamėnų valsčiaus
vaitas, kuris pats yra ne vietinis, bet atvykęs į mūsų kraštą kaip kariškis
kolonistas.
3/ Apie mano lietuvių tautybę labai aiškiai kalba faktas, kad, nors
Valažino Storasta suteikė patogų pasiūlymą ir pažadėjo stipendiją, atmečiau ją, bevelydamas geriau gaišinti savo sūnaus mokslo metus, daryti
išlaidas ir vargti, o taip pat apsunkinti sūnų varginančiu savamoksliu darbu ir tai be geresnio rytojaus perspektyvų.
Argi tad įtikinančiai neįrodžiau savo lietuviškos kilmės? Argi savo
vargu, išlaidomis ir nemalonumais, kuriuos aš ir mano sūnus per kelis
tuos metus pakėlėme, neužtarnavau, kad galėčiau atiduoti sūnų į lietuvių gimnaziją? Podraug keistos atrodo vietinės valdžios pastangos, kad
mano sūnus būtinai būtų lenkų gimnazijoje. Ar tuo būdu aš ir mano sūnus pakeisime savo kilmę ir tautybę? Taip pat nesuprantamas man Pono
Storastos dosnumas, pagalvojus, kad yra daugybė mokyklinio amžiaus
vaikų ir žymiai gabesnių negu mano sūnus, kurie dėl lėšų stokos negali
mokytis ne tik gimnazijoje, bet ir žemesnėse mokyklose.
Išdėstydamas tai Jūsų Ekscelencijai, nuolankiai maldauju duoti parėdymą, kad galėčiau gauti iš Lugamėnų valsčiaus įstaigos deklaraciją
apie mano ir mano sūnaus lietuvių tautybę.
Lazdūnai, 1938 m. liepos 1 d.
/-/ Konstantas Barauskas
Artėjo 1938/39 mokslo metų pradžia, o Barauskas neturėjo iš Varšuvos jokio atsakymo. Neturėdamas lėšų, 1938 m. rugpjūčio mėnesį nuvyko į Varšuvą pėsčias, įveikdamas apie 400 km, kad pagaliau gavus rei-
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kalingą deklaraciją. Vidaus Reikalų Ministerijoje Barauskas buvo tautinių
reikalų viršininko priimtas ir painformuotas, kad jo prašymas persiųstas
į Naugarduko vaivadijos įstaigą su patvarkymu duoti deklaraciją. Grįžęs
iš Varšuvos, Barauskas nuvyko į vaivadijos įstaigą, kur buvo painformuotas, kad jo reikalas būsią išspręstas Valažino storastijoje. Paskirtą dieną
nuvyko į Valažiną, kur sužinojo, kad jo klausimas yra išspręstas neigiamai. Po tiek pergyventų sunkumų ir padarytų išlaidų, netekęs kantrybės,
tėvas dar kartą nusiuntė P. Premierui prašymą, į kurį iki šiol negavo jokio
atsakymo. Geresniam klausimo nušvietimui pakartotiną Barausko prašymą pateikiame taip pat visumoje.

			
			

Jo Ekscelencijai Ponui
Ministrų Tarybos Pirmininkui
Varšuvoje.

			
			
			

Konstanto Barausko,
Naugarduko vaiv. Valažino apskr.
Lugamėnų vals. Lazdūnų kaimo gyventojo,
Prašymas

Norėdamas mokyti savo sūnų lietuvių gimnazijoje Vilniuje, jau prieš
trejis metus pradėjau stengtis deklaracijos, patvirtinančios mano ir mano
sūnaus lietuvių tautybę. Tada man atsakyta duoti Lugamėnų valsčiaus įstaigoje, Valažino Storastijoje, o iš Naugarduko Vaivadijos įstaigos nesu gavęs
jokio atsakymo. Šių metų pavasarį nusiunčiau Jūsų Ekscelencijai prašymą
ir, nesulaukęs atsakymo, š. m. rugpjūčio mėn. antroje pusėje nuvykau tuo
reikalu net į Varšuvą pėsčias. Padariau apie 400 km kelio. Vidaus Reikalų
Ministerijoje man buvo pasakyta, kad mano prašymas yra persiųstas į Vaivadijos Įstaigą Naugarduke, kur būsiąs išspręstas palankiai.
Š. m. rugsėjo 8 d. nuvykau į Naugarduką, kur Tautybių Skyriuje sužinojau, jog viskas bus sutvarkyta Valažino Storastijoje rugsėjo 12 d. Paskirtą dieną nuvykau į Valažino Storastiją. Ponas Storasta painformavo
mane, kad galiu sau būti lietuvis, tačiau jokių pažymėjimų apie tautybę jis
duoti negali. Jeigu kas tokio pažymėjimo reikalauja, tai pakanka pačiam jį
parašyti ir dviejų liudytojų patvirtinti arba įteikti metrikinį pažymėjimą.
Niekados nesitikėjau, kad mano prašymas bus tokiu būdu išspręstas. Kainavo jis man daug pastangų ir sveikatos. Keliai, kuriuos išvaikščiojau, padarė mane beveik netikusį darbui. Po tiek rūpesčių jaučiu didelę
skriaudą ir nusivylimą.
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Todėl, kartu su šiuo prašymu prijungiu ir savo skundą prieš tuos
veiksnius, kurie nesutiko prisitaikyti prie Jūsų Ekscelencijos potvarkio.
Lazdūnai, 1938 m. IX.20 d.
/-/ Konstantas Barauskas
Po tų visų pastangų, kurie nedavė jokio teigiamo rezultato, Barauskas pasiryžo daugiau tuo reikalu niekur nesikreipti.
Reikia stebėtis kaimiečio siekimu mokslo, statant save į didelius
sunkumus, kurių netgi ne kiekvienas inteligentas išdrįstų imtis. To žmogaus pastangos kuo aiškiausiai rodo jo tautinį sąmoningumą, kurio nenori pripažinti įstaigos.

Nagrinėdami šį konkretų atvejį, matome, kokia lietuvių padėtis
buvo iš tiesų, kaip lietuviai buvo siuntinėjami nuo Ainošiaus pas Keipošių. Man ši padėtis labai panaši į tą, kuri dabar yra Lietuvoje: Vilniaus rajono tam tikros įstaigos reikalauja iš lietuviškų mokyklų prieš
rugsėjo 1 d. pateikti pirmokų sąrašus, paskui nagrinėja, kokių tautybių
vaikučiai eina į lietuvišką mokyklą. Tik nežinau, ar jiems reikia pildyti
analogišką tautybės deklaraciją.
Taip pat noriu pateikti keletą Vilniaus krašto lietuvių peticijų, telegramų Lenkijos valdžiai dėl lietuvių gyventojų persekiojimo.
1935–1938 m. buvo likviduotos beveik visos lietuviškos mokyklos,
visuomeninės kultūrinės ir net religinės organizacijos. Buvo galima
suprasti, kad net ir Dievą geriau mylėti tik lenkų kalba. Ir tai darė šalis,
kuri skelbiasi katalikiška. Okupacinei Lenkijos valdžiai net lietuviškos
dainos kėlė pavojų, ir dainininkai bausti baudomis. Skaitytojų žiniai
noriu pateikti šiuos dokumentus:
1. Baudos protokolą, surašytą 1937 m. liepos 19 d. Vilniaus universiteto studentei Birutei Varkilytei, už neleistiną veiklą Drucminų
kaime Varėnos rajone. Kaltinimo pagrindas – studentų lietuviškos dainos; apskrities seniūno rašte tai skamba taip: Biruta Workilisówna [...]
13.VII.37 [...] wspólnie z innymi uczestnikami studentów litwinów i
przy udziale około 50-u osób zorganizowała widowisko rozrywkowe
– rewię z produkcjami utworów słownych i śpiewem chóralnym w
języku litewskim. Už tai minėta studentė baudžiama 50 zlotų bauda
arba 3 dienų areštu.
2. 1938 05 12 uždarytų lietuvių organizacijų atstovų telegramą
Lenkijos Ministrų Tarybos pirmininkui.
3. 1938 05 15 Vilniaus Stepono Batoro universiteto Lietuvių studentų sąjungos peticiją Lenkijos Respublikos Prezidentui.
4. 1938 06 11 Lietuvių amatininkų prašymą Lenkijos Ministrų Tarybos pirmininkui.

I š praeities

315
Telegrama

			
			
			

Jo Ekscelencijai
Ponui Ministrų Tarybos Pirmininkui
Varšuva
Ministrų Tarybos Prezidiumas

Pastarųjų dviejų metų laikotarpiu sulikviduotos visos svarbesnės
lietuvių organizacijos Lenkijoje ir tuo būdu visiškai suparaližuotas vietos
lietuvių visuomenės kultūrinis gyvenimas.
Uždarytoms organizacijoms vietos administracinė valdžia paskyrė
kuratorius, kurie tučtuojau didesnę lietuvių darbuotojų dalį atleido, paskirdami jų vieton nežinomus mūsų visuomenei asmenis. Be to, kuratoriai ima nesulyginamai aukštus atlyginimus, siekiančius dviejų tūkstančių
zlotų per mėnesį, užtraukdami mums nežinomiems tikslams milžiniškas
paskolas mūsų visuomenės įsigyto stropiu ir sunkiu darbu nejudomojo
turto hipotekon.
Mūsų pageidavimai buvo plačiau išdėstyti Jūsų Ekscelencijai memoriale, įteiktame šių metų balandžio ketvirtą dieną Ponui Ministrui Nakoniečnikov-Kliukovskiui. Dabar, po lenkų-lietuvių santykių normalizavimo,
lietuvių gyventojų Lenkijoje vardu pakartotinai prašome Poną Ministrų
Tarybos Pirmininką kuo skubiausiai panaikinti Pono Vilniaus Vaivados
potvarkius uždarytų lietuvių organizacijų atžvilgiu ir atšaukti kuratorius,
kurie daro lietuvių visuomenei nepaprastai didelius materialinius nuostolius, bei sugrąžinti mums teisę valdyti mūsų organizacijų turtą ir galimybę
dirbti visuomeninį-kultūrinį darbą.
1938.V.12
			

Uždarytų lietuvių organizacijų atstovai:

			
			
			
			
			
			
			
			
			

/-/ Konstantinas Stašys
/-/ Kunigas Bieliauskas
/-/ Kunigas Viskantas
/-/ Bronius Untulis
/-/ Romualdas Bagdonas
/-/ Kunigas Čibiras
/-/ Antanas Krutulis
/-/ Motiejus Kraužlys
/-/ Jonas Jankauskas
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Jo Ekscelencijai
Ponui Respublikos Prezidentui
Varšuvoje

Stepono Batoro Universiteto Vilniuje Lietuvių Studentų Sąjunga
š. m. gegužės 15 dienos susirinkime, apsvarsčius labai sunkią Vilniaus
krašte gyvenančių lietuvių padėtį, vienbalsiai nutarė šiuo kreiptis į Jo Ekscelenciją Poną Respublikos Prezidentą su nuolankiu prašymu maloniai
atkreipti dėmesį į dabartinę lietuvių gyventojų Lenkijoje būklę, bei galimai
skubiai apsvarstyti ir atsižvelgti į labiausiai gyvybingus kultūros-švietimo
ir ekonominius lietuvių visuomenės poreikius.
Kadangi dabartinė lietuvių gyventojų būklė Lenkijoje buvo Vilniaus
lietuvių visuomenės atstovų 1937 m. vasario 20 dienos memoriale smulkiai nušviesta Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui bei 1938 m.
kovo 31 dienos memoriale Ponui Ministrų Tarybos Pirmininkui, – šiuo
turime garbę patiekti tiktai aktualiausius lietuvių visuomenės poreikius.
Nors 1935 m. balandžio 23 dienos konstitucija ir kiti įstatymai užtikrina visiems piliečiams teisių lygybę, galimumą laisvai vystyti savo asmenines ir tautines kultūros vertybes, tautinėms mažumoms teisę savo lėšomis steigti labdarines ir visuomenines įstaigas, mokyklas bei auklėjimo
įstaigas, tačiau išimtinų administracinių potvarkių keliu lietuvių gyventojų
visuomeninis-organizacinis gyvenimas yra sustabdytas. Šiuo metu iš lietuvių visuomenės Lenkijoje atimtos beveik visiškai jos mokyklos, organizacijos, skaityklos-bibliotekos, spauda ir t. t., tos institucijos, iš visuomenės gerovės taško žiūrint, savo metu vaidino labai svarbų vaidmenį, nes
skleidė švietimą, kėlė kaip dvasinę, taip ir medžiaginę kultūrą.
Toks stovis yra labai kenksmingas, nes gresia tautinės lietuvių kultūros sunaikinimui, o drauge stabdo liaudies švietimą, organizacinį gyvenimą ir ekonominį lietuviško kaimo vystymąsi. Lietuvių liaudis, netekusi
savo kultūrinių ir ekonominių institucijų, mokyklų, lavinimosi kursų, organizacijų, susirinkimų, skaityklų-bibliotekų ir spaudos, neturi galimybės
semtis švietimo iš savos tautinės kultūros šaltinių, o dėl kitų kalbų nemokėjimo, neturi galimybės lavintis aplamai. Todėl jau dabar pastebima lietuvių liaudyje grįžtamoji analfabetizmo banga. Tose vietovėse, kur prieš
kultūros-švietimo institucijų likvidavimą, liaudis praleisdavo laisvą laiką
skaitykloje prie knygų arba susirinkimuose, dabar tie patys žmonės ieško
pramogų smuklėje, girtavime, kortose, muštynėse ir pan.
Ryšium su tuo akademinė lietuvių jaunuomenė, sąmoninga savo
uždavinių ir atsakomybės už lietuviškos tautinės kultūros vystymąsi bei
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kultūrinę-civilizacinę būklę lietuviško kaimo, iš kurio pati didesne dalimi
yra kilusi, mano, jog gyvybingiausi lietuvių visuomenės Lenkijoje interesai reikalauja palankiai spręsti šiuos klausimus:
1. Pagal konstitucijos dvasią sulyginti lietuvių tautybės Lenkijos piliečius su kitais piliečiais teisių atžvilgiu ir duoti jiems faktiną galimybę
naudotis įvairiomis įstatymų numatytomis gėrybėmis.
2. Suteikti faktiną galimybę steigti savo privačias mokyklas, draugijas, skaityklas-bibliotekas, kooperatyvus, laikraščius ir t. t. sutinkamai su
atitinkamais įstatymų nuostatais.
3. Duoti galimumą skleisti užmokyklinį švietimą skaityklų-bibliotekų,
lavinimosi kursų, paskaitų, mėgėjiškų vaidinimų, naminio mokymo ir t. t.
pavidalu.
4. Pripažinti Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazijai ir licėjui viešųjų mokyklų teises.
5. Pertvarkyti viešąsias pradines mokyklas, skirtas lietuviams, tuo
būdu, kad jos iš tikrųjų būtų lietuviškos dėstomąja kalba ir mokytojų personalu.
6. Leisti steigti amatų mokyklas su dėstomąja lietuvių kalba, kad kaimo jaunimas galėtų pasiruošti darbui žemės ūkyje, amate ir prekyboje.
7. Įdarbinti viešose pradinėse mokyklose mokytojus lietuvius, kurie
pastaraisiais metais buvo atleisti.
8. Panaikinti švietimo ir kultūros-organizacinio darbo draudimą pasienio zonose, Vaivadijų Įstaigų išleistą lietuvių institucijų ir gyventojų
atžvilgiu, turint mintyje tai, jog žymi lietuvių gyventojų dalis gyvena kaip
tiktai pasienio zonoje.
9. Duoti galimybę sugrįžti į savo gyvenamąsias vietas ištremtiems
lietuviams, kurių visa kaltė buvo ta, jog dirbo visuomeninį ir kultūros-švietimo darbą.
10. Pakeisti ligšiolinę procedūrą, išduodant moralybės pažymėjimus,
ta prasme, kad nutarimas tuo klausimu priklausytų nuo faktų, patvirtintų
teisme.
11. Panaikinti savivaldybės organų potvarkius pažymėjimų apie lietuvių tautybę klausimu, kurių reikalauja mokyklų valdžia iš stojančių į lietuvių gimnaziją vaikų.
12. Galimai palankiai traktuoti lietuvių prašymus nejudomojo turto
/žemės, namų statybos/ įsigijimo klausimu pasienio zonoje, kaip privatiems, taip ir skirtiems kultūros-švietimo tikslams.
13. Nedaryti kliūčių lietuviškam mokykliniam jaunimui išvykti atostogų metu pas tėvus, gyvenančius pasienio zonoje arba pasienio ruože.
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14. Nedaryti kliūčių lietuvių mokykliniam jaunimui organizuoti turistines-krašto pažinimo išvykas po lietuvių apgyventas apylinkes.
15. Tvirtinti vietos gyventojų išrinktus lietuvių tautybės asmenis į savivaldybės organų postus.
16. Priiminėti lietuvius į valstybines bei savivaldybines tarnybas lygiai su kitais piliečiais.
17. Duoti galimybę lietuviams, teisių magistrams, atlikinėti teisminę
praktiką.
18. Panaikinti nutarimą likviduoti privačią Švenčionių lietuvių gimnaziją arba vėl duoti leidimą steigti naują gimnaziją.
19. Panaikinti nutarimus, uždarančius arba sulaikančius šias lietuvių
organizacijas:
a/ Tautinį Lietuvių Komitetą Vilniuje,
b/ Lietuvių Mokslo Draugiją Vilniuje,
c/ Lietuvių Labdarybės Draugiją Vilniuje,
d/ Lietuvių Labdarybės Draugiją Vilniuje, [sic! – red.]
e/ Lietuvių „Ryto“ Švietimo Draugiją Vilniuje,
f/ Lietuvių „Ryto“ Švietimo Draugiją Švenčionyse,
g/ Lietuvių šv. Kazimiero Draugiją Vilniuje,
h/ Lietuvių Ūkio Draugiją Vilniuje,
i/ Lietuvių Sporto Klubą Vilniuje,
j/ Lietuvių Mokytojų Sąjungą Vilniuje.
20. Panaikinti nutarimą, draudžiantį S.B.U. Vilniuje Lietuvių Studentų Sąjungos nariams toliau vartoti ligšiolinę savo vėliavą, kepures ir monogramą.
Baigiant, S.B.U. Vilniuje Lietuvių Studentų Sąjunga reiškia nepalaužiamą viltį, jog Jo Ekscelencija Ponas Respublikos Prezidentas malonės
išklausyti prašymą, kurį aukščiau pateikėme.
			
			
			
			
			
			

Susirinkimo prezidiumas:
Pirmininkas: /-/ Petras Viščinis
Vice-pirmininkas I: /-/ Valerija Čepulytė
Vice-pirmininkas II: /-/ Juozas Spiečius
Sekretorius I: /-/ Genovaitė Kisielytė
Sekretorius II: /-/ Pranas Žukas

Vilnius, 1938 m. gegužės 15 d.
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Ponui Ministrų Tarybos Pirmininkui
Varšuvoje
P r a š y m a s.
Lietuvių amatininkai, gyvenantieji Vilniuje.
Lenkijos Respublikos konstitucija ir įstatymai suteikia mums žymias
teises vystyti tautinę kultūrą ir piliečių laisves. Pastarųjų dviejų metų administracijos potvarkiai faktiškai atėmė iš mūsų galimybę puoselėti ir vystyti
tautinę kultūrą, laisvai organizuotis, įsigyti nejudomąjį turtą ir ėmėsi mūsų
atžvilgiu tokio griežtumo, jog jaučiame tai kaip neteisingas represijas. Kadangi visados buvome ir esame lojaliais piliečiais, mokame mokesčius ir
vykdome visas kitas Valstybės atžvilgiu pareigas, todėl maloniai prašome
sugrąžinti mums piliečių teises ir laisvę vystyti tautinę kultūrą, būtent:
1. Panaikinti sulaikymą, arba uždarymą lietuvių draugijų /Liet. „Ryto“
D-ja Vilniuje ir Švenčionyse, Liet. šv. Kazimiero D-ja, Liet. Labdarybės
D-ja, Liet. Mokslo D-ja, Liet. Sporto D-ja, etc./.
2. Leisti steigti ir laikyti privačias mokyklas ir t. t.
3. Atšaukti draudimą veikti liet. kultūrinėms draugijoms pasienio zonoje bei duoti galimybę lietuvių gyventojams įsigyti nejudomybę toje pasienio zonoje.
4. Pertvarkyti viešas, lietuviams skirtas, mokyklas į lietuviškas /liet.
dėstomoji kalba, lietuvis mokytojas, liet. vadovėliai, mokymo dvasia ir palankus liet. tautai ir kultūrai auklėjimas/.
5. Duoti galimybę vartoti liet. kalbą valstybinėse, savivaldybinėse ir
teisminėse įstaigose.
6. Atstatyti palankų apskrities administracijos ir policijos nusistatymą
lietuvių gyventojų atžvilgiu /nepagrįstos revizijos, baudžiamieji protokolai,
dažni areštai ir nepagrįstos bylos, liet. knygų paėmimas, trėmimas iš pasienio zonos ir t. t./.
7. Duoti galimybę leisti ir gauti lietuviškus laikraščius.
8. Leisti mūsų jaunimui, kuris baigia mokyklas, dirbti valstybinėse,
savivaldybinėse, teisminėse įstaigose ir advokatūroje.
9. Suteikti valstybines teises liet. Vytauto Didžiojo gimnazijai Vilniuje, kame mokosi mūsų jaunimas.
10. Leisti steigti lietuviškas amatų mokyklas.
Pateikiame tuos prašymus Jūsų Ekscelencijai įsitikinę, jog Ponas
Pirmininkas atsižvelgs į juos ir duos mums galimybę patenkinti mūsų aktualiausius tautinius poreikius.
Vilnius, 1938.VI.11

[105 parašai]
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Pažymėtina, kad trys pastarieji pateikti dokumentai parašyti po
1938 m. Lenkijos ultimatumo Lietuvai. Prisiminkime – ultimatumo
tikslas buvo priversti Lietuvą atsižadėti Vilniaus, žadant už tai palengvinti lietuvių padėtį Vilniaus krašte. Dabar tegu skaitytojai sprendžia, ar Lenkija įvykdė savo pažadus.
Lygiai tas pats vyksta ir šiuo metu, kai tam tikri Lenkijos sluoksniai eskaluoja Lietuvos lenkų problemą, visiškai nutylėdami, kad Lietuvoje lenkai turi išskirtines sąlygas plėtoti savo kultūrą ir švietimą.
Rašydamas šį straipsnį naudojausi žurnalu Mūsų Vilnius, taip pat
rankraštine J. Maceikos knyga Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje
1935–1938 m. Ji parašyta kaip memorialas lenkų visuomenei ir dar
laukia savo išleidimo.

Gintautas Šapoka (g. 1948 m. Utenos rajone) – ekonomistas, ūkininkas. Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas),
Ekonomikos fakultetą. Nuo 1960 m. gyvena Alytaus rajone, Talokių kaime. Dirbo
ekonomistu tarybinių ūkių sistemoje, nuo 1992 m. ūkininkauja. Domisi Lietuvos
istorija, yra išleidęs keletą knygų.
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IŠ PACENKŲ ŠEIMOS ISTORIJOS
1918 metų lapkričio 15-osios rytą Vaičiuliškių, Ramonų, Kreivėnų, Trakiškių, Ožkinių, Vaitakiemio, Valinčių, Pristavonių, Šlynakiemio, Punsko ir kitų kaimų gyventojai Punsko bažnyčios aikštėje
surengtame mitinge pasisakė už lietuvišką valsčių Lietuvos sudėtyje.
„Už“ balsavo visi 49 Punsko parapijos kaimai.
Dirva šiam apsisprendimui buvo gerai paruošta. 1917 m. lapkritį Punske įsisteigė Lietuvių krikščionių demokratų (KrD) partija.
1918 m. valsčiuje, kuriame gyveno per 7 000 žmonių, veikė 30 šios
partijos kuopų, joms priklausė 1 800–2 000 narių. Diduma šio krašto
gyventojų pritarė KrD skleidžiamoms krikščioniškoms ir tautinėms
idėjoms.
1918 m. lapkričio 15-osios rytą, kaip rašo prisiminimuose tų įvykių dalyvis chorvedys Kostas Cibulskas, į susirinkusius prabilo Punsko klebonas kunigas Motiejus Simonaitis, Vaitakiemio kaimo ūkininkas Kazimieras Mielkus bei aktyvus visuomeninis veikėjas Petras
Pacenka. Punsko krašto lietuviams nesunku buvo apsispręsti, nes juos
palaikė klebonas M. Simonaitis.
Kunigas M. Simonaitis buvo dvylikos parapijų dekanas, Lietuvių
konferencijos, išrinkusios Lietuvos Tarybą, organizacinio komiteto
narys, aktyvus visuomenės švietėjas. Jo pastangomis 1906 m. Punske
įkurtas „Žiburio“ draugijos filialas, Simonaitis buvo ir jo pirmininkas.
Draugija steigė lietuviškas mokyklas, knygynus, organizavo vakarinius kursus suaugusiesiems, rengė paskaitas, kaimiečius mokė ūki-
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ninkauti, šelpė talentus ir nepasiturinčias šeimas. Simonaičio ir kitų
pastangomis 1907 m. įkurta vartotojų bendrovė „Dzūkas“. (Punske
daug būta žydų parduotuvių, todėl „Dzūkui“ buvo sunku išsilaikyti.
Žydai sąmoningai agitavo kaimiečius, kad šie ten nepirktų, gąsdino,
kad dings jų indėliai, o jie nepaskolinsią pinigų. Tik bendromis lietuvių
pastangomis „Dzūkas“ išsilaikė ir didino apyvartą.) 1909 m. spalio
17 d. M. Simonaitis Punske įkūrė Blaivybės draugiją, į ją tuoj pat užsirašė per 100 narių (vėliau jų buvę per 300). Ši draugija rengdavo
blaivininkų susirinkimus, juose, be parapijos kunigų, dalyvaudavo
kun. V. Kudirka, Šaltinio redaktorius kun. A. Civinskas ir kt. Punsko kaimo veikėjas, Blaivybės draugijos pirmininkas Petras Pacenka
skaitydavo paskaitas apie alkoholinių gėrimų žalingumą žmonių sveikatai.
Petras Pacenka buvo vienas iš aktyviausių to laiko lietuvių veikėjų. Žmonės jį gerbė ir pasitikėjo. 1918 m. lapkričio 15 d. jis buvo
išrinktas Punsko valsčiaus viršaičiu. (Sekretoriaus pareigos patikėtos
Vitlipaičiui iš Kampuočių kaimo. Suburta ir lietuvių milicija, jos viršininku išrinktas Paulauskas. Milicijoje dirbo Antanas ir Vincas Sadauskai iš Kampuočių, Juozas Butkus iš Zovados kaimo ir kiti. Išrinktoje
naujoje 12 asmenų valsčiaus taryboje buvo keli ūkininkai, keli milicininkai, taip pat vienas žydas.)
Punsko lietuviško valsčiaus veikėjai pradėjo dirbti kun. S. Norkaus pastatytame name – prie jo plevėsavo trispalvė ir buvo pakabinta
Vytis. Numanu, kad P. Pacenka kaip išmanydamas tvarkė valsčiaus
reikalus, surašinėjo karo padarytus nuostolius, planavo, kaip parceliuoti dvarponių ūkius. Jis kreipėsi į ūkininkus, prašydamas registruoti
„atliekamus“ gyvulius, kad reikalui esant būtų galima iš apskrities atsiųsti transportą. Tai nebuvo prievolė. Už gyvulius buvo mokama, bet
tuoj po karo pinigai neturėjo didelės vertės. Deja, Pacenkai nepavyko
rasti daug „atliekamų“ gyvulių. Kaimai po Pirmojo pasaulinio karo
buvo nualinti, kaimiečiai patys kentė skurdą.
1919 m. Lietuvos vyriausybė paskelbė jaunų vyrų šaukimą į Lietuvos kariuomenę, ir P. Pacenka ragino šio krašto lietuvius stoti į savanorių gretas. Per 150 vyrų užsirašė į Lietuvos savanorius, tarp jų
Vaičiuliškių vyrai, viršaičio brolis Juozas, Vincas Burbulis iš Trakiškių, Kastantas Vaičiulis ir Petras Didžiulis iš Ožkinių, Jonas Komičius
iš Punsko, Dominykas Kuosa, Jurgis Staskevičius ir Juozas Stanelis
iš Vaitakiemio, Petras Lukaševičius ir Petras Rabikauskas iš Šilainės,
Murinas iš Agurkių, Pauliukonis iš Vaičiuliškių, Žilinskas iš Punsko,
trys broliai Griškevičiai, Jonas Varaška, Slovikas, Žemaitis ir kiti.
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„Blaivybės“ draugijos visuotinis susitikimas Kaune. 1913 m. vasario 13 d.
Punsko atstovas Petras Pacenka pažymėtas strėliuke

Punskiečių apsisprendimas už Lietuvą nepatiko Šaltėnų, Žabariškės, Seivų, Pelelių, Ožkinių, Sožalkų ir kitų dvarelių lenkų dvarininkams. Dvarų savininkai ar jų giminės buvo aukšti lenkų pareigūnai
arba karininkai, kaip minėtas Ožkinių dvaro savininkas, Suvalkų sutarties signataras pulkininkas Mackievičius.
Lenkai, norėdami užvaldyti lietuvių gyvenamus kraštus, ėmėsi
represijų prieš veiklesnius lietuvius. Lietuvių veikėjai, lenkų partizanų
prigrasinti sušaudymu, 1919 m. rugpjūčio pradžioje pasitraukė į Lietuvą. Šiek tiek vėliau demarkacijos liniją perėjo ir Punsko valsčiaus
administracija. Ji įsikūrė valdiškame Radiškės geležinkelio stoties pastate. P. Pacenka viršaičio pareigas Sangrūdoje ėjo dar trejus metus,
ištikimai gynė žmonių reikalus, rašė peticijas Lietuvos valdžiai, kad
nepaliktų Punsko krašto. Punsko valsčius su centru Sangrūdoje išsilaikys iki Antrojo pasaulinio karo.

Petro Pacenkos protėviai
Iš 1883 m. dokumento žinome, kad Punsko miestelyje, prie kelio į Kreivėnus, gyveno Vincas Pacenka. Jis turėjo siaurą, ilgą žemės
juostą, vadinamą daržu. Panaikinus baudžiavą, po žemės reformos visi
miestelio gyventojai buvo išskirstyti į vienkiemius. Jie sudarė atskirą
kaimą, jį pavadino taip pat Punsku. Į vienkiemį persikėlė ir Pacenkos.
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1891 m. Vincas Pacenka savo ūkį užrašė sūnui Jonui. Kitam sūnui
Aleksandrui jam priklausančią dalį sūnus Jonas turėjo išmokėti pinigais; dukterį Agotą išleido už vyro – Juozo Lukoševičiaus iš Šaltėnų.
Jonas Pacenka vedė Rožę Tumelytę iš Punsko Tumelių. Jie susilaukė sūnų Petro ir Juozo bei dukters Katrės. Dukterį išleido už Dominyko Staskevičiaus iš Trakiškių. Sūnui Petrui užrašė ūkį. Vėliau nedidelę dalį žemės užrašė ir sūnui Juozui.
Petras Pacenka

Petras Pacenka
Petras Pacenka gimė 1885 m. 12 hektarų žemės turinčių ūkininkų Rožės ir Jono Pacenkų šeimoje. Jo motina buvo Punsko bažnyčios
tvarkos prižiūrėtojų, pamaldžios Tumelių šeimos duktė. Petras nuo
pat mažens buvo pamaldus ir doras. Gyveno netoli Punsko miestelio,
kur buvę nemažai ištvirkusio jaunimo. Petras prie jų neprisidėdavo,
ir ne vieną jaunuolį patraukė gerojon pusėn. Nuo mažens skaitė Seinų „Šaltinio“ spaustuvėje leidžiamus bei kitus lietuviškus laikraščius
ir knygas. Mokėjo visokių amatų: iš skardos dirbdavo kibirus, indus,
dėžes, įrišinėjo knygas. 1910 m. M. Simonaičio paragintas įsidarbino
„Žiburio“ knygyne, jame būta per 1 000 įvairių knygų. Jas reikėjo
sutvarkyti, įrišti, ieškoti naujų. Kiek pasimokęs pas Punsko knygų įrišėją Slabašauską, perėmė iš jo dirbtuvę ir darbo įrankius. Beveik visos
knygos buvo Petro sutvarkytos ir iš naujo įrištos. Knygininku išbuvo
keletą metų, kol iš Amerikos sugrįžo Povilas Kupstas.
P. Pacenka buvo mokęsis rusiškoje mokykloje, gerai mokėjo ne
tik lietuvių, bet ir lenkų bei rusų kalbas, gerai skaitė ir rašė. Buvo išprusęs, energingas, veiklus žmogus. Bendradarbiavo spaudoje, rašė
straipsnius ir eilėraščius į tuo metu ėjusį laikraštį Šaltinis. Aktyviai
dalyvavo visuomeninėje veikloje, kaip Blaivybės draugijos skyriaus
pirmininkas rengė susirinkimus, sakė aistringas kalbas, ragino jaunimą negerti, mokė patriotizmo, meilės gimtajai kalbai, tėvynei, giedojo
Punsko parapijos chore. Nors ir neturėjo gero balso, chorui buvo reikalingas kaip sumanus organizatorius. Vėliau dirbo „Dzūko“ kooperatyvo buhalteriu, organizavo šios įmonės veiklą, tvarkė sąskaitas ir
dokumentaciją. Jam padėdavo Jonas Slovikas iš Kalinavo bei Juozas
Tumelis, buvusio bažnytinės tarybos pirmininko sūnus, šviesus ir sumanus ūkininkas iš Punsko kaimo.
P. Pacenka vedė Agnietę, kilusią iš senųjų Alksnėnų Tumelių. Ji
beveik varu buvo išvaryta už jo. Nors Petras buvo pamokytas ir gerai
žinomas Punsko krašto veikėjas ir rašė gražius laiškus, Agnietės širdis
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nelabai prie jo linko. Ją broliai kvietėsi į Ameriką, jau net laivakortę buvo
atsiuntę. Ten ji tikėjosi surasti tikrąją
laimę, bet prieštarauti savo gerajam
tėveliui negalėjo. (Mama jau buvo
mirusi.) Taigi ištekėjo už Pacenkos ir
nuėjo į jų šeimą kaip marti. Uošvienė
Rožė Pacenkienė labai meiliai priėmė
marčią, ir visą laiką abidvi gražiai
sugyveno. Agnietė buvo gera dainininkė, giedojo bažnytiniame chore,
vaidino Punske rengiamuose vaidinimuose, buvo linksma, gyva. Tačiau
darbas nemažame ūkyje anaiptol jos
nedžiugino, nes vyras daugiau buvo
užsiėmęs visuomenine veikla, o ne
ūkiu. Senelis Jonas Pacenka taip pat
nebuvo pernelyg geras ūkininkas. Jis
labiau mėgo smuikeliu griežti arba iš
medžio visokius gražius daiktus drožinėti.
Petro Pacenkos ranka nukopijuotas dokumentas
Kai P. Pacenka buvo išrinktas Punsko viršaičiu, Agnietei buvo sunku tvarkyti ūkį. Padėtis dar pablogėjo
Punsko valsčiui persikėlus į Radiškę (vėliau į Sangrūdą.) Petras naktimis tik retkarčiais aplankydavo namus ir šeimą. Kaip tik tuo metu
Pacenkos statėsi naują trobą, todėl Agnietei vienai buvo tikrai nelengva. Be to, lenkai visą laiką ieškojo buvusio viršaičio, tardė ir kankino
šeimą.
P. Pacenka po kelerių metų paliko valsčių Sangrūdoje ir grįžo
namo, nes Lenkijoje tuo metu buvo paskelbta amnestija, ir visi „nusikaltusieji“ Lenkijos valdžiai galėjo grįžti į namus. (Sangrūdoje atsidūręs valsčius dar beveik iki Antrojo pasaulinio karo buvo vadinamas
Punsko valsčiumi.)
P. Pacenka ir toliau domėjosi Punsko lietuvių gyvenimu, skleidė
šviesias mintis. Žmonės labai jį gerbė, kreipdavosi įvairiais reikalais,
tikėdamiesi gero patarimo. 1941 m. lietuviai prievarta buvo iškeldinami iš savo namų į Lietuvą, ir žmonės laukė, ką pasakys jų buvęs
viršaitis, kaip patars elgtis. Nesutinkančius išvykti vokiečiai sodino į
kalėjimą arba vežė į Vokietiją, taigi Pacenka nutarė vykti į Lietuvą, be
to, ten jau gyveno ir mokėsi dvi dukros ir sūnus.
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P. Pacenkos šeima buvo atgabenta į Krekenavą Panevėžio apskrityje, o brolio Juozo šeima – į Upytę. Pradžioje Petro šeima buvo apgyvendinta buvusiuose vokiečio namuose, bet prasidėjus karui ir frontui
judant išvaryta ir turėjo prieglaudos ieškoti pas kaimynus. Pagaliau
ilgesniam laikui apsistojo buvusiame tuščiame dvarelyje Krekenavos
pakraštyje. Frontui pajudėjus į Vakarus, sūnus Petras vargais negalais
grįžo į tėviškę, ten pradėjo ūkininkauti ir laukti sugrįžtant tėvų. Jie
kurį laiką dar gyveno Vilniuje, dukters Birutės šeimoje, o 1956 m. grįžo į Punską. Bet tą pačią naktį tėvą ištiko insultas, jį suparalyžiavo ir
po savaitės jis mirė. Palaidotas Punsko kapinėse.
Mama Agnietė Pacenkienė dar trejetą metų gyveno tėviškėje pas
sūnų Petrą. Vėliau susirgo vėžiu ir 1959 m. mirė. Palaidota Punsko
kapinėse šalia uošvienės Rožės Pacenkienės ir vyro Petro.

Petro ir Agnietės Pacenkų palikuoniai
Petras ir Agnietė Pacenkos susilaukė penkių dukterų: Natalijos,
Agnietės, Birutės, Elenos, Danutės Viktorijos, ir sūnaus Petro.
Natalija Pacenkaitė
Jauniausioji, Natalija, mokėsi Punsko mokykloje, vėliau Krekenavos vidurinėje. Buvo labai gabi, linksma, bet būdama tik 16 metų susirgo tuberkulioziniu meningitu ir mirė. Palaidota Krekenavos kapinėse.
Agnietė Pacenkaitė
Vyriausioji, Agnietė, buvo gabi, linkusi į mokslus, meną, muziką,
todėl tėvai nutarė ją leisti į Vilnių mokytis Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Baigusi gimnaziją metus studijavo biologiją Vilniaus universitete,
bet šis mokslas jai nelabai patiko, todėl kitais metais išvažiavo į Varšuvą, į Aukštąją dailiojo siuvimo mokyklą. Tačiau užėjęs karas sutrukdė
tolesnius mokslus. Agnietė grįžo į Vilnių ir studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą. Baigusi dirbo Švietimo ministerijoje ir
dėstė mokykloje. 1946 m. buvo paskirta Vilniaus Kurčiųjų mokyklosinternato direktore.
Agnė, tapusi direktore, rūpinosi, kad neturintys reikiamo išsilavinimo darbuotojai mokytųsi ir lavintųsi. Mokykloje susikūrė tartum
viena šeima, visi darbuotojai ir kurtieji vaikai jautėsi lyg savo namuose. Kartu lankėsi teatruose, vyko į žymias vietas, keliavo į gamtą,
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rengė įvairius vakarus su įdomia programa. Visa tai, matyt, nepatiko sovietų saugumo „sargams“. Vieną vakarą jie įsibrovė į mokyklą,
niekam neleido išeiti ir taip visus „saugojo“ per naktį. Tačiau, matyt,
neaptikę nieko įtartina, ryte pasišalino. Vis dėlto 1949 m. birželį, padedant skundikams, direktorė buvo suimta ir įkalinta. Apkaltinta tuo,
kad domėjosi Rytų filosofija ir mokykloje laikė nemažai antitarybinių „elementų“, kurie esą ruošėsi nuversti tarybų valdžią. Sovietinis
teismas mokyklos direktorę nuteisė 8 metus kalėti. Iš Vilniaus kalinė
buvo išvežta į Komijos lagerius. Tik po Stalino mirties 1956 m. nekaltai nuteistieji buvo išleisti į laisvę. Po penkerių įkalinimo metų Agnė
grįžo į Vilnių netekusi jėgų ir sveikatos. Į kurčiųjų mokyklą, žinoma,
negrįžo. Šiek tiek padirbėjo Moksleivių turizmo reikalų įstaigoje. Vėliau nebedirbo, gydėsi, gyveno viena. 1999 m. mirė. Palaidota Vilniaus
Sudervės kapinėse.
Petras Pacenka (sūnus)
Petro ir Agnietės sūnus Petras baigė Punsko mokyklą ir buvo paliktas šeimininkauti tėvų ūkyje. Bet kadangi buvo labai gabus techniniams darbams ir labai norėjo toliau mokytis, šviesių Punsko žmonių
J. Vainos ir J. Pajaujo padedamas slapta perėjo Lietuvos-Lenkijos sieną
ir nuvyko į Kauną. Iš čia buvo pasiųstas mokytis į Jiezno žemės ūkio
mokyklą. Čia jis mokėsi ir dirbo iki ateinant rusams. Vėliau persikėlė į
Vilnių ir mokėsi vienoje technikos mokykloje.
Prasidėjus karui mokslai nutrūko, ir Petras išvažiavo pas tėvus į
Krekenavą. Bet čia buvo neramu. Vokiečiai gaudė jaunus vyrus ir grūdo į prievartinius darbus Vokietijoje. Frontui einant į Vakarus, Petras
patraukė į namus ir, patyręs daug pavojų, sunkiai pasiekė savo tėviškę.
Čia jo niekas nelaukė. Petras metus laiko turėjo slapstytis bunkeryje.
Jo namuose tuo metu gyveno kelios lenkų šeimos. Karo frontui nutolus į Vakarus, lenkai išvažiavo, ir Petras, sunkiai atsikovojęs ir atgavęs
nuosavybę, pradėjo šeimininkauti namuose.
Netrukus Petras sukūrė savo šeimą – vedė kaimynų dukrą Anelę
Čėplaitę. Kurį laiką jiedu labai vargo dirbdami ūkyje. Vėliau sugalvojo
išnuomoti savo ūkį susikūrusiai artelei, o Petras pradėjo dirbti techninio aptarnavimo dirbtuvėse Punske. Tai buvo jo mėgstamas darbas.
Namuose dar taisydavo žmonėms radijo aparatus ir kitokią techniką.
Tai buvo laimingiausi jo metai.
Petras ir Anelė susilaukė sūnaus Zigmo ir dukters Ritos. Abu vaikai baigė lietuvišką Punsko licėjų.
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Zigmas taip pat buvo gabus technikai, dirbo Radijo ir telefonų
skyriuje. Zigmas pasistatė namą miestelyje, vedė prekybininkę Onutę
Cirušytę ir susilaukė dviejų sūnų – Arkadijaus ir Andriaus. Vyresnysis Arkadijus baigė Poznanės universitete lietuvių kalbą. Ten vedė,
dirba ir gyvena. Andrių patraukė kariniai mokslai.
Rita baigė Punsko licėjų. Vėliau neakivaizdžiai studijavo ekonomikos mokykloje Elke. Rita – gabi menininkė, yra nutapiusi nemažai
paveikslų ir surengusi kelias savo darbų parodas. 1983 m. ištekėjo už
Stasio Kutylos, šis, būdamas gabus verslininkas, ėmėsi ūkio darbų ir
galvijų auginimo bei prekybos verslo. Rita ir Stasys susilaukė dukters
Monikos Elvyros ir sūnaus Tomo.
Birutė Pacenkaitė
Baigusi Punsko pradinę mokyklą, 1935 m. Birutė kartu su seserimi Agniete išvažiavo į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Ją baigė
1941 m. gegužę, kai prasidėjo karas. Nepilnus metus mokėsi Vilniaus
universiteto Ekonomikos fakultete, bet užėję vokiečiai uždarė universitetą ir mokslai nutrūko. Kurį laiką dirbo Konservų fabrike sekretore,
vėliau vokiečių įstaigoje vertėja. Baigiantis karui ir artėjant frontui iš
šio darbo išėjo ir išvažiavo į Krekenavą, kur buvo iš Punsko atitremti
tėvai su jaunesnėmis seserimis.
Nuo pat vaikystės Birutė svajojo apie teatrą. Vaidino mokyklos
vakarėliuose, pati kūrė vaidinimėlius ir vaidino su vaikais ganydama.
Būdama Krekenavoje, sužinojo apie Panevėžio dramos teatrą, kad jauni žmonės kviečiami į teatro studiją. Nuvažiavo ir buvo priimta. Pabuvusi teatre metus, sugalvojo toliau mokytis, išvažiavo į Vilnių ir įstojo
į Pedagoginio instituto Pedagogikos-psichologijos fakultetą. Mokslus
baigė 1949 m. ir buvo palikta dirbti dėstytoja tame pačiame institute.
KGB-istams suėmus seserį Agnę, atleista iš dėstytojos pareigų kaip
nepatikima tarybinei santvarkai. Rudenį pasiprašė darbo Vilniaus II
mergaičių vidurinėje mokykloje (vėliau pavadintoje Salomėjos Nėries
vardu). Vienus metus dirbo su pradinukais, o vėliau dėstė psichologiją
ir logiką aukštesnėse klasėse. Kai po kelerių metų šie dalykai buvo išmesti iš mokyklų programų, dėstė tik lietuvių kalbą. Dar kurį laiką vadovavo Pedagoginio instituto studentams, atliekantiems praktiką šioje
mokykloje. Be dėstomo dalyko, ji vadovavo mokinių dramos būreliui,
ir jos vaikai dažnai laimėdavo gana aukštas vietas konkursuose. Mokykloje išdirbo iki 1979 m. Išėjusi į pensiją, dar kelerius metus dirbo
Knygų rūmuose budėtoja.

I Š PA C E N K Ų Š E I M O S I S T O R I J O S

329

1950 m. Birutė ištekėjo už Jono Šnaro, atvykusio į Vilnių iš Žemaitijos, Kuršėnų. Čia jis gavo darbo Kurčiųjų mokykloje-internate.
Pradžioje dirbo auklėtoju, vėliau mokytoju ir pagaliau direktoriaus
pavaduotoju mokslo reikalams. Išėjęs į pensiją, kartu su žmona keletą metų dirbo Knygų rūmuose. Birutė ir Jonas susilaukė dviejų sūnų
– Arvydo ir Marijaus. Abu jie mokėsi Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje. Vaikystėje ir būdami jaunuoliai dainavo „Ąžuoliuko“ chore.
Kartu mokėsi ir groti – Arvydas pianinu, Marijus – smuiku.
Arvydas įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, studijavo automobilių ir autoūkio specialybę. Įsidarbino Lietuvos radijo ir televizijos komitete žurnalistu technikos klausimais. Dar studijuodamas pradėjo domėtis estradine muzika. Su bendraminčiais draugais grojo estrados
grupėje „Hiperbolė“, Arvydas buvo grupės būgnininkas. Ši grupė labai
plačiai išgarsėjo ir daug kur sėkmingai koncertavo. Dirbo bendros Lietuvos-Suomijos įmonės UAB „Finnsa“ vadybininku, vėliau technikos
direktoriumi. 1978 m. vedė žurnalistę Birutę Litvinaitę, kuri tuo metu
dirbo ir lig šiol tebedirba Lietuvos radijuje ir televizijoje. Jiedu susilaukė
sūnaus Jurgio, jis sėkmingai dirba informologijos srityje.
Marijus įstojo į J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą,
styginių klasę. Ją baigęs, mokslus tęsė Vilniuje, konservatorijoje. Baigdamas įgijo smuikininko atlikėjo ir pedagogo specialybę. Dar besimokydamas Tallat-Kelpšos mokykloje pradėjo groti ir dainuoti P. Mataičio vadovaujamame folkloro ansamblyje. Vėliau pats kūrė dainas ir
instrumentinę muziką spektakliams, dainavo ir grojo savo sukurtame
estradiniame ansamblyje ir Kernagio vadovaujamame Dainos teatre.
Pats išmoko groti klasikine gitara. Dabar dirba Vilniaus vaikų muzikos
mokykloje „Lyra“ gitaros klasėje. Daug metų grojo kompozitoriaus
Klovos vadovaujamame folkloriniame ansamblyje ir Foko vadovaujamoje grupėje „Sutaras“. Su jais gastroliavo įvairiose užsienio šalyse
– Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Islandijoje, Amerikoje, Norvegijoje, Švedijoje, Kinijoje ir kt. Buvo gabus ir dailei – piešė, drožinėjo
iš medžio, labai domėjosi gamta, norėjo būti girininku. Kaime užveisė
sodą, pasodino beržų alėją, spygliuočių giraitę. 1980 m. vedė žurnalistę Viktoriją Stundytę, ji lig šiol dirba Seimo leidžiamo laikraščio
Valstybės žinios redaktore. Jiedu susilaukė sūnaus Povilo.
Elena Pacenkaitė
Petro ir Agnietės dukra Elena baigė Punsko mokyklą ir kurį laiką
gyveno namuose su tėvais. 1941 m. su visa šeima buvo prievarta iš-
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keldinta iš Punsko ir atvežta į Lietuvą, Krekenavos miestelį Panevėžio
rajone. Čia susipažino su Krekenavos laikrodininku Alfonsu Bergu ir,
būdama 17 metų, už jo ištekėjo. Esant gana dideliam metų skirtumui,
gyvenimas šeimoje nebuvo laimingas. Elena, neturėdama geresnio išsilavinimo, bandė dirbti įvairiose srityse – mezgykloje, vaistinėje, vaikų darželyje, kultūros namuose. Įgijo kino mechaniko specialybę. Elena, būdama labai tvarkinga ir pareiginga, visų darbdavių buvo mylima
ir gerbiama. Turėjo meninių gebėjimų – labai gražiai mezgė, siuvinėjo,
margino margučius. Baigė kulinarijos kursus ir tapo puikia kulinare,
buvo kviečiama ruošti pobūvius mokyklos abiturientams. Nuolat pati
lavinosi, skaitė spaudą ir knygas.
Alfonsas ir Elena susilaukė trijų vaikų – sūnaus Gintauto bei dvynukų Vytauto ir Virginijos.
Gintautas mokėsi Krekenavos vidurinėje mokykloje, paskui Vilniuje baigė Elektrotechnikos technikumą, įgijo energetiko specialybę.
Atitarnavęs armijoje, grįžo į Vilnių ir pradėjo dirbti kino mechaniku
„Pergalės“ ir kituose kino teatruose. Paskui dirbo vyr. energetiku
Žemės ūkio mašinų remonto ir statybos treste Trakų Vokėje, vėliau
– direktoriumi sanatoriniuose poilsio namuose „Aušra“. Poilsio namus
panaikinus, kurį laiką dirbo automobilių remonto dirbtuvėse. Galiausiai su žmona Janina atidarė savo įmonę – kavinę „Plieno paukštis“.
Žmona Janina Babilaitė universitete buvo baigusi anglų kalbos studijas, ėjo atsakingas pareigas gamybos įmonėse.
Gintautas ir Janina susilaukė dviejų dukrų – Linos ir Rasos. Lina
baigė vidurinę mokyklą ir toliau mokėsi kirpėjos amato. Vėliau neakivaizdžiai mokėsi ir baigė Vilniaus elektromechanikos kolegiją. Ištekėjo už Dzido Vaitkaus, jis dirbo Vyriausybės apsaugoje. Lina ir Dzidas
susilaukė trijų vaikų – sūnų Džiugo ir Skomanto bei dukters Ugnės.
Dukra Rasa baigė politologijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo
universitete. Vėliau mokėsi Anglijoje ir Airijoje, ten lig šiol gyvena ir
dirba.
Elenos ir Alfonso Bergų dvynukai Vytautas ir Virginija mokėsi
Krekenavos vidurinėje mokykloje.
Virginija įstojo į Vilniaus prekybos mokyklą, ją baigė ir dirbo
įvairiose prekybos įmonėse. Ištekėjo už muzikanto Prano Sadausko ir
su juo susilaukė dukros Vaidos. Bet vyras tais pačiais metais žuvo autoavarijoje. Po keleto metų Virginija ištekėjo už psichologo Drąsučio
Jauros ir su juo susilaukė sūnaus Roko. Dukra Vaida baigė buhalterijos
mokslus ir dirba buhaltere Krašto apsaugos departamente. 2008 m. ji
ištekėjo už Audriaus Darbaičio.
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Vytautas, baigęs vidurinę mokyklą, buvo įstojęs į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, bet dėl sveikatos jo nebaigė. Dirbo Vilniaus
kuro aparatūros gamykloje prie labai tikslių staklių. Panaikinus šią gamyklą įsidarbino staliumi Žemės ūkio remonto ir statybos treste Trakų Vokėje. Dabar jis turi staliaus licenciją ir dirba savarankiškai. Vedė
prekybininkę Janiną Augulytę, buvusią mokslo draugę. Jie susilaukė
sūnų Lauryno ir Justino.
Laurynas baigė Aukštąją karo akademiją ir tapo karininku. Jis
dalyvavo taikos misijoje Balkanuose. Šiuo metu yra Garbės kuopos
karininkas. Laurynas vedė Kristiną Kleponytę ir su ja susilaukė sūnaus Manto.
Justinas eina atsakingas pareigas prekyboje.
Danutė Viktorija Pacenkaitė
D. V. Pacenkaitė mokėsi Punsko mokykloje. 1941 m. kartu su tėvais atvažiavo į Krekenavą ir tęsė mokslą. Čia jai buvo sunku priprasti prie naujų žmonių ir gyvenimo sąlygų, todėl brolio Petro padedama persikėlė gyventi ir mokytis į Panevėžį. Pasibaigus karui, kartu
su seserimi Agniete išvažiavo į Vilnių ir įstojo mokytis į II vidurinę
mokyklą. Gyveno bendrabutyje, vėliau su seserimis Agniete ir Birute
– nuomojamame bute. Baigusi mokyklą, studijavo Vilniaus universitete gamtos mokslus. Dirbo Vilniaus pedagoginio instituto bibliotekoje.
1952 m. ištekėjo už Juvencijaus Lapės, kuris neseniai buvo baigęs psichologijos mokslus Vilniaus pedagoginiame institute. 1952 m. pradėjo
dirbti direktoriumi Rusnės kurčiųjų mokykloje-internate. Netrukus
pas jį atvažiavo ir Danutė. 1953 m. abudu grįžo į Vilnių.
Danutė Viktorija ir Juvencijus susilaukė sūnaus Kęstučio ir dukters Jūratės.
Kęstutis, baigęs mokyklą, įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą studijuoti automobilių ir autoūkio specialybės. Baigęs tapo automobilių specialistu, inžinieriumi automechaniku. Dirba Seimo autoūkyje. Kęstutis vedė Gintarę Venskevičiūtę, ji baigė biologijos mokslus
ir dabar dirba Mokslų akademijos bibliotekoje. Kęstutis ir Gintarė susilaukė sūnaus Vytauto ir dukters Rasos.
Jūratė, baigusi vidurinę mokyklą, pasirinko studijuoti mediciną.
Baigusi šiuos mokslus, įgijo rentgenologo specialybę. Po ordinatūros
buvo paskirta dirbti tomografe prie pirmojo Lietuvoje tomografo Vilniaus Santariškių ligoninėje. Vėliau kurį laiką dirbo tomografe Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje, paskui vėl buvo
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pakviesta į Santariškių ligoninę. Dirbdama Jūratė parašė ir apgynė
mokslinį darbą „Žmogaus smegenų kraujagyslių susirgimai, diagnozuojami tomografu“. Jai suteiktas šios srities mokslų daktarės laipsnis.
Jūratė ištekėjo už inžinieriaus Algio Dementavičiaus ir su juo susilaukė sūnaus Dariaus ir dukters Kamilės.

Juozas Pacenka
Juozas Pacenka gana ilgai gyveno namuose su tėvu Jonu Pacenka ir broliu Petru. Galbūt brolio paveiktas, jis užsirašė į lietuvių savanorius. Nukovęs lenkų policininką, turėjo slapstytis, nes už
tai grėsė kalėjimas. Tik po 1920-ųjų amnestijos galėjo grįžti į normalų gyvenimą. Su tėvu padėjo Petro žmonai Agnietei tvarkytis
ūkyje, nes jos vyras buvo labai užsiėmęs visuomeniniais darbais.
1937 m. Juozas vedė Anelę Pečiulytę iš Pelelių ir atsiskyrė nuo Petro
šeimos. Kitapus kelio, ant jam paskirto lauko, pasistatė nedidelę trobelę ir su žmona bei tėvu persikėlė ten gyventi. Jie susilaukė sūnaus
Algio. Taip gyveno iki 1941-ųjų, tada prievarta kartu su Petro šeima
buvo iškeldinti į Lietuvą. Gyventi gavo Upytėje esančiame sename
dvare kartu su Punsko Čėplų šeima. Iš čia persikėlė į Pociūnėlius už
Krekenavos į tuščią sodybą. Tėvas Jonas Pacenka Upytėje persišaldė,
susirgo ir pasimirė. Palaidotas Upytės kapinėse.
Pociūnėliuose gyvendami Juozas ir Anelė Pacenkos susilaukė
dviejų dukterų – Teresės ir Alytės. Sunku buvo čia gyventi. Sodyba
apsupta miškų. Naktimis ateidavo partizanai ir reikalaudavo maisto.
Dienomis iš Krekenavos ateidavo tarybiniai gynėjai, reikalaudavo
išduoti partizanus, visaip kankino, mušė. Juozas nepažinojo vietinių
gyventojų (tai jam svetimos vietos), taigi negalėjo jų ir išduoti. Taip
iš abiejų pusių kankinamas Juozas pasiligojo ir, būdamas tik 50 metų,
pasimirė. Palaidotas Krekenavos kapinėse. Likusi našle, A. Pacenkienė
kurį laiką gyveno pas dukrą Kėdainiuose. Kita dukra Alytė gyveno
Jonavoje. Sūnus Algis yra statybininkas ir gyvena Panevėžyje. Motina
palaidota Kėdainiuose.

Katrė Pacenkaitė
Jono Pacenkos dukra Katrė ištekėjo už Dominyko Staskevičiaus
iš Trakiškių. Tai buvo geras žmogus, bet neturtingas ūkininkas, todėl
Katrės gyvenimas nebuvo lengvas. Katrė ir Dominykas susilaukė keturių dukterų – Katrės, Leokadijos, Bronės ir Genutės, bei dviejų sūnų
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– Petro ir Juozuko. Katrė ir Leokadija ištekėjo ir išėjo iš namų. Leokadija labai jauna mirė, palaidota Punsko kapinėse. Ūkininkauti liko
sūnus Petras, nes tėvas Dominykas gana jaunas mirė. Namuose liko
dar Bronė ir Genutė bei mažiausias vaikas Juozukas. Genutė, baigusi
mokslus prekybos mokykloje, ištekėjo ir išvažiavo gyventi ir dirbti
kažkur už Suvalkų.
1941 m., kaip ir daugelis lietuvių, buvo ištremti į Lietuvą. Juos apgyvendino kažkur Marijampolės apylinkėse. Petras su savo šeima liko
gyventi Lietuvoje. Į Lenkiją, į savo namus, grįžo tik mama su dukra
Brone ir sūnumi Juozuku. Bronė parsivežė ir savo dukrelę Laimutę.
Visi ėmėsi tvarkyti apleistą ūkį. Laimutė ištekėjo ir kartu su vyru gražiai atkūrė ūkį. Netrukus visi galėjo džiaugtis nauju gyvenimu, vaikus
leisti į mokslus. Mama Katrė Staskevičienė, pavargusi nuo sunkaus
gyvenimo, mirė. Gana ilgai pasidžiaugusi dukros Laimutės gyvenimu,
pasimirė ir Bronė. 2006 m. mirė ir Juozukas. Visi palaidoti Punsko
kapinėse.

BIRUTĖ ŠNARIENĖ (g. Punske) – mokytoja pensininkė. Prieš pat Antrąjį pasaulinį
karą baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją, o 1949-aisiais – Vilniaus pedagoginio instituto Pedagogikos-psichologijos fakultetą. Buvo palikta dirbti dėstytoja tame pačiame
institute. Suėmus seserį Agnę, atleista iš darbo kaip nepatikima tarybų valdžiai. Iki
pat pensijos dirbo 2-ojoje vidurinėje mokykloje.
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NiekAs neateis giedoti kadišo
Prie pat Punsko gyvenvietės, važiuojant Sūduvių gatve į Ramonų
pusę, stūkso žydų kapinių likučiai. Kapinės yra keturkampio formos,
jų plotas – 0,66 ha. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą iš visų pusių jas
supo akmeninė siena, bet vėliau, platinant kelią, pagrindinė jos dalis
buvo nugriauta. Pirmosios laidotuvės šiose kapinėse įvyko dar tada,
kai Punskas turėjo miesto teises, kadangi seniausias užsilikęs antkapis
datuojamas 1712 metais. Žinoma, kapinėse galėjo būti dar senesnių
antkapių, kadangi žydų bendruomenė (kahalas) Punske įsikūrė XVII
amžiaus pradžioje. Dauguma antkapių buvo paprastos formos, be
papuošimų. Vadinasi, Punsko žydai nebuvo pasiturintys. Hitlerinės
okupacijos metais kapinės buvo sunaikintos. Vokiečiai vertė apylinkės
gyventojus išvežti akmeninius antkapius ir skandinti juos kūdrose. Po
karo išliko tik apie 20 antkapių. Vėliau kapinės nyko, nes jų nebuvo
kam prižiūrėti – hitlerininkai iš Punsko išvarė visus žydus. Laikui bėgant jos apaugo medžiais ir krūmais.
Priešais kapines, gražiai užlaikytoje sodyboje gyvena ponia Natalija Janušauskienė. Jos vaikystė prabėgo tarpukario laikais. Tada žydai
sudarė beveik 70 proc. visų Punsko miestelio gyventojų. Kai pas ją
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užsukau ir pasisveikinau, ji pakvietė mane į vidų, mat buvo vėjuotas
oras. Sėdėjome virtuvėje, gurkšnojome arbatą ir aš paklausiau ją apie
prieškario Punsko žydus.
Ponia Natalija, žvelgdama pro langą į senąsias kapines, pradėjo
pasakoti savo prisiminimus. Ji prisiminė, kad jai vaikystėje buvo labai
įdomios žydų laidojimo apeigos. Kartu su kitais vaikais lietuviais ji
žiūrėdavo pro ritualinės pirties (mikvės) langą (dabar šis pastatas yra
Dariaus ir Girėno g., jame įrengti laidojimo namai). Viduje ant stalo
gulėdavo mirusiojo kūnas, ten jis būdavo apiplaunamas ir paruošiamas
laidotuvėms. Laidotuvėse dalyvaudavo visa žydų bendruomenė. Mirusis būdavo įdedamas į specialią ant vežimo užkeltą skrynią. Aplink
vežimą eidavo vyrai ir giedodavo giesmes. Paėjus tam tikrą atstumą iki
kapinių, visi grįždavo atgal, pasilikdavo tik keli vyrai, jie atlikdavo laidojimo ceremoniją. Žmonės pasakodavo, kad žydus laidojo sėdinčius
– kad suspėtų į Paskutinįjį teismą. Lietuvių vaikai norėjo įsitikinti, ar
tai tiesa, tačiau laidojimo metu buvo griežtai uždrausta eiti į kapines.
Su ta žydų laidojimo skrynia buvo susijusi viena istorija. Kai karo
metu žydų jau nebebuvo, parapijos name apsigyveno kilęs iš Rytprūsių vokiečių žandaras su šeima. Žandaro žmona kepdavo šeimai duoną. Ponios Janušauskienės mama pastebėjo, kad vokietė minko tešlą
būtent toje laidojimo skrynioje. Apie tai ji pasakė žandaro žmonai. Išgirdusi tai vokietė pasibjaurėjusi nunešė skrynią į tvartą ir paliko kaip
lovį kiaulių ėdalui.
Adomo Mickevičiaus gatvėje, šalia senųjų rabino namų, lig šiai
dienai stovi sinagogos pastatas. Ponia Natalija prisiminė, kaip žydai
ten meldėsi prieš karą. Ji stebėjosi, kad vyrai, ant galvų užsimetę baltas skraistes, meldėsi apačioje, o moterys stovėdavo atskirai, balkone.
Lietuviai su žydais gerai sugyveno. Jie pas žydus dirbdavo, ypač
šabo metu, kada pastarieji negalėjo dirbti jokio fizinio darbo. Žydams
priklausė karčemos ir krautuvės, be to, jie turėjo nemažai žemės – ją
dirbo pasamdyti valstiečiai. Žydų namai stovėjo gyvenvietės centre.
Daugelis jų stovi ir šiandien. Lietuviai gyveno Punsko pakraščiuose.
Lenkų mažumai Punske priklausė vaistininkas Romanas.
Ponios N. Janušauskienės šeima gyveno prie Punsko turgavietės,
mūriniame parapijos name, kadangi jos tėvas buvo Punsko bažnyčios
zakristijonas. 1930 metais, kilus gaisrui, sudegė dauguma Punsko centro medinių pastatų. Tada viena žydų šeima išsinuomojo tame parapijos name butą ir gyveno kelerius metus, kol atsistatė savus pastatus.
Abi šeimininkės gerai sutardavo. Kartais, jei ko nors pritrūkdavo virtuvėje, viena kitai paskolindavo. Žydų šeima kviesdavo kaimynus į savo
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didžiausią religinę (pavasario) šventę Pesachą. Tuometinio maco (velykinio judėjų paplotėlio) skonį mano pašnekovė atsimena iki šiandien.
O per Velykas artimiausi kaimynai eidavo į svečius pas zakristijoną.
Visada jie klausdavo, ar maistas košerinis, ar nepavartota produktų su
kraujo žymėmis. Šeimininkė lietuvė užtikrindavo, kad košerinis.
Tokiu būdu žydai ir lietuviai gyveno šalia, vieni kitų beveik nepažinodami. Vieni meldėsi bažnyčioje, kiti – sinagogoje. Visi vaikai
– lietuvių, lenkų ir žydų, susitikdavo mokykloje. Joje tuomet buvo
dėstoma tik lenkų kalba, išskyrus tikybą ir papildomas dvi lietuvių
kalbos valandas per savaitę.
1939 metų spalio–lapkričio mėnesiais staiga viskas pasikeitė. Ką
tik atvykę vokiečiai pradėjo diegti savo naują tvarką. Visus žydus surinko Punsko turgavietėje ir liepė jiems laukti. Buvo labai šalta, o jie
šitaip turėjo visą dieną ir naktį sėdėti. Hitlerininkai juos saugojo, kad
niekas nepabėgtų. Ponios Natalijos mama norėjo nunešti jiems ko nors
šilto atsigerti, bet jai buvo uždrausta. Vėliau žydus nuvarė į Kalvariją,
į Lietuvos pusę. Iš viso tada buvo išvaryta ir nusavintas turtas apie
dviejų tūkstančių Punsko, Vižainio, Seinų ir Suvalkų žydų.
Šiandieniame Punske senuosiuose žydų namuose gyvena lietuviai
ir lenkai. Medinės sinagogos pastatas apgriuvęs, o rabino namai ne taip
seniai apie keliasdešimt metų buvo Lietuvių kultūros namų būstinė.
Senosiose kapinėse dabar išgirsi tik medžių šlamėjimą. Veltui
lauksi, niekas neateis giedoti kadišo…
Iš lenkų kalbos vertė Božena Bobinienė

Tomasz Lewandowski (g. 1977 m. Bidgoščėje) – etnologas, humanitarinių
mokslų daktaras. 2001 m. baigė Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Kultūrotyros fakultetą. 2009 m. apgynė disertaciją „Lenkai ir lietuviai Seinų krašte. Tarp
izoliacijos, integracijos ir asimiliacijos“. Yra paskelbęs publikacijų Lenkijos lietuvių
ir Lietuvos klausimais.

	

Bronius Makauskas, „Ekspulsja Żydów i wysiedlenie Litwinów z okupowanej przez Trzecią Rzeszę Suwalszczyzny (schyłek 1939 – początek 1941 roku)“, in: Kraje bałtyckie
w latach przełomu 1934–1944, red. Andrzej Koryn, Instytut Historii PAN ir Fundacja
Pogranicze, Warszawa, 2005, p. 147.
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LIETUVIŲ TAUTOS SAVIGARBOS
IR PILIETINĖS DRĄSOS DIPLOMATINIS
DOKUMENTAS
1941 metų birželio 22 dieną Vokietija pradėjo karo veiksmus prieš
Sovietų Sąjungą. Milžiniška Vokietijos kariuomenė peržengė Sovietų
Sąjungos sieną ir įsiveržė į Lietuvą. Vokiečių kariuomenė Lietuvą užėmė pirmąją karo savaitę.
1941 metų liepos 16 dieną Berlyne vykusiame slaptame pasitarime, derinant okupacinės politikos tikslus ir įstaigų kompetenciją, buvo
apsvarstyti užimtų kraštų valdymo reikalai. Įžanginėje kalboje Adolfas Hitleris pabrėžė, kad ir Baltijos kraštai turi būti prijungti prie Vokietijos: Visas Pabaltijys turi tapti reicho dalimi. Dauguma pasitarimo dalyvių pritarė Hitlerio planui įvesti tiesioginį vokiečių okupacinį
režimą ir okupuotoje SSRS neatkurti tautinių valstybių. Vokietijos represiniai organai ne tik rūpinosi nacių valstybės ir valdžios saugumu,
priešų demaskavimu, bet ir kūrė bei vykdė svarbiausius jų sumanytus
globalinius nukariautų tautų naikinimo ir germanizavimo planus.
Vokietijos valdžios planuotoje, jos terminais, Naujojoje Europoje
Lietuvos valstybei vietos nebuvo numatyta. Vokietija Lietuvą traktavo kaip okupuotą SSRS dalį. 1941 metų liepos 17 dienos slaptu įsaku „Dėl naujai užimtų Rytų sričių valdymo“ Hitleris paskelbė, kad
užimtose Rytų srityse įvedama civilinė valdžia. Okupuoti kraštai buvo
suskirstyti į reicho komisariatus, o šie – į generalines sritis ir apygardas. Šiuo įsaku paskelbta, kad iš buvusių Lietuvos, Latvijos, Estijos
valstybių ir Baltarusijos (dabar dalies Baltarusijos) sudaromas Rytų
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Lietuvos prezidentas
dr. Kazys Grinius

krašto (Ostlando) reicho komisariatas. Šis komisariatas buvo padalytas į Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos generalines sritis. Lietuvos generaliniu komisaru paskirtas Teodoras Adrianas fon Rentelnas
(Theodor Adrian von Renteln).
Okupantai Generalinio komisaro įstaigą įkurdino Kaune. Visa Lietuvos ekonomika buvo pajungta reicho reikalams. Vokietijos okupacinė valdžia įvedė spaudos, radiofono ir pašto kontrolę. Net kooperacijos
bendroves buvo leidžiama steigti tik tada, kai jų narių daugumą sudarė
vokiečiai. Naciai nepageidavo jokio organizuoto lietuvių tautos valios
pasireiškimo, neigė bet kokias lietuvių teises į valstybinę nepriklausomybę ir savarankišką veiklą savo tėvynėje. Lietuvius naujieji okupantai
laikė žemesnės rūšies žmonėmis. Buvo vykdoma Lietuvos gyventojų
išnaudojimo ir dalies jų masinio naikinimo politika. Už nepaklusnumą okupantams grėsė mirties bausmė. Prasidėjo žiaurus žydų, čigonų
ir kitų tautybių žmonių persekiojimas. Pagal nacių planus ir ideologiją
žydus ir čigonus, kaip menkavertes ir kenksmingas rases, planuota visiškai sunaikinti. Okupantai savo tikslus vykdė skubiai ir žiauriai.
Viešai protestuoti dėl vokiečių okupantų daromų nežmoniškų
skriaudų Lietuvai ir jos žmonėms niekas neišdrįso, išskyrus tris žmones.
Tų įvykių amžininkas advokatas Rapolas Skipitis, vėliau pasitraukęs į
JAV, rašė: Skaudu buvo kiekvienam sąmoningam lietuviui matant tą
vokiečių nacių pradėtą ir žiauriu būdu varomą kolonizacijos darbą.
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Lietuvos žemės ūkio ministras
Mykolas Krupavičius

Bet prasižioti, pasakyti nacių valdžiai tikrąją teisybę ir pareikalauti,
kad tas nebūtų daroma, niekas nedrįso, nes visi žinojo, jog naciai,
kaip ir bolševikai, už teisybės žodį ir už teisėtą reikalavimą baudžia
savo pragariškomis stovyklomis. O visgi atsirado drąsuoliai patriotai,
kurie pakėlė balsą prieš nacių vykdomą Lietuvos kolonizaciją, prieš
nežmonišką skriaudą, daromą ne tik lietuviams, bet ir žydų, lenkų
ir rusų tautybių Lietuvos piliečiams. Tie trys drąsuoliai buvo: buvęs
Lietuvos prezidentas K. Grinius ir buvę Seimo nariai ir ministeriai –
M. Krupavičius ir J. P. Aleksa.
Profesoriai, buvę žemės ūkio ministrai Jonas Pranas Aleksa ir Mykolas Krupavičius bei buvęs šalies prezidentas daktaras Kazys Grinius
1942 metų lapkričio 14 dieną lietuvių tautos vardu vokiečių generaliniam komisarui Kaune įteikė Memorandumą. Tuo metu, kai šis Memorandumas buvo įteiktas, hitlerizmas pasaulyje buvo pasiekęs apogėjų.
Niekas negalėjo pasakyti, kaip baigsis Antrasis pasaulinis karas. Tuo
metu frontuose vyko įnirtingi mūšiai. Vokiečiai buvo apsvaigę nuo
savo pergalių kare, nuo savo vadų, nacionalsocialistų propagandinių
kalbų ir darbų. Naciai dar buvo įsitikinę savo galutine pergale ir nepakentė kitaip manančių, tuo labiau protestuojančių dėl jų režimo.
Memorandume trys Lietuvos valstybininkai išdėstė mūsų krašto kolonizavimo mechanizmą, apibūdino ūkininkų beviltišką padėtį,
neigiamus padarinius ūkiui, lietuvio meilę savo žemei, aiškiai ir nedvi-
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Lietuvos žemės ūkio ministras
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prasmiškai smerkdami vokiečių administracijos veiksmus lietuvių ir
kitų tautybių žmonių atžvilgiu.
Į šį naciams nemalonų dokumentą jų administracija reagavo žaibiškai. Visi pasirašiusieji gestapo buvo suimti ir tardomi. Vokiečių
administracija Lietuvoje, žinodama prof. J. P. Aleksos ir dr. K. Griniaus populiarumą mūsų krašte, norėjo, kad jie savo vardu paskelbtų
okupantams vokiečiams palankų atsišaukimą į lietuvių tautą. Istorikas Arūnas Bubnys rašė: Tebūna mums pavyzdžiu du Lietuvos vyrai:
dr. K. Grinius ir prof. J. Aleksa, kurie, nors buvo suimti, gestapo pasiūlymą paskelbti atsišaukimą į Tautą giežtai atmetė. Jie sutiko būti
tremtiniais, bet nesutiko eiti prieš Tautos valią, Tautos ir Lietuvos
interesus.
K. Grinius dėl senyvo amžiaus ir ligų buvo ištremtas į gimtąjį Selemos Būdos kaimą. J. P. Aleksa kartu su kunigu M. Krupavičiumi 1942
metų gale ištremti į Vokietijos miestą Eitkūnus ir uždaryti į kalėjimą.
Vėliau vokiečiai juos perkėlė į Tilžę. Čia jie vėl buvo tardomi vokiečių
gestapininkų. Kalėjimo sąlygos buvo labai blogos: žmonės kamerose
sugrūsti, tvyrojo baisi nešvara ir karaliavo šaltis. Čia būdavo tardoma iki
visiško kalinio išsekimo. Tilžėje profesorius Aleksą ir Krupavičių gestapas laikė ilgai, nes laukė, kol iš Eitkūnų pristatys jiems sudarytas bylas.
Tačiau šį kartą mūsų tautiečiams nusišypsojo laimė – jų bylos pradingo
ir Tilžės saugumo vadovai nepriėmė griežčiausių sprendimų. Tik bylų
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dingimas padėjo Aleksai ir Krupavičiui išvengti pragariškų kančių koncentracijos stovyklose, o gal net mirties. 1943 metų rugpjūčio pabaigoje
vokiečių saugumas Aleksą atvežė į Berlyną. Čia jis apsigyveno neveikiančios plytinės pastate. Gyvenimo sąlygos buvo nepaprastai sunkios.
Aleksa badavo, be to, dar turėjo nuolat registruotis vokiečių policijoje.
1943 metų gruodį naciai Krupavičių internavo Rėgensburge.
Šis Memorandumas, įteiktas okupacinei valdžiai trijų lietuvių
didvyrių J. P. Aleksos, K. Griniaus ir M. Krupavičiaus, tapo pasipriešinimo nacių siekiams ir pasiaukojimo pavyzdžiu, ir simboliu visiems
doriems Lietuvos gyventojams.
Kitas šių įvykių amžininkas Kazimieras Skebėra yra pasakęs:
Apie Memorandumą kalbėjo ne tik miestuose, bet ir kaimuose. Ir parašyti tokį dokumentą reiškė viena – mirtį. O jie gynė ne tik savo
tautą, bet ir žydus. Tam reikėjo ypatingos drąsos, patriotizmo, meilės
kiekvienam žmogui. Vėliau, 1990 metais, jis rašė: O apie J. P. Aleksą,
K. Grinių ir M. Krupavičių anglų, švedų ir net okupantų norvegų
spauda rašė su nuostaba ir pasididžiavimu jų beprecedentiniu poelgiu – drįsti pasipriešinti tokiai tironijai, koks buvo hitlerizmas. Kokie
gi tai žmonės!? – šaukė šalti švedai ir anglai. Jie žudė saviškius, vokiečius, profesorius ir akademikus, o čia lietuviai po okupantų pakaustytu batu drįso pasakyti: „nelieskit mūsų kultūrinio palikimo ir
mūsų piliečių žydų!“ Istorikas Liudas Truska 1991 metais rašė: Apie
šią akciją palankiai atsiliepė Londono radijas.
Kaip vertino lietuvių visuomenė šį Memorandumą? Geriausiai tai
parodo Savitarpinės pagalbos komiteto pirmininko, žinomo lietuvių
visuomenininko profesoriaus Igno Končiaus pareiškimas 1942 metais generaliniam komisarui Kaune. Jame rašoma: Patirtomis žiniomis 1942.XII.5 d. atitinkamu vokiečių organų nutarimu ištardyti ir
ištremti: 1. dr. K. Grinius iš Kauno į Sasnavą ir 2. M. Krupavičius
ir J. Aleksa į Vokietiją už Tamstai suteiktą memorandumą. Kiek teko
patirti, memorandume iškeltas Lietuvos kolonizacijos klausimas, taip
pat paliesti Lietuvos nepriklausomybės ir kiti klausimai. [...] Mes esame giliai įsitikinę, kad ištrėmimas visoje Lietuvoje geriausių žmonių,
didžiai nusipelniusių lietuvių tautai ir turinčių jos pilną pasitikėjimą,
už jų pasirinktą legalų klausimų kėlimo kelią, giliai sujaudino lietuvių
visuomenę ir sukėlė joje didelį nusivylimą.
Šis Memorandumas yra šviesiausias politinis ir diplomatinis įvykis Lietuvos istorijoje Antrojo pasaulinio karo metais. Pasirašiusieji šį
Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinį dokumentą
amžiams įrašė savo vardus į pasaulio humanizmo istoriją.
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Memorandumas vokiečių generaliniam komisarui Kaune
Ponui Generaliniam Komisarui Kaune
Sovietų Sąjungos kariuomenei okupavus Lietuvos valstybės teritoriją, 1940 m. pabaigoje tarp Vokietijos valstybės ir Sovietų Sąjungos
vyriausybių buvo sudaryta lietuvių ir vokiečių tautybės gyventojų repatriacijos sutartis. Ši sutartis buvo įvykdyta 1941 m. kovo–gegužės
mėnesiais. Pagal šią sutartį iš Vokietijos į Lietuvą atvyko 20000 asmenų
ir iš Lietuvos į Vokietiją išvyko apie 30000 asmenų. Dėl Sovietų Sąjungoje įvesto bolševikinio režimo ir prasidėjusio Lietuvoje teroro išvykusių į Vokietiją asmenų žymią dalį sudarė lietuvių tautybės asmenys,
kurie, gelbėdamiesi nuo bolševikinio persekiojimo, ieškojo prieglaudos
Vokietijoje. Keičiantis repatriantais, dalį jų kilnojamojo turto susitarimu buvo leista išsivežti, kita kilnojamojo turto dalis ir visas nekilnojamasis turtas perėjo valstybės nuosavybėn ir su mažomis išimtimis
buvo paskirstytas atkeltiems į Lietuvą iš Vokietijos repatriantams, kurie jau šiandien įsikūrė tuose ūkiuose ir susitvarkė taip, kad gali atlikti dedamas jiems prievoles. Tačiau neseniai jų ramus gyvenimas buvo
sukrėstas vokiečių administracijos Lietuvoje sumanymu grąžinti į Lietuvą 1941 m. išvykusius iš Lietuvos vokiečių tautybės repatriantus ir
atiduoti jiems jų ūkius, iškeliant iš tų ūkių dabartinius jų savininkus.
Iškėlimas Lietuvos repatriantų iš jų turimų ūkių buvo pradėtas vykdyti
šių metų rugsėjo mėn. Tik pradėjus vykdyti tą sumanymą, paaiškėjo,
kad jis liečia ne tik buvusius repatriantų ūkius, bet apima daug platesnę
ūkių kategoriją. Kaip vykdantieji iškėlimą vokiečių organai yra pranešę, iškeliamiems ūkiams jų iškėlimo pagrindu laikomas protokolas,
surašytas generalinio komisariato Kaune. Pagal tą protokolą, grąžinamiems į Lietuvą vokiečių tautybės repatriantams žeme aprūpinti, be jų
prieš repatriaciją turėtų ūkių, imami dar šių kategorijų ūkiai: 1) lenkų,
kurie priklausė aktyviam lenkų elementui; 2) ūkiai rusų ir 3) žydų ūkiai.
Teisę spręsti, kas yra lenkas, pasilieka sau vokiečių administracija.
Atkeliamiems į Lietuvą vokiečių tautybės asmenims įkurdinti
prie generalinio komisariato Kaune sudarytas Ansiedlungsstab su pagalbinėmis įstaigomis vietose, o iškeliamų lietuvių įkurdinimu pavesta
rūpintis vietos įstaigoms. Iškeliami iš ūkių lietuviai, kurie prieš repatriaciją turėjo savo ūkius, gali būti aprūpinami žeme iš buvusių vokiečių ūkių, jei visi tie ūkiai nebus reikalingi vokiečių įkurdinimo reikalams. Tam, kad apgyvendintų tuose ūkiuose lietuvius, reikia iškelti
iš jų ligšiolinius valdytojus, o iškėlus tuos valdytojus, ūkiai paimami
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įkurtos Lietuvos nacionalizuotiems ūkiams valdyti bendrovės (Landwirtschaftungs G. m. b. H.) žinion. Atkeliamieji į tuos ūkius lietuviai
verčiami sudaryti su šia bendrove nuomos sutartį. Iškeliamus iš ūkių
lenkus, kurie tinka darbui, numatyta išvežti į Vokietiją, rusai taip pat
paskirti išvežti iš Lietuvos. Iškeliamiems iš ūkių asmenims leidžiama
pasiimti: lietuviams – namų apyvokos daiktų, 15 kg maisto kiekvienam iškeliamam asmeniui, 1 karvę, 1 kiaulę ir 5 vištas; lenkams ir rusams leidžiama pasiimti tas pačias normas, tik ne karvių; kai kuriems
šių kategorijų žmonėms nustatytos dar žemesnės normos. Vadinasi,
repatriantai negali pasiimti net to turto, kurį jie yra atsivežę 1941 m. iš
savo ūkių Suvalkijoje ir Klaipėdos krašte.
Iškeliamų iš ūkių lenkų ar rusų likimas dar neaiškesnis: visi tinkami darbui žmonės išskiriami ir paimami darbams, maži vaikai, ligoniai ir seniai laikomi stovykloje. Vėlesniu generalinio komisaro
Kaune parėdymu lietuviai negali būti apgyvendinti tose vietose, kur
apgyvendinami vokiečiai: jie gali būti apgyvendinami į rytus nuo
šių vietų. Tai yra ūkininkų iškraustymo ir vokiečių apgyvendinimo
formali pusė, kiek ji yra paaiškėjusi iš vokiečių administracijos pasisakymų. Kitaip atrodo faktiškoji to reikalo būklė. Pirmieji vokiečiai
buvo atvežti iš Vokietijos į Šakių, Vilkaviškio, Raseinių ir Tauragės
apskritis apie rugsėjo mėn. vidurį. Tuo pat laiku pradėta kelti iš numatytų ūkių jų tikruosius savininkus. Keliamoms su mažais vaikais ir
ligoniais šeimoms atšalusiame ir lietingame ore, pablogėjusiais keliais
tenka keliauti kelias dienas; tuo išvežamųjų gyvybė statoma į pavojų.
Pats iškėlimas vykdomas ir naktimis. Atvykę pareigūnai duoda iškeliamiems trumpai laiko, kai kuriems 15–20 min. pasiruošti kelionei.
Suprantama, naktį nelauktai užklupti žmonės neišnaudoja nei to trumpo laiko ir išvežami iš ūkių pusnuogiai ir be maisto. Yra atsitikimų,
kad kraustytojai neleidžia išvežamiems pasiimti nei tų normų, kurios
yra nustatytos anksčiau nurodytame protokole. Po ilgos ir varginančios kelionės žmonės atvežami į paskirtą jiems gyventi vietą. Jie čia
saugomi lyg kokie nusikaltėliai. Jiems duodami butai visai netinkami
žmonėms gyventi. Pavyzdžiui, iš Alytaus apskrities išvežtieji žmonės
buvo apie tris savaites laikomi Alytaus aerodrome be tinkamos pastogės. Čia buvo atrinkti visi darbingi vyrai ir moterys ir pasiųsti į Kybartus darbams, o likusieji 210 asmenų parvežti į Radviliškio durpyno
barakus. Barakai pastatyti iš lentų ir visai nepritaikyti gyventi žiemą.
Kiekvienam žmogui paskirta barakuose po 1,2 kv. m ploto. Tokiu būdu
iškeltieji iš savo ūkių žmonės laikomi net blogesnėmis sąlygomis, kaip
rusų belaisviai, ir nežino, koks likimas jų laukia rytoj.
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Patį iškėlimą vykdyti vokiečių administracija verčia vietos įstaigas – apskričių viršininkus, policiją ir net savisaugos dalinius. Yra
atsitikimų, kad policija atsisakė vokiečių administracijos įsakymus
vykdyti, matydama, kad ištrėmimas daromas be teisinio pagrindo. Policijai grasoma didelėmis bausmėmis. Šitokiais metodais tik demoralizuojamos vietos įstaigos. Čia suminėti faktai – tai tik kelios nuotrupos
iš ūkininkų kėlimo istorijos. Tokių faktų būtų galima daug pririnkti.
Šiandien lietuvių tauta yra pastatyta į tokias sąlygas, kuriomis ji
neturi jokios oficialios institucijos, jokios visuomeninės organizacijos,
kuri galėtų jos nusistatymą pareikšti opiais ir svarbiais lietuvių tautai klausimais. Dėl to mes, žemiau pasirašiusieji, esame priversti pasisakyti šiuo skaudamu klausimu. Esame visiškai įsitikinę, kad mūsų
nuomonė šiuo klausimu visiškai atitinka ir plačiosios lietuviškosios
visuomenės nusistatymą.
1. Vokiečių grąžinimą į Lietuvą mes laikome Lietuvos kolonizacijos vokiečiais pradžia. Kad tai nėra tuščias mūsų spėjimas, o gryna tikrovė, patvirtina patys oficialūs Vokietijos sluoksniai. Šiandien dažnai
apie tai skaitome vokiečių spaudoje ir girdime atsakingų asmenų kalbose. Vokiečių žurnale „Deutsches Arbeit“, kuris skiriamas kolonizacijos
reikalams Rytuose, SS-Reichsfuerer įdėjo tokią išvadą: Mūsų uždavinys yra ne germanizuoti Rytus senąja prasme, t. y. čia gyvenantiems
žmonėms primesti vokiečių kalbą ir vokiškus įstatymus, bet rūpintis,
kad Rytuose gyventų tik žmonės, kurie yra tikrai vokiško germaniško
kraujo. Gryno vokiško kraujo Rytuose nėra, vadinasi, jis turėtų būti
perlietas iš Vokietijos. Kyla klausimas, koks likimas laukia vietos tautos. Į tą klausimą SS oficialusis organas „Das Schwarze Korps“ savo
š. m. Nr. 34 straipsnyje „Germanizuoti?“ duoda aiškų atsakymą. Ten
rašoma: Modernaus laiko skaičių sąvokoje tokios tautos tėra atskiri
lašai ant karšto akmens. Jos yra tik išsivystymo daigai, bet ne vaisiai
(„Naujoji Lietuva“, 1942 XI 10). Vadinasi, Rytuose gyvenančios tautos geriausiu atveju turės būti išstumtos iš savo gyvenamųjų vietų dar
toliau į rytus. Valstybės sekretorius Backė savo kalboje, pasakytoje
š. m. liepos 19 d. vienoje Dunojaus aukštupio srities demonstracijoje,
pareiškė: Šiandien mes esame atsidūrę posūkyje. Mūsų kariuomenės
vienkartinių pastangų dėka erdvės siaurumo tėvynėje klausimas yra
išspręstas. Tuo pačiu ir vokiečių ūkininkija atsidūrė prieš didelius
uždavinius: naująsias sritis apgyvendinti ir laimėti vokiškumui…
Šiandien Rytuose turimoji sritis nedelsiant reikalauja, kad ji būtų
paversta valdiška ir kad vokiečių ūkininkija į naująją sritį įlietų naujojo kraujo. („Į Laisvę“, 1942 VII 20, Nr. 166). Galėtume surašyti visą
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eilę vokiečių oficialių asmenų aiškių ir nedviprasmiškų pasisakymų
šiuo klausimu, bet mums atrodo, kad visai pakaks tų kelių citatų. Iš to
fakto, kad vokiečiams duodami dažnai ne jų anksčiau prieš repatriaciją
turėti ūkiai, kad tose vietose, kur įkurdinami vokiečiai, lietuvius įkurti
draudžiama, kad tarp grąžinamų vokiečių repatriantų ūkininkų yra ir
tokių, kurie nesupranta nė vieno lietuviško žodžio, kad tokių vokiečių
kasdien atsiranda Lietuvos miestuose, kur jiems vienu ar kitu titulu
duodama valdyti Lietuvos valstybinės ar bolševikų nacionalizuotos
privatinės įmonės, kurios ligi šiol buvo valdomos lietuvių – galima
spręsti, kad čia turime reikalą ne su paprastu vokiečių repatriantų grąžinimu, apie kurį kalba atitinkami vokiečių administracijos Lietuvoje
asmenys, bet su kolonizacija, apie kurią kalba valstybės sekretorius
Backė ir anksčiau cituotasis „Das Schwarze Korps“ straipsnis: Reichas šimtus tūkstančių vokiečių ūkininkų iš neplaningai išmėtytų ir
pavojingų sričių parsikvietė pas save, juos sutvarkė ir dabar planingai paskirstė į Rytus.
Kai dėl 1940 m. ir 1941 m. Lietuvoje susidėjusių politinių sąlygų ir
dėl siautusio bolševikų teroro pasidarė nebesaugu, Vokietija, norėdama apsaugoti savo tautiečius nuo gresiančio pavojaus, buvo priversta
juos iš pavojingų vietų perkelti į Vokietiją: kartu su vokiečiais išvyko
ir nemažas skaičius lietuvių, kuriems grėsė bolševikų pavojus. Šiandien tas pavojus jau yra išnykęs, bolševikai vokiečių ir jų sąjungininkų
kariuomenių nustumti kelis šimtus kilometrų į Rytus, todėl suprantama, kad visi išvykusieji iš Lietuvos repatriantai, tiek vokiečių tautybės
asmenys, tiek ir lietuviai, dabar nori grįžti į Lietuvą, į savo anksčiau
gyventąsias vietas. Tačiau šiandien matome kitonišką vaizdą: vokiečių
tautybės repatriantai keliami į Lietuvą, o Suvalkijos ir Klaipėdos krašto ūkininkai stumiami dar toliau į Rytus.
Čia dar tenka paminėti, kad tiems lietuviams (gryno kilimo), kurie bolševikų terorizuojami pabėgo į Vokietiją, ne tik kad negrąžinamos jų nuosavybės Lietuvoje, bet dar visiškai draudžiama grįžti į savo
tėvynę…
Lietuvių tauta yra labai sujaudinta aukščiau paminėtų Lietuvos
kolonizacijos reiškinių ir visur pradeda jausti vokiečių administracijos
veiksmų nesuderinamumą su pagrindiniu lietuvių tautos siekimu – atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, kuriai jokios aukos lietuviui nėra
didelės, ir išlaikyti savo žemę, už kurią jis yra amžiais kovojęs.
2. Reikia pastebėti dar vieną reiškinį. Suprantamas dalykas, kad
Lietuvoje kolonizacija vykdoma vokiečių valdžios planais. Tačiau vokiečių administracija Lietuvoje visomis priemonėmis stengiasi suda-
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ryti įspūdį tiems kolonizacinių planų paliestiems Lietuvos piliečiams,
kad kolonizacija vykdoma Lietuvos valstybės iniciatyva. Ūkininkų
iškėlime verčiami dalyvauti apskričių viršininkai, žemės tvarkytojai,
policija ir net lietuvių savisaugos batalionai – visa tai daroma, naudojant grasinimus ir prievartą. Suprantama, kad verčiamų dalyvauti
tame darbe lietuvių valdininkų padėtis darosi morališkai nepakenčiama.
Lietuvių tauta su dideliu susijaudinimu klausosi žinių apie masinius lietuvių ir lenkų ūkininkų iškėlimus iš jų ūkių ir namų. Lietuvių
tauta negali pritarti tokioms priemonėms, lygiai kaip ji nepritaria priemonėms, taikomoms Lietuvos žydams.
3. Lietuva jau nuo žilos senovės yra žemės ūkio kraštas. Apie
80 proc. visų Lietuvos gyventojų verčiasi žemės ūkiu. Net ir miestų gyventojai stengiasi įsigyti mažesnį ar didesnį žemės sklypą, kurį
jie rūpestingai dirba ir tvarko. Lietuvis yra organiškai susigyvenęs su
sava žeme ir ją pamilęs. Atplėšimas nuo žemės yra jo moralinė mirtis. Žinodami tai, net bolševikai okupacijos metu nesikėsino paimti
visą ūkininkų žemę, nors žemės naudojimo sukolektyvinimas buvo
vienas jų pagrindinių uždavinių. Tiesa, visą žemę bolševikai nacionalizavo, bet visgi paimti jos nesikėsino. Ji buvo palikta nemokamam
amžinam ūkininkų naudojimui (iš deklaracijos paskelbiant žemę visos tautos nuosavybe). Šiandien matome kitą vaizdą. Ūkininkų žemė
imama ir atiduodama atkeltiems iš Vokietijos repatriantams be jokio
teisėto pagrindo. Vokiečių administracija kalba apie anksčiau minėtą
protokolą ir kitokias instrukcijas, kaip teisinį pagrindą, bet nei protokolai, nei instrukcijos niekur nepaskelbti ir niekam nežinomi, o jeigu ir
būtų paskelbti, mums atrodo, kad jie vis tiek negalėtų sudaryti teisėto
pagrindo tokiai skaudžiai operacijai, kokia dabar daroma. Jau greitu laiku sueis pusantrų metų, kaip okupacinė vokiečių valdžia tvarko
Lietuvos ūkinį gyvenimą, tačiau reikia pasakyti, kad per visą tą laiką ji nepadarė nieko tokio, kas nuramintų lietuvį ūkininką ir sudarytų
jam bent elementarias darbo sąlygas. Priešingai, ji palaiko bolševikų
okupacijos metu per nacionalizaciją sudarytą chaosą, tuo pastatydama
Lietuvos ūkininką į tokias sąlygas, kuriomis jis nežino, kas jo laukia
rytoj. Atitinkamų Lietuvos institucijų (deja, buvusių) ne kartą buvo
nurodyti vokiečių administracijos neigiami reiškiniai Lietuvos ūkininkų gyvenimui, prašant juos pašalinti, bet iš jos pusės tinkamo dėmesio
nesulaukta. Dėl to Lietuvos ūkis sparčiu tempu krinta, jo produkcija
mažėja, gyvasis ir negyvasis inventorius nyksta. Prie ūkio krikimo
prisideda vokiečių pradėtoji kolonizacija. Kolonizacijos banga palietė
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visą Lietuvos teritoriją ir daugelį Lietuvos ūkininkų. Ir likusieji kolonizacijos nepaliestieji ūkininkai nėra tikri, kad rytoj neištiks jų kaimynų
likimas. Suprantama, kad tokiomis sąlygomis negali būti nė kalbos ne
tik apie ūkio produkcijos kėlimą, bet ir apie išlaikymą tokiame lygyje,
koks yra šiandien. Dėl ūkio irimo nukenčia ne tik viso krašto interesai,
bet tas atsiliepia ir vokiečių kariuomenės aprūpinimui, prie kurio savo
stambiu įnašu prisideda ir Lietuvos ūkis.
Šių minčių vedami, mes prašome:
Valentinas Aleksa
1. Sustabdyti Lietuvos žemių kolonizaciją.
2. Grąžinti iškeltiems ūkininkams jų ūkius, neatsižvelgiant į jų
tautybę.

(Nuorašai pasiųsti p. generaliniams tarėjams)
			
			
			
			

dr. K. Grinius,
buv. Lietuvos Respublikos Prezidentas
kun. M. Krupavičius, prof. J. Aleksa,
buvę Lietuvos žemės ūkio ministrai

Iš knygos Valstybininkas politikos sūkuriuose (Čikaga, 1980), tekstas perspausdintas
laikraštyje XXI amžius, 2005-09-16

VALENTINAS ALEKSA (g. 1951 m. Kaune) – ekonomistas, sportininkas, žurnalistas,
visuomenininkas. 1981 m. Vilniaus universitete baigė ekonomiką. Daugelio Lietuvos
ir tarptautinių automobilių ir traktorių sporto varžybų nugalėtojas ir prizininkas, varžybų organizatorius, teisėjas, sporto federacijų veikėjas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys, savanoris, AT/AS gynėjas. Lietuvos sporto žurnalistų draugijos narys.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narys (nuo 2007). Vienas steigėjų Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos, pirmininkas (nuo 2009). Vienas steigėjų Pasaulio Aleksų giminių istorijos ir kultūros draugijos, pirmininkas (nuo 2009).
Profesorių Jono, Konrado ir Pijaus Aleksų labdaros ir paramos fondo vienas steigėjų,
valdybos pirmininkas (nuo 2010). Jono Prano Aleksos tarptautinių mokslinių konferencijų „Šiuolaikinio kaimo vizija“ vienas organizatorių (2010–2012). Surinko per
10 000 vnt. istoriografinės medžiagos apie žymiausius Aleksų giminės atstovus ir jų
veiklą. Inicijavo jų įamžinimą ir paskelbė apie juos per 80 straipsnių.
Svarbiausi darbai: Jonas Aleksa. Ūkio, mokslo ir valstybės baruose (įvadinio straipsnio autorius, 1999), Lenktynių trasų vingiuose (su A. Andrijonu, 2001), Automobilių
lenktynėse skaičiuojamas laikas (2007), Valstybininkas ir mokslininkas Jonas Pranas Aleksa. Žvilgsnis iš dabarties (sudarytojas su J. Čapliku ir bendraautoris, 2011).
Knygose: Visuotinė lietuvių enciklopedija (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19,
20 t., 2001–2011), enciklopedinis leidinys Lietuva (2, 3 t., 2010–2012), Lietuvos sporto
istorija (1 t., 2010), Lietuvos istorija (1 t., 2011) straipsnių autorius.
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Lietuvos laisvės armija –
partizaninio karo pradininkė
Dzūkijoje
Būkite tikri – vėl atsiras daug ir didelių vadų,
kai ateis laikas kovos vaisiais naudotis.
Kol kas mums tik skirta tuos vaisius pelnyti.
Kazys Veverskis-Senis

Dažnai iš televizijos ekranų girdime ir spaudoje bei internete skaitome, kad Lietuvoje laisvės kovotojai (partizanai) atsirado 1944 metų
rudenį, sovietų okupantams pradėjus mobilizuoti vyrus į Raudonąją
armiją. Tai neatitinka tiesos, nes pirmieji partizanų būriai buvo susiorganizavę 1940–1944 m. iš Lietuvių aktyvistų fronto, Lietuvos laisvės
armijos ir kitų pogrindžio organizacijų.
Lietuvoje veikė daug nacionalinio pasipriešinimo organizacijų,
kurių pagrindinis tikslas buvo atgauti 1940 m. prarastą nepriklausomybę. Svarbiausios iš jų: Lietuvių aktyvistų frontas (LAF, 1941 m. Birželio sukilimo organizatorius); Lietuvos laisvės armija (LLA, sukurta
1941 m. gruodžio 13 d.); Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS,
1940 m. gruodžio 26 d.); Lietuvos laisvės gynėjų sąjunga (LLGS,
1942 m.); Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK,
1943 m. lapkričio 25 d.); Bendrasis demokratinio pasipriešinimo sąjūdis (BDPS, 1946 m. birželio 6 d.); Vyriausiasis Lietuvos atstatymo komitetas (VLAK, 1946 m. birželio 10 d.); Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
(LLKS, sukurtas visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime 1949 m.
vasario 2–22 d.). LLKS buvo autoritetingiausia nacionalinio pasiprie-
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šinimo organizacija. Okupacijos ir partizaninio karo sąlygomis LLKS
Taryba buvo aukščiausiasis tautos politinis organas, vadovavęs politinei ir karinei tautos išsivadavimo kovai, o Tarybos prezidiumo pirmininkas ėjo Respublikos Prezidento pareigas.
Nacių okupacijos metais pogrindyje veikusios pasipriešinimo organizacijos taikė pasyvaus pasipriešinimo taktiką. Antrojo pasaulinio
karo pradžioje tikėtasi, kad didžiausias mūsų tautos priešas bolševizmas bus sutriuškintas, todėl trukdyti naciams lyg ir nederėtų. Tačiau
rezistentams rūpėjo padėti tautiečiams susiorientuoti nacių politikoje,
netikėti jų propaganda, vengti karinio bendradarbiavimo, reicho darbo tarnybos, stengtis su kuo mažesniais nuostoliais sulaukti karo pabaigos, tikintis, kad Vakarai laikysis 1941 m. rugpjūčio 14 d. Atlanto
chartijoje paskelbtų tautų laisvo apsisprendimo teisių. Beje, Atlanto
chartiją 1942 m. sausio 1 d. pasirašė ir Sovietų Sąjunga. Deja, didžiojoje politikoje Vakarai nesilaikė savo pažadų ir okupuotas valstybes
paliko likimo valiai…

Lietuvos laisvės armijos sukūrimas
Tarp pasipriešinimo organizacijų svarbus vaidmuo teko Lietuvos
laisvės armijai. Būtent LLA buvo partizaninio, ginkluoto pasipriešinimo raudoniesiems okupantams organizatorė. LLA įsteigta kaip karinė
organizacija kovoti su nacių okupacija. LLA steigėjas buvo Teisės fakulteto studentas ltn. Kazys Veverskis. Jis, remdamasis LAF programa,
sukūrė LLA programą, ši buvo lakoniška, paprasta, aiški ir priimtina
kiekvienam doram lietuviui. Organizaciją įsteigė ltn. Kazys Veverskis, Pranas Veverskis, ltn. Lionginas Švalkus, ltn. Pranas Gailiūnas,
ltn. Edvardas Jaloveckas, ltn. Adolfas Eidimtas, ltn. Domas Matutis,
Jonas Žukas. Vėliau į LLA įsitraukė gen. Motiejus Pečiulionis-Miškinis, kpt. Juozas Čeponis-Tauragis, Petras Bartkus-Žadgaila, kpt. Albinas Karalius-Varenis, inž. B. Snarskis-Šnairys, kpt. Juozas Kasperavičius-Visvydas, kpt. Juozas Krikštaponis, Vytautas Šniuolis-Svajūnas,
kpt. Afanasijus Kazanas ir jo sūnus ltn. Mykolas Kazanas-Mutka, ltn.
Adolfas Kubilius, Vladas Montvydas-Žemaitis, viršila Jonas MisiūnasŽalias Velnias, mokytojas Juozas Šibaila-Merainis, mjr. Bernardas Kaletka-Senis, ltn. Danielius Vaitelis-Briedis, kpt. Jonas Žemaitis-Vytautas,
Leonas Vilutis-Arūnas, mjr. Jonas Semaška-Liepa, plk. Pranas Budraitis
ir kt. LLA branduolį, štabus sudarė ir jiems vadovavo Lietuvos kariuomenės karininkai, jaučiantys nuoskaudą ir iš dalies kaltę dėl to, kad
1940 m. nebuvo pasipriešinta, ir nebenorintys klausyti baikščių ir svy-
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Alytaus mokytojų seminarijos moksleiviai prie mokytojo Juozo Bloznelio kapo
Alytaus kapinėse. Sėdi (iš dešinės): pirma – Izabelė Skliutaitė, trečias – direktorius
Juozas Mičiulis. 1942 02 16.
Nuotrauka iš I. Skliutaitės-Navarackienės šeimos albumo

ruojančių politikų įsakymų. Tarp patriotų, ypač jaunesnių karininkų ir
puskarininkių, LLA buvo labai populiari. LLA kūrėjai atmetė bet kokį
bendradarbiavimą su naciais, jie netikėjo, kad vokiečiai padės Lietuvai
atgauti nepriklausomybę. LLA vadai orientavosi į Vakarų valstybes,
tikėdamiesi, kad anglai ir amerikiečiai karui baigiantis sudarys koaliciją su vokiečiais ir sunaikins Sovietų Sąjungą. To rezultatas – Lietuva
turėtų atgauti nepriklausomybę. LLA rengėsi, susiklosčius palankioms
aplinkybėms, ginklu išsikovoti laisvę. Įtraukimas į LLA gretas vyko per
asmenines pažintis. Kiekvienas naujas narys į organizaciją įtraukdavo 2–3 patikimus žmones. LLA gretos sparčiai augo. 1944 m. viduryje
LLA buvo apie 10 000 narių. Organizacijos konspiraciją užtikrino trejukių sistema. Visoje Lietuvoje LLA veikė pagal vieningą struktūrinę
schemą – ją sudarant buvo naudotasi Lietuvos kariuomenės patirtimi.
LLA Vilniuje turėjo nelegalią spaustuvę, joje buvo spausdinamas organizacijos informacinis biuletenis Karinės ir politinės žinios. Biuletenis
buvo leidžiamas kas dešimt dienų 500–1 000 egzempliorių tiražu. LLA
veikla skirstoma į 3 etapus: 1941–1943 m. – antinacinis, 1944 m. pereinamasis ir 1945–1946 m. – antisovietinis.
1942 m. LLA buvo kūrimosi stadijoje ir atrodė taip: Vyriausiasis štabas – apylinkės (jos dažniausiai apėmė apskrities teritoriją).
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1943 m. pradžioje apylinkių štabai pagal įsakymą turėjo būti sudaryti
iš 3 skyrių: žvalgybos, organizacinio ir ūkinio. 1943 m. pirmoje pusėje įsteigtos 4 apygardos: Vilniaus (vadas – ltn. K. Veverskis-Senis),
Kauno (vadas – plk. J. Liorentas, vėliau mjr. B. Svilas), Šiaulių (vadas
– kpt. A. Eidimtas) ir Panevėžio (vadas – kpt. Sakalas-Sakalauskas).
Kiek vėliau įsteigtai Telšių apygardai vadovavo plk. Ipolitas Žulys
(vėliau tapęs KGB agentu).

Dėl LLA Alytaus apylinkės įsteigimo
Kauno apygardai priklausė Kėdainių, Kauno, Raseinių, Šakių,
Vilkaviškio, Marijampolės, Alytaus ir Seinų (Lazdijų) apylinkės (jos
apėmė apskrities teritoriją). Apskričių valsčiai suskirstyti į rajonus ir
dalinius.
Dzūkijoje LLA veiklai nebuvo tokių palankių sąlygų, kaip kituose
Lietuvos regionuose. Nebuvo pakankamai kariškių inteligentijos, nes
1920–1939 m. didelė Dainavos krašto dalis buvo okupuota lenkų. Tai
Lietuvos pakraštys, nutolęs nuo didžiųjų miestų ir ten veikusių pogrindžio centrų.
Istoriko Algio Kašėtos duomenimis, 1943 m. LLA Alytaus apylinkės vadu buvo Zinkevičius. Su ltn. K. Veverskiu tiesiogiai ryšius palaikė
LLA Varėnos valsčiaus organizatorius bei vadovas Kuzma, jo pavaduotojas buvo buhalteris Leinavičius. Merkinės valsčiuje LLA nariais buvo
beveik visi savivaldos pareigūnai: viršaitis Jonas Šukys, sekretoriai
Jonas Barysas ir Augonis, policijos viršininkas Stasys Ignotas, vachmistras Talandis, progimnazijos direktorius Kazimieras Valiukas, kelių
technikas Juozas Nenartonis, daugelis seniūnų. LLA veikla čia prasidėjo jau 1942 m. vasarą, kai vietos organizacija ėmėsi slaptai supirkti
ginklus iš gyventojų. Buvo tramdomi nacių talkininkai, ginamasi nuo
plėšikaujančių sovietų diversantų. LLA Seinų apylinkei vadovavo ltn.
Kazys Batūra, su LLA veikla buvo susiję policininkas Ptakauskas iš Mizarų kaimo, Jonas Stačiokas. 1943–1944 m. žiemą vienas iš LLA kūrėjų
ltn. L. Švalkus iš Vilniaus perėjo dirbti į Gardino lietuvių komitetą, vėliau mokytojavo Seinų apskrityje. Rudaminos valsčiaus organizacijos
narys K. Černiauskas, dirbęs Aštriosios Kirsnos žemės ūkio mokyklos
buhalteriu, dažnai motociklu iš Kauno parveždavo pogrindinės LLA
spaudos. Kapčiamiesčio valsčiuje vadovavo kpt. A. Rugys, organizacijai priklausė mokytojas S. Skrabulis, Veisiejų valsčiuje – mokytojai
J. Selickas-Seliūnas ir V. Ūsas, psk. Stasys Soroka, Šernas iš Paveisiejų
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kaimo, Lazdijuose – miškų ūkio buhalteris J. Lazauskas, F. Stankevičius.
1944 m. liepos pabaigoje jau visa Dzūkija buvo užimta Raudonosios armijos dalinių.
Dauguma Dzūkijos LLA vadų atsidūrė Rytprūsiuose, o vėliau pasitraukė į Vakarus. Galima tik
spėti: matyt, priartėjus frontui jie prarado ryšį
su LLA vyriausiąja vadovybe ir savo iniciatyva
pasitraukė, o vadovybės įsakymas trauktis į Žemaitiją ir ten ruoštis kovai jų nepasiekė.

Atsiminimai apie LLA Alytaus miesto skyrių
Nepavyko rasti tikslių duomenų, kada įsteigta LLA Alytaus mieste. Liudininkai, dalyvavę
LLA veikloje, prisimena 1943 m. pradžią. Jie
teigia, kad LLA Alytaus miesto skyrius įsteigtas
1943 m. kovo pradžioje. Susirinkime susitiko, susipažino ir prisiekė dalyvauti įgyvendinant LLA
programą apie 25 tuometės Alytaus mokytojų
Alytaus gimnazijos krepšininkai. Stovi
seminarijos, gimnazijos ir Amatų mokyklos mo(iš kairės): Antanas Kudzys, Lionginas
kytojai bei moksleiviai. Čia dalyvavo Adolfas
Baliukevičius, Zenonas Pocius; priklaupę
Ramanauskas-Vanagas, Lionginas Baliukevičius(iš kairės): Algimantas Miškinis, Zenonas
Dzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis ir kiti būsimos
Pranckevičius. 1943 m. vasara.
Nuotrauka iš A. Kudzio šeimos albumo
Dainavos partizanų apygardos vadai ir kovotojai.
Manytina, kad tų įvykių liudininkai kalba apie
LLA Alytaus apylinkės (Alytaus apskrities) padalinio – rajono (miesto
ar valsčiaus) steigimą.
Akademikas Antanas Kudzys (g. 1925, gyv. Vilniuje) atsiminimuose rašo:
1942–1943 mokslo metais mokiausi Alytaus gimnazijoje. 1943
metų žiemą per pamokų pertrauką užkalbino Alytaus mokytojų seminarijos kūno kultūros ir karinio parengimo mokytojas, atsargos
leitenantas (pavardės neprisimenu), kuris pakvietė mane dalyvauti slaptame susirinkime, įvyksiantį Alytuje, Lelijų gatvėje (dabar –
Nr. 31), nebaigtame įrengti name, suręstame iš betoninių blokelių. Atvykęs į susirinkimą, radau apie 25 vyrus nuo 18 iki 30 metų amžiaus.
Susirinkime vadovavo nepažįstamas atvykęs vyras (atrodo, pavarde
Kubilius), taip pat minėtasis mokytojas. Susirinkimo dalyviai buvo
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informuoti apie galimą antrąją bolševikinę okupaciją ir pasirengimą jai pasipriešinti. Buvo pranešta, kad Vilniuje įsteigta pogrindinė
organizacija Lietuvos Laisvės Armija (LLA), o šis susirinkimas yra
skirtas įkurti Alytaus miesto skyriui. Po to prieš kryžių buvome prisaikdinti dalyvauti LLA veikloje ir susirinkimo dalyviai, kurių tarpe
buvo apie 10 Alytaus mokytojų seminarijos mokytojų ir mokinių, išsiskirstė. Netikėtai 1943 m. kovo mėnesį baigėsi mokslo metai ir po abitūros egzaminų grįžau į tėviškę Seirijų mstl. Pradėjau dirbti mokytoju
Noragėlių pradinėje mokykloje, po dviejų mėnesių atsirado mokytojo
vieta Seirijų pradinėje mokykloje. Drauge su kitais mokytojais naktimis ginkluoti patruliuodavome Seirijuose, saugodami gyventojus nuo
raudonųjų partizanų užpuolimų. Vokiečiams palikus Lietuvą, palaikėme ryšį su besiorganizuojančiais Lietuvos partizanais. Saugodamasis Veisiejuose įsikūrusių NKVD pasieniečių garnizono kareivių ir
stribų, slapstydavausi tėviškėje įrengtoje slėptuvėje, o 1945 m. birželį
išvykau į Kauną, lankiau mokytojų tobulinimosi kursus ir įstojau į
Vytauto Didžiojo universitetą. Čia dalyvavau Jono Poškaus-Rolando
organizuotoje LLA rezervinių partizanų veikloje.
Lietuvos laisvės kovotojų bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos dėka yra pastatyti paminklai ir kryžiai tose kaimo ir miško
vietovėse, kuriose kovojo ir žuvo pokario partizanai. Tačiau Lietuvos
miestuose nėra ne tik paminklų, bet ir memorialinių lentų Laisvės
kovotojų atminimui pažymėti. Tarytum nacių ir sovietų okupacijos
metais miestuose nebuvo pogrindžio organizacijų ir kovų.
Adolfas Kavaliauskas (g. 1923, gyv. Vilniuje) atsiminimuose
rašo:
1943 metų pavasarį (vasario mėn. pabaigoje ar kovo mėn. pradžioje) buvau gimnazijos mokslo draugų pakviestas į susitikimą Alytuje, Lelijų gatvėje (namo Nr. neprisimenu). Susitikimo tikslo nežinojau. Nuvykęs radau susirinkusius apie 20 mano amžiaus ir vyresnių
žmonių (tik vyrų). Pažinojau ne visus. Dauguma buvo Alytaus mokytojų seminarijos dėstytojai ir moksleiviai, mažiau Alytaus gimnazijos
ir Amatų mokyklos atstovų. Prisimenu keletą: Algirdą Kavaliauską
(iš Seirijų mstl.), Joną Morkeliūną, Vladą Rėklaitį, vėliau sutiktą
partizanų būryje Antaną Morkeliūną-Labutį. Susirinkimui vadovavo
Alytaus mokytojų seminarijos atstovai. Kalbėta ir svarstyta: apie to
meto politinę padėtį ir karo eigą, pranešta, kad vokiečių karo vadovybė suaktyvino Lietuvos jaunimo verbavimą į Vokietijos kariuomenę, neatmetama galimybė ir jėgos panaudojimas; apie prielaidas,
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kad gali susidaryti sąlygos mums kovoti dėl Lietuvos Respublikos
laisvės ir kad tam reikia ruoštis; apie ginklų kaupimą ir išsaugojimą;
apie ryšius su kaimo jaunimu. Susitikimas baigėsi trumpa priesaika,
kurios žodžių aš neprisimenu, bet reikėjo pasirinkti: ar pritariame
LLA programai ir nuostatams, ar ne.
Izabelė Skliutaitė-Navarackienė (g. 1925, gyv. Druskininkuose)
prisiminė:
Nuo 1941 m. rudens mokiausi Alytaus mokytojų seminarijoje.
Joje mokytojas Konstantinas Bajerčius 1942 m. įkūrė pogrindinę
ateitininkų organizaciją. Mokytojai stebėjo moksleivius, kuriais galima pasitikėti, ir juos pakviesdavo į organizaciją. Ateitininkų vadovai
– mokytojai Juozas Mičiulis, Kazys Batūra, Leokadija Batūraitė-Matusevičienė, Adolfas Ramanauskas. Aš priklausiau grupelei, kurioje
buvo: Onutė Vyšniauskaitė (iš Alovės vls. Būdos k.), Onutė Lekavičiūtė (iš Alovės mstl.), Anelė Ražanskaitė (iš Kurnėnų k.) ir Anelė
Jarmalaitė. Apie kitus ateitininkus žinojome, bet neturėjome teisės
apie tai kalbėti. Prisimenu, kad ateitininkams dar priklausė moksleiviai Jonas Šarakauskas, Kostas Urmanavičius, Juozas Ambrulevičius, Juozas Jakavonis. Dar kiti buvo kaip rėmėjai. K. Bajerčius
organizavo kraštotyrinę veiklą savo kraštui, tėviškei pažinti: sodino-

Vidurinėje eilėje: pirmas – Kostas Pranskevičius, antras – ltn. Kazys Batūra, trečias
– Kęstutis Asevičius. LVR Lazdijų komendantūros kieme. 1944 m. kovas.
Nuotrauka iš K. Asevičiaus šeimos albumo
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me medžius, rinkome tautosaką, diskutuodavome istorijos pamokose. Su mokytojais dažnai vykdavome į miestelius (Punia, Rumbonys,
Krikštonys, Ūdrija, Nemunaitis, Daugai, Birštonas ir kt.) ir kaimus,
stebėjome situaciją, perduodavome informaciją gyventojams, kai
vokiečiai pradėdavo gaudyti jaunuolius į priverčiamuosius darbus
Vokietijoje ar į kariuomenę. 1942 m. vasaros pradžioje vokiečių žandarų buvo suimti moksleiviai Antanas Pigaga, Antanas Volungevičius
ir Talandis bei uždaryti areštinėje, ketinant išvežti juos į Vokietiją.
Mokytojai K. Bajerčius ir J. Mičiulis rūpinosi juos išlaisvinti, o aš
su Anele Ražanskaite, nuėję jų aplankyti, perdavėme į kamerą pjūkliuko geležtę. Jie naktį pabėgo ir visą vasarą gyveno mano tėviškėje Dvarčėnų kaime (Daugų vls.), o rudenį sugrįžo į seminariją tęsti
mokslų. Vieną kartą, kad pasislėptų nuo vokiečių žandarų, perkėliau juos valtimi į Didžiulio ežero salą, kur gyveno kelias dienas.
1943 m. pavasarį aktyvesni, ryžtingesni ateitininkai buvome priimti į LLA gretas. Apie 10 seminarijos moksleivių priesaiką priėmėme
Rumbonių parapijos bažnyčioje (Alytaus vls.). Mokytojų seminarija
tapo svarbiu antinacinės rezistencijos centru Dzūkijoje. Mokytojo
K. Bajerčiaus bute, J. Basanavičiaus gatvėje, Kazys Veverskis-Senis
(jis buvo atvykęs 2 kartus, o mes jį vadinome jaunu seneliu) supažindino su LLA organizacijos programa ir įstatais. Jis instruktavo, kaip
elgtis pogrindžio sąlygomis, atveždavo pogrindinės spaudos, reikalavo laikytis konspiracijos. Aiškus buvo ir tikslas – atiduoti Tėvynei
viską, ką privalo atiduoti žmogus, gindamas kalbą, žemę ir laisvę. Ir
savo vadų neapvylėme. Pareiga – šventa, ir mes ją vykdėme. Ėjome
ten, kur siuntė, darėme tai, kas buvo reikalinga tautai. Veiklos dirva buvo plati: tai ir suimtųjų lankymas areštinėse, esamos politinės
padėties aiškinimas, vyrų slėpimas nuo gaudynių reicho darbams.
Mes gerai žinojome, kad vokiečiai turi savo planus ir siekia kitais
metodais sunaikinti Lietuvą. 1940–1944 m. istoriniai įvykiai įrodė,
kad jaunimas moka mylėti savo kraštą, laisvę ir žino, kaip aukotis už
šiuos idealus. Sunkūs išbandymai mūsų neišgąsdino, bet sustiprino
pasitikėjimą savimi. Supratome, kad nė su vienu priešu meilikautis
negalima. Anksčiau ar vėliau jis ras būdą tave sunaikinti. Todėl mūsų
vadai siekė, kad ištvertume ir su kuo mažesnėmis žmonių aukomis
išgyventume 1944-uosius karo metus. Kai sovietai okupavo antrą
kartą, LLA organizavo partizaninį pasipriešinimą. Mes gyvenome
legaliai, o kiti perėjo į nelegalią padėtį – tapo partizanais. Aš priklausiau legaliai gyvenančių „slapukų“ partizanų grupei (vadovas
K. Bajerčius-Garibaldis). Palaikiau ryšius tarp Žaibo, Laimučio ir
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Vanago partizanų būrių. Turėjau Ramunės ir Jūratės slapyvardžius.
Platinau antisovietinę spaudą, rašomąja mašinėle dauginau atsišaukimus. Mane areštavo egzaminų metu – 1946 m. birželio 23 d., kalino
Alytuje, Vilniuje. 1946 m. spalio 19 d. karo tribunolo teismas nuteisė
10 metų lagerio ir penkeriems tremties. Kalėjau lageriuose Kemerovo ir Karagandos srityse. 1955 m. grįžau į Lietuvą.
Maža tik žodžiais mylėti Tėvynę. Svarbu sugrąžinti pagarbą istorijai, kalbai, kultūrai, tautos paminklams ir žmogui.

Lietuvos laisvės armijos pasipriešinimo veikla Dzūkijoje
Apie pasiruošimą aktyviai priešintis antrajai sovietų okupacijai ir
atgauti nepriklausomybę liudija LLA planai: ginklu išlaikyti dalį teritorijos, joje skelbti nepriklausomybę ir iš čia organizuoti tolesnį pasipriešinimą; derėtis su rusais (tarpininkaujant Vakarų valstybėms) dėl
armijos atitraukimo iš Lietuvos. Jei šių planų įgyvendinti nepasisektų,
įsakoma pereiti į pogrindį, organizuoti spaudos leidybą ir platinimą,
radijo ryšį ir laukti Taikos konferencijos sprendimų.
1944 m. liepos 1 d. LLA organizacijoje buvo paskelbta karinė
parengtis: visi jos nariai, pajėgūs naudoti ginklą, privalėjo pereiti į
partizanų „vanagų“ rinktines, išsidėsčiusias miškuose. Organizacija
buvo padalyta į du padalinius: veikiantįjį sektorių (VS), pavadintą
„vanagais“, ir organizacinį sektorių (OS). „Vanagai“ – tai ginkluoti

Akademiko A. Kudzio teigimu, šiame name Alytuje, Lelijų gatvėje, 1943 m. kovo
mėnesį vyko LLA Alytaus skyriaus narių susirinkimas. 2011 06 29.
G. Lučinsko nuotrauka
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partizanai, kariaujantys pozicinį ar partizaninį karą; OS

– rezerviniai partizanai, turintys veikiantįjį sektorių aprūpinti maistu, transportu, informacija, ryšiais.
1944 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Pietų Lietuvoje LLA partizanų organizavimosi darbą ir veiklos
pradėjimą ar atnaujinimą sunkino bei kurį laiką darė
neįmanomą artimos pafrontės padėtis. Spalio mėnesį
Simno, Merkinės, Alovės valsčiuose partizaninę veiklą
pradėjo organizuoti centrinės LLA vadovybės (Kaune)
ryšininkas Antanas Stačiokas-Liepa, jis su reikiamomis instrukcijomis buvo pasiųstas į Alytaus apskrities
miškus. Jo uždavinys buvo sukurti partizanų grupeles
kiekviename valsčiuje, jas sujungti į kovos vienetus ir
jiems vadovauti. 1945 m. pirmoje pusėje LLA Alytaus
apylinkės štabą sudarė nedidelė grupelė pogrindyje vei- Rezistencijos dalyvė Izabelė
kusių LLA narių ir dėl suėmimo pavojaus iš Tauragės Skliutaitė-Navarackienė.
Druskininkai, 2011 07 10.
pasitraukę Jonas ir Vladas Pielikiai. Pastarasis vadovavo G. Lučinsko nuotrauka
Alytaus gimnazijoje apie 13 moksleivių pogrindžio grupei: LLA nariai rinko partizanams medikamentus, daiktus. 1945 m.
gegužės mėn. LLA Alytaus apylinkės partizanų štabo viršininku tapo
Vincas Kukys-Šilas, pasitraukęs iš Vilniaus. Dzūkijos pirmieji LLA
organizatoriai ir partizanų vadai – Juozas Matukevičius-Vilkas, ltn.
Boleslovas Šimkonis-Šarūnas, Antanas Kušlys-Vilkas – žuvo 1945 m.
pradžioje. Dainavos apygardos dvi rinktinės – Šarūno ir Dzūkų – kovų
pradžioje veikė su LLA vėliava, ir tik 1945 m. birželio mėnesį Dzūkijos
partizanai nutraukė ryšius su LLA ir veikė visai savarankiškai. Dėl
legaliai gyvenančių LLA vadovų ir eilinių narių dažnų areštų pablogėjo ryšiai su ginkluotu pogrindžiu, sumažėjo tarpusavio pasitikėjimas.
Senųjų LLA ir LF „Kęstutis“ struktūrų išlaikymą, neturint įtakingų ir
autoritetingų asmenų vadovauti išsiplėtusiam partizaniniam sąjūdžiui,
beprasmiu darė dzūkų tendencija kurti partizanų dalinius, atsisakant
formalaus kurios nors organizacijos pripažinimo ir vadinantis tiesiog
„Lietuvos partizanais“. Patriotiškai nusiteikusiam kaimo jaunimui,
pasiryžusiam kovoti už Lietuvos nepriklausomybę, nebuvo taip jau
svarbu, kaip vadinasi jo karinė organizacija.
Prie Lietuvos artėjant frontui 1944 metų vasarą paspartėjo pogrindžio organizacijų vienijimasis. Tai dažniausiai vyko LLA iniciatyva, perimant vadovavimą į savo rankas. Liepos pabaigoje buvo įsteigtas Lietuvos gynimo komitetas (LGK), sutelkęs įvairias pasipriešinimo
organizacijas vienam tikslui – kovoti su sovietų okupacija. Komiteto
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Akademikas Antanas Kudzys prie tautos kančių memorialo „Nurimęs varpas“
Alytaus Miesto sode. 2011 07 14. G. Lučinsko nuotrauka

pirmininku tapo K. Veverskis-Senis, nariais gen. M. Pečiulionis-Miškinis, inž. B. Snarskis-Šnairys, šį netrukus pakeitė kun. B. Jurgutis.
LLA tapo visos tautos ginkluoto pasipriešinimo organizacija, o LGK
perėmė politines VLIK’o funkcijas. LLA vadovybė uždraudė savo nariams trauktis į Vakarus, reikalavo, kad visi liktų kovoti su okupantais
Lietuvoje, skatino stoti į LLA partizanų „vanagų“ gretas. „Vanagai“
tapo partizaninio karo Lietuvoje pradininkais. Dar buvo tikimasi, kad
Vakarų sąjungininkai ryšis ginti Vidurio Europą nuo raudonojo maro.
Deja… Prasidėjus nuožmiam partizaniniam karui su sovietų okupantais, LLA vaidmuo buvo primirštas. Istorijoje tautos pasipriešinimas
okupantams išliko Lietuvos partizanų pavadinimu, LLA veikla istorijoje lyg ir nutrūko.

Kas trukdo pakabinti memorialinę lentą Alytuje?
Iš visų Sovietų Sąjungos pavergtų tautų nacionalinis pasipriešinimas okupantams aršiausias buvo Lietuvoje. Ginkluoto pasipriešinimo
vadai ne tik vykdė kovines operacijas, bet ir turėjo laisvos Lietuvos
viziją, kurios esmė ne kartą buvo išdėstyta įvairiuose programiniuose
dokumentuose. Paskutinį kartą nepriklausomos Lietuvos vizija buvo
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patvirtinta LLKS Tarybos prezidiumo deklaracijoje 1949 m. vasario
16 d. Gaila, kad atgavus laisvę toji vizija taip ir liko tik vizija…
LLA Alytaus apylinkės įsteigimas ir veikla išsamiau netyrinėjami. Akademikas A. Kudzys retoriškai klausė: Kas trukdo pakabinti memorialinę lentą Alytuje, prie Lelijų gatvės namo Nr. 31, kur
1943 m. buvo įkurtas LLA Alytaus miesto skyrius? Neatsiranda lėšų?
O gal svarbiausia tai, kad istorijos paveldo išsaugojimas nerūpi miesto
vadovams?
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Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

Dainavos partizanų apygardos
istorijos puslapiuos...
Skiriama Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydžio, įvykusio
1947 m. balandžio 22–24 dienomis, dalyvių atminimui

Istorija yra lyg didžiulė knyga, kurios puslapiuose – ištisų tautų
likimai. Mūsų tautos XX a. istorija paženklinta sovietine okupacija,
ir jai kilo didžiulis tautos pasipriešinimas. Tūkstančiai Lietuvos sūnų
ir dukterų jautė pareigą ginklu ginti savo tėvynę nuo okupanto ir ištikimai šią pareigą vykdė. Jie iškeitė savo darbus, profesijas, gimtųjų
namų šilumą į pilną mirtino pavojaus miško gyvenimą – tapo partizanais. Dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės partizanai aukojo savo
gyvenimus, savo gyvybes.
Stichiškai kilęs pasipriešinimas greitai formavosi į teritoriniu
principu pagrįstą karinę struktūrą. Kūrėsi apygardos, jose veikė rinktinės, būriai, kariniai štabai. Iš apygardų formavosi sritys.
Pietų Lietuvoje veikė Dainavos apygarda. Ji apėmė dabartinių
Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų bei dalies besiribojančių Marijampolės, Prienų, Trakų ir Šalčininkų rajonų teritorijas.
Mano tėvelis, Lietuvos partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvoje nuėjo visą partizaninio karo kelią nuo
būrio vado Dzūkijoje iki aukščiausiosios Lietuvos partizanų vadovybės.
Jam yra tekę būti ir Dainavos apygardos vado pavaduotoju, vėliau, vadui žuvus, partizanai Ramanauską-Vanagą išrinko Dainavos apygardos
vadu, dar vėliau – Pietų Lietuvos srities vadu. Net tokiomis nepalankiomis sąlygomis buvo vadovaujamasi demokratijos principais.
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2012 m. pavasarį sukako 65-eri metai nuo svarbaus įvykio Dainavos apygardoje – tos apygardos partizanų vadų sąskrydžio. Esu išsaugojusi nemažai tėvelio archyvinių dokumentų, autentiškų atsiminimų, kuriuose atsispindi sąskrydyje dalyvavusių asmenybių biografijų
fragmentai, posėdžių aplinkybės, nutarimai. Pagerbdama sąskrydyje
dalyvavusių vadų atminimą, noriu pasidalinti su skaitytojais išlikusių
dokumentų liudijimais ir savo mintimis apie šį įvykį.
Dainavos partizanų apygardos vadų sąskrydis buvo sušauktas
1947 metų balandžio 22–24 dienomis Punios šile Alytaus rajone. Sąskrydžio laikas buvo kruopščiai parinktas – jis vyko nutirpus sniegui,
šiltesniuoju metų laiku, kai buvo galima vykti per mišką nepaliekant
pėdsakų.
Tuo metu Ramanauskas-Vanagas buvo Dainavos apygardos vado
pavaduotojas ir Merkio rinktinės vadas. Sąskrydį sušaukė tuometis
Dainavos apygardos vadas kpt. Dominykas Jėčys-Ąžuolis. Tai padaryti buvo labai sudėtinga. Reikėjo, kad žinia apie vyksiantį sąskrydį
visus vadus pasiektų laiku, taigi ir ryšininkai, ir partizanai turėjo daug
darbo.
Štai kaip Ramanauskas-Vanagas prisimena gautą žinią apie sąskrydį ir pasirengimą jam:
Kai sutikau Žaibą, jis man įteikė paketą nuo Ąžuolio, ant kurio
viršaus buvo pažymėta: Labai skubu!
Perskaitęs atitinkamą raštą, sužinojau, kad balandžio mėn.
23 d. Punios šile šaukiamas Dainavos apygardos vadų sąskrydis. Panašaus turinio raštą jau buvo gavęs ir Žaibas. Kiti iš Ąžuolio gautieji
raštai buvo įvairiais tarnybiniais klausimais.
[...] Aš su Žaibu nustačiau susitikimo datą ir vietą. [...] Jame
dalyvauti pasiūliau ir Rugiui, o per jį ir Šarūnui.
Iš susitikimo su Jūrininku grįžau savo vadavietėn tinkamiau pasiruošti būsimam sąskrydžiui. [...]
Vadavietėje su Jūrininku pasigaminome atitinkamas klišes ir
savo darbo tušo. [...] Išleidome eilinį „Mylėk Tėvynę“ numerį, kurio
tam tikrą egzempliorių skaičių numačiau pasiimti sąskrydin. Prispausdinome daug atsišaukimų... [...]
Reikėjo pagalvoti ir pasiruošti tiems posėdžių darbotvarkės
punktams, kuriuos savaime buvo galima nujausti. Savo laiku Ąžuoliui
buvau pristatęs kai kuriuos partizanus pakelti laipsniu bei pažymėti
Narsumo ir Uolumo juostelėmis, pagal A apygardoje veikusius atitinkamus nuostatus, tačiau Ąžuolis visa tai atmetė ir pareiškė, kad,
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jo nuomone, tokius klausimus derės svarstyti tik nepriklausomybę
atgavus.
Šiuo atžvilgiu aš buvau kitokios nuomonės ir galvojau, kad nepakanka drausmę palaikyti įvairios rūšies bausmėmis, bet taip pat
turi būti įvairios skatinamosios priemonės, tarp jų partizanų pažymėjimas ir pakėlimas laipsniu. Žinojau, kad taip manė ir Kazimieraitis, Litas bei visi kiti vadai, išskyrus Ąžuolį. Teisingiau tariant, aš
iki tol nepažinau partizanų vado, kuris būtų buvęs priešingas partizanų apdovanojimui. Dėl tos priežasties nusprendžiau, kad į kelionę
pasiimsiu partizanų apdovanojimo ir pakėlimo laipsniu nuostatus
ir jau paruoštus dokumentus atitinkamam pristatymui. Jūrininkas
paruošė ženklų pavyzdžius ir reikiamus piešinius. Galvojau pasiūlyti posėdžio darbotvarkėn įtraukti partizano ženklo, uniformos ir
užimamų pareigų žymėjimo suvienodinimo klausimus. Tam tikslui
pagaminome brėžinius ir pavyzdžius. Vienu žodžiu, paruošiamojo
darbo buvo pakankamai. (A. Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito
sūnų, Vilnius, 1999, p. 390–392.)
Ramanauskas-Vanagas atsiminimuose rašė, kad kelionė į Punios
šilą truko ne vieną parą. Pirmiausia jis ir jo pavaduotojas Albertas
Perminas-Jūrininkas, kaip Merkio rinktinės atstovai, susitiko su šios
rinktinės 3-io bataliono vado pavaduotoju Jonu Jakubavičiumi-Rugiu.
Kartu jie iškeliavo Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo vadavietės link. Grupės vadas juos pasitiko sutartoje vietoje ir suteikė nakvynę savo bunkeryje Kalesninkų miške.
Iš čia kartu keliavo ir Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės štabo
viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas.
Kaip rašoma, keliaujant toliau reikėjo persikelti per Nemuną. Atsiminimuose rašoma, kad plaukti per Nemuną visada buvo ypač rizikinga, kadangi okupantai prie valčių dažnai rengdavo pasalas – čia
jiems būdavo nesunku gerai pasislėpti ir netikėtai apšaudyti arti priplaukusius partizanus. Laimei, šį kartą partizanams pavyko pasiekti
kitą krantą nesusidūrus su priešu ir susitikti iš anksto numatytoje vietoje su Kunigaikščio Margio grupės vadu Vytautu Subačiumi-Klevu ir
apygardos štabo ryšių skyriaus viršininku Antanu Macevičiumi-Linu.
Jie gyveno su apygardos vadu Jėčiu-Ąžuoliu tame pačiame bunkeryje. Subačius-Klevas ir Macevičius-Linas turėjo palydėti atvykusius
partizanus į nakvynės vietą. Ėjome pro girininkiją, kurioje kadais
buvau apsistojęs kertant mišką – atlikdamas su seminaristais miško
ruošos prievolę. Kokia skirtinga mano padėtis, pagalvojau, palyginus
su anuometine. Tuomet čia dažnai grojau seminaristams armonika

D ainavos partizan ų apygardos istorijos puslapiuos . . .

363

– gyvenimas buvo nerūpestingas, o dabar pro tą pačią vietą tenka
slinkti atsargiai, su paruoštu rankose ginklu, – užrašė savo mintis
Ramanauskas-Vanagas. (Ten pat, p. 397.)
Pernakvoję partizano Jono Gurčiaus-Komendanto bunkeryje, Ramanauskas-Vanagas ir Voveris-Žaibas Subačiaus-Klevo buvo nuvesti
į Jėčio-Ąžuolio vadavietę.
Šis bunkeris buvo įrengtas labai sumaniai ir yra vienas didžiausių
žinomų bunkerių Lietuvoje. Partizanų vado Ramanausko-Vanago prisiminimuose yra išsamus vadavietės aprašymas:
Pražygiavom kelis kvartalus ir pasiekėme kažkokį gilų griovį,
kurio dugnu pamažu tekėjo vos pėdas galintis apsemti švarus šaltinių
vanduo. Iš atokiau mums parodė krantą, kurio apačioje buvo įrengta
pati slėptuvė. Maskavimas buvo labai geras ir akimis nebuvo galima
nustatyti, kurioje vietoje yra slėptuvė ir durelės. Pagaliau Klevas sustojo, praskleidė mažutes eglaitės šakas, pavertė samanų kuokštelį
ir, paėmęs už grandinės, atidarė 45 laipsnių kampu įtaisytas dureles. [...] iš vidaus mane perspėjo, kad teks iš pradžių lįsti aukštyn ir
žiūrėti, kur dugne prikaltos atramos, nes už jų teks kabintis kojomis
ir rankomis. Palypėjus keturpėsčia, jau matėsi šviesa, kuri sklido iš
slėptuvės, nes antrosios durelės buvo atidarytos. Kai nuropojau kelis
žingsnius pritūpęs, patekau pačion slėptuvėn. Ten jau buvo galima
stovėti kiek palenkta galva. [...]
Man buvo smulkiau aprodyta visa slėptuvė, kurioje buvo įvairūs reikmenys spaudai gaminti. Gultai buvo sumaniai paskirstyti į
dvi dalis. Vieni buvo darbo kambaryje, kiti virtuvėje, kuri buvo lyg ir
atskirta pussieniu. Dar kiek aukščiau į krantą buvo mažas kambarėlis, skirtas maisto sandėliui. Vienu žodžiu, slėptuvė buvo didžiulė ir
labai patogi darbui. Vėliau dar parodė, kad slėptuvės viršuje vietoj
kaminėlio buvo įtaisytas aukštas tuščiavidurės drebulės kamienas.
Bendrame fone jis nekrito į akis… (Ten pat, p. 399–401.)
Išlikusiuose istoriniuose dokumentuose teigiama, kad posėdžiai
vyko bunkeryje, kuris buvo įrengtas lygumoje, atokiau nuo Dainavos
apygardos vado Jėčio-Ąžuolio vadavietės. Slėptuvę dėl jos dydžio
partizanai vadino „Šaulių sale“. Šiame bunkeryje buvo gana daug vietos – galėjo tilpti apie trisdešimt žmonių. Beveik per visą slėptuvės ilgį
stovėjo platus stalas, abiejose jo pusėse pritaisyti tvirti suolai, todėl
esamomis sąlygomis tai buvo patogi vieta posėdžiauti.
Sąskrydyje dalyvavo šie partizanų vadai: Dainavos apygardos
vadas kpt. Dominykas Jėčys-Ąžuolis, Dainavos apygardos vado pavaduotojas, Merkio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas,
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apygardos štabo ryšių skyriaus viršininkai Antanas Macevičius-Linas
ir Konstantinas Šimelevičius-Gandras, Merkio rinktinės vado pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas ir šios rinktinės 3-io bataliono
vado pavaduotojas Jonas Jakubavičius-Rugys.
Dzūkų rinktinei atstovavo štabo Švietimo ir spaudos skyriaus viršininkas Vincas Juozaitis-Vyturys, jo pavaduotojas Juozas PuškoriusGirinis, Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, jo pavaduotojas Petras Šilanskas-Labutis ir grupės štabo
viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas.
Kunigaikščio Margio grupei atstovavo šios grupės vadas Vytautas Subačius-Klevas, vado pavaduotojas Jonas Jusas-Pakštas, štabo
viršininkas Mykolas Petrauskas-Aras, grupės I rajono viršininkas
Motiejus Jaruševičius-Lakštingala, Vaidoto grupei – jos vadas Juozas
Petraška-Lapaitis ir vado pavaduotojas bei štabo viršininkas Jonas
Kučinskas-Spyruoklis.

Sąskrydyje svarstyti klausimai
Dauguma partizanų buvo tikintys žmonės, visu savo gyvenimu
liudiję krikščioniškąsias vertybes. Ramanauskas-Vanagas prisiminimuose rašė: Vadas [D. Jėčys-Ąžuolis – aut. past.] paskelbė, kad
posėdis pradedamas. Iš pradžių buvo sukalbėta partizanų malda ir
atsistojimu pagerbti žuvusieji kovos broliai. Paskui vienas po kito
pristatyti dalyvaujantieji posėdyje, nes buvo tokių, kurie vieni kitus
matė pirmą kartą. (Ten pat, p. 402.)
Istorinėje medžiagoje užfiksuota, kad Jėčys-Ąžuolis pirmininkauti posėdžiui skyrė savo pavaduotoją Ramanauską-Vanagą, sekretoriais
buvo Juozaitis-Vyturys ir Baliukevičius-Dzūkas.
Prisiminimuose Ramanauskas-Vanagas rašo:
Ąžuolis paskelbė darbotvarkės punktus. Tarp jų buvo įrašyti ir
mano pasiūlytieji. Pažymėjo, kad posėdyje dalyvaujantieji gali juos
dar papildyti. Paskutinis darbotvarkės punktas buvo klausimai ir sumanymai. [...]
Svarstant [...] darbotvarkės punktus, aktyviai dalyvavo visi posėdžiautojai. Buvo sudarinėjamos komisijos parengti nutarimus ar
pasiūlymus atitinkančias rezoliucijas ar projektus. Man visur teko
dalyvauti ir darbo buvo daug tiek posėdžių, tiek pertraukų metu.
Trijų parų laikotarpiu teko labai mažai numigti, bet užtat pasiektais
rezultatais buvau visiškai patenkintas. [...] darbas vyko labai sklan-
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Dainavos apygardos vadų sąskrydis Punios šile 1947 04 22–24. Stovi iš kairės:
apygardos štabo viršininkas Mykolas Petrauskas-Aras, Geležinio Vilko grupės
vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, Dzūkų rinktinės štabo Švietimo ir spaudos
skyriaus viršininko pavaduotojas Juozas Puškorius-Girinis, Dainavos apygardos
vadas kpt. Dominykas Jėčys-Ąžuolis, apygardos vado pavaduotojas, Merkio
rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, apygardos štabo pagalbininkas Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, Vaidoto grupės būrio vadas Jonas
Kučinskas-Spyruoklis, apygardos štabo ryšių skyriaus viršininkas Kostas
Šimelevičius-Gandras. Priklaupę, iš kairės: Merkio rinktinės 3-io bataliono vado
pavaduotojas Jonas Jakubavičius-Rugys, Margio grupės vadas Vytautas
Subačius-Klevas, Vaidoto grupės vadas Juozas Petraška-Lapaitis, Geležinio
Vilko grupės štabo viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Guli, iš kairės:
Margio grupės būrio vadas Stasys Raklevičius-Myslinčius, Merkio rinktinės
vado pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas
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džiai. Galiausiai visais svarstomais klausimais buvo rasti [...] sutarimai. (Ten pat, p. 403–407.)
Kartais tarp partizanų iškildavo įvairių tarnybinių nesusipratimų,
bet jie stengdavosi išspręsti juos remdamiesi demokratijos principais
– atsižvelgdami į skirtingas nuomones ir ieškodami visus tenkinančio
kompromiso. Išlikusiame posėdžių protokole užfiksuota, kad sąskrydyje pirmiausia buvo svarstomas klausimas dėl Dainavos apygardos skirtingų partizanų organizacinių vienetų tarnybinių santykių. Posėdyje dalyvavę partizanų vadai išreiškė palaikymą Jėčio-Ąžuolio vadovavimui,
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kuris pagrįstas [...] partizanų vadų deklaracijomis, lanksčiu partizaniniu judėjimu, stipria drausmės priežiūra ir nukreiptas į įsakymo vykdymą tiek eilinių kovotojų, tiek vadų. (Lietuvos partizanų Dainavos
apygarda (1945–1952 m.): dokumentų rinkinys, Vilnius, 2003, p. 190.)
Protokole užfiksuota, jog paskui buvo apžvelgti įgyvendinti darbai steigiant vieningą Lietuvos partizanų vadovybę, nutarta pagal galimybes organizuoti skrajojančius partizanų kovinius padalinius ir taip
aktyviau kovoti su stribais ir NKVD.
Partizanų vadai puikiai suvokė, kokia didelė gali būti alkoholio
žala tiek partizaninio karo dalyviams, tiek visuomenei. Alkoholizmą ypač skatino sovietinė sistema, nes neblaiviu žmogumi galima
lengviau manipuliuoti ir jį dvasiškai palaužti. Daugelis partizanų vadų
siekė, kad pasirinkdami kovos už laisvę kelią kovotojai kartu pasirinktų ir visišką blaivybę. Aukščiausieji vadai kaip paskatinimą ir pavyzdį
tiems, kurie nebuvo visiškai atsisakę alkoholinių gėrimų, viešai deklaruodavo šį savo įsipareigojimą. Minėtame posėdžių protokole rašoma,
jog vadai Ąžuolis, Vanagas, Jūrininkas, Vyturys, Rugys, Žaibas, Lapaitis stengsis paveikti kitus vadus ir kovotojus, kad dar atkakliau
įsijungtų į kovą ir apgintų mūsų tautą nuo žalingo sveikatai ir partizaniniam judėjimui degtinės vartojimo (Lietuvos partizanų Dainavos apygarda…, p. 190–191.)
Sąskrydyje svarstant drausmės reikalus nutarta imtis griežtesnių
priemonių dėl 1946 m. gegužės mėnesio Dainavos apygardos partizanų štabo įsakymo nr. 89G gyventojams vykdymo. Įsakymo atsiradimą paskatino solidarumo jausmas su okupanto represijų aukomis ir
rūpestis gyventojų saugumu. Partizanai draudė gyventojams gaminti
ir pardavinėti naminę degtinę, be reikalo keliauti po miškus, prašyti
išmaldos nuo tėviškės toliau esančiose apylinkėse, kviesti pas save ir
vaišinti degtine sovietų karius, palaikyti glaudžius ryšius su okupantu.
Pagalba okupacinėms struktūroms buvo laikoma išdavyste ir galėjo
būti baudžiama net mirties bausme. (Lietuvos partizanų Dainavos
apygarda…, p. 117–118.)
Išlikę istoriniai dokumentai liudija, kad posėdžių metu buvo
svarstomi karinio mokymo ir auklėjimo klausimai, nutarta laikas nuo
laiko rengti karinius mokymus, taip pat aptarti ryšių ir žvalgybos, apsiginklavimo, uniformų ir jų ženklinimo dalykai. Partizanų vadai pritarė siūlymui įvesti apdovanojimus už drąsą bei uolumą partizanams ir
jų pagalbininkams, aptarta tarptautinė padėtis, apžvelgti pogrindinės
spaudos ir kiti reikalai. (Lietuvos partizanų Dainavos apygarda…,
p. 191.)
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Tris dienas trukęs posėdžiavimas buvo rezultatyvus. Partizanų
vadas Ramanauskas-Vanagas atsiminimuose apie tai rašė: Punios šile
vykusių posėdžių nutarimus reikėjo įgyvendinti praktikoje. Įvestuosius [...] potvarkius turėjo paskelbti Ąžuolis įsakymu Dainavos apygardai.
Iš šilo skirstėmės labai geros nuotaikos, nes posėdžių metu pasiektais rezultatais visi buvo patenkinti. Buvo naudinga ir tai, kad
prasiplėtė žemesniųjų partizanų vadų pažintys ir kelionės metu atsilankyta kaimyniniuose partizanų daliniuose. (A. Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sūnų, p. 413.)

Sąskrydyje dalyvavusių partizanų vadų likimai
Pirmosiomis okupanto aukomis tapo Punios šile besislapstantys
partizanai Dominykas Jėčys-Ąžuolis ir Mykolas Petrauskas-Aras. Jie
žuvo 1947 m. rugpjūčio 11 d. okupantams užpuolus Dainavos apygardos štabo bunkerį. Šių partizanų palaikai buvo išniekinti Alytaus MGB
kieme, vėliau kažkur užkasti. Iki šiol kūnų paslėpimo vieta nežinoma.
Tos pačios okupanto operacijos metu partizanai Antanas Macevičius-Linas, Vincas Juozaitis-Vyturys, Juozas Puškorius-Girinis ir
Juozas Petraška-Lapaitis buvo suimti ir nuteisti.
Antanas Macevičius-Linas tapo išdaviku.

Jaunimas prie atstatytos Dainavos apygardos vadavietės Punios šile
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Jonas Jusas-Pakštas ir Vytautas Subačius-Klevas žuvo 1947 m.
rugpjūčio 12 d. per MGB karinę operaciją, surengtą pagal Macevičiaus-Lino pateiktą informaciją, Strielčių kaime Prienų rajone.
Konstantinas Šimelevičius-Gandras žuvo 1947 m. rugsėjo 22 d.
per MGB kariuomenės įvykdytą karinę-čekistinę operaciją Lesagūrų
kaime Daugų valsčiuje.
Albertas Perminas-Jūrininkas žuvo 1947 m. lapkričio 8 d. rusų
kariams apsupus slėptuvę prie Mantvilų kaimo Merkinės valsčiuje.
Jonas Jakubavičius-Rugys išduotas rėmėjo žuvo 1948 m. rugsėjo
16 d. Lankininkų kaime Merkinės valsčiuje.
Vaclovas Voveris-Žaibas ir Petras Šilanskas-Labutis žuvo 1949 m.
kovo 7 d. per poetų MGB agentų Kosto Kubilinsko-Kapso ir Adolfo
Skinkio-Vilnies išdavystę Kalesninkų miške Daugų valsčiuje. Žuvusiųjų palaikai buvo išniekinti Alytaus MGB būstinės kieme. Jų paslėpimo vieta iki šiol nėra žinoma.
Lionginas Baliukevičius-Dzūkas žuvo 1950 m. birželio 24 d. MGB
agentui Kaziui Kalantai-Aidui atvedus MGB operatyvinę grupę prie
slėptuvės Žaliamiškyje, Leipalingio ir Merkinės valsčių sandūroje.
Motiejus Jaruševičius-Lakštingala žuvo 1951 m. vasario 15 d. per
MGB karinę operaciją Jaunonių kaime Prienų rajone.
Jonas Kučinskas-Spyruoklis žuvo 1951 m. spalio 19 d. bunkeryje
Barkūniškio miške Prienų rajone.
Po Ąžuolio žūties Ramanauskas-Vanagas buvo išrinktas Dainavos
apygardos vadu. Atstovaudamas Pietų Lietuvos sričiai ir šiai apygardai, dalyvavo įsteigiant Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį (LLKS), tapo
LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmuoju pavaduotoju, LLKS
gynybos pajėgų vadu. Jis buvo ilgiausiai veikęs Lietuvos partizanų
vadas. Suimtas 1956 m. spalio 12 d. Kaune. Po itin žiaurių sadistiškų
kankinimų sušaudytas 1957 m. lapkričio 29 d. Palaikų paslėpimo vieta
nežinoma.
Vincas Juozaitis-Vyturys, Juozas Puškorius-Girinis ir Juozas Petraška-Lapaitis po suėmimo Punios šile nuteisti daugeliui metų lagerių. Atlikę bausmę, grįžo į Lietuvą. Juozaitis-Vyturys mirė 1988 m.
Puškorius-Girinis ir Petraška-Lapaitis sulaukė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, abu mirė 2001 m.
***
Žuvusių ir nužudytų partizanų krauju aplaistyti mūsų laisvės pamatai. Didžiulę mūsų tautos nepriklausomybės kainą atspindi 1949 m.
kovo 24 d. parašyti tuomečio Dainavos apygardos vado Liongino Ba-
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liukevičiaus-Dzūko žodžiai: Tai šiame šile prieš keletą metų virė partizaninis gyvenimas! Dabar jame kada ne kada gyvena 2–4 partizanai. Tada, prieš dvejus metus, mes buvome susitikę pas Ąžuolį „Šaulių
salėje“. Iš toje „salėje“ pasitarimuose dalyvavusių partizanų telikom
Vanagas, Lakštingala ir aš. Linas tapo išdaviku. Lapaitis ir Vyturys
paimti gyvi, tačiau nieko neišdavė. Girinis, sako, prigėręs Nemune.
Rugys žuvo nuo išdaviko. Žaibas žuvo per išdavimą, Labutis taip
pat. Pakštas, Klevas žuvo Linui parodžius bunkerį. Gandras žuvo su
Šmitu, Vilku, Liūtu ir Ąžuolaičiu. Visi žuvo nuo išdavikų rankų. Tiek
vyrų tada buvo, tiek sumanymų, svajonių, ketinimų, o dabar viskas
po žeme. Tik tos pušys ir eglės kaip tada, taip ir dabar tebeošia. Bet
ir tos negailestingai naikinamos. Medžiams, ir tiems sunku išlikti!

Naudota literatūra
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sūnų, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras, 1999.
Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945–1952 m.): dokumentų rinkinys, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos ypatingasis archyvas, 2003.
Liongino Baliukevičiaus – Partizano Dzūko dienoraštis 1948 m. birželio 23 d. – 1949 m.
birželio 6 d., Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė (g. 1950 m. Prienuose) – inžinierė, politinė veikėja. Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-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, pilietiškumo temomis. Sudarė knygas apie savo tėvą Generolas Adolfas RamanauskasVanagas tautos ir valstybės atmintyje (su K. Kasparu; Kaunas, 2007), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas: albumas (Vilnius: LR krašto apsaugos
ministerija, 2008).

Auksutė
RamanauskaitėSkokauskienė
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

ERŠKĖČIUOTAS KUNIGO KELIAS
Kunigui, pedagogui, partizanų globėjui, gulagų kankiniui
Zigmui Neciunskui-Elytei – 100
Šimtas metų riba, kurią peržengus prasideda Amžinybė.
O Amžinybė yra laiko matas: jeigu žmogus peržengia
šią ribą, vadinasi, jis nebus užmirštas niekad.
Zenonas Ivinskis

Tik nedidelei dalelei išrinktųjų tenka laimė sulaukti šimtmečio čia,
šioje žemėje. Kunigą Zigmą Neciunską-Elytę šis jubiliejus aplanko, kai
jis jau 36-eri metai Anapus. Ar jis per tuos dešimtmečius nutolo, ar
priartėjo prie mūsų? Į šį klausimą vienpusiškai atsakyti negalima. Per
tą laiką pasikeitė ne tik žmonės. Įvyko esminių lūžių tautos istorijoje.
Todėl jau kitoje šviesoje žvelgiame ir į šią asmenybę.
Kodėl tiek daug gerų žodžių pasakome apie žmogų, kai jo jau nebėra tarp mūsų? Minint pirmąsias mirties metines jo tėviškėje Balkūnų
kaime Alytaus rajone kardinolas Vincentas Sladkevičius ištarė: Kada
nors čia bus prikalta lentelė su užrašu, jog čia gyveno šventasis. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas ne kartą tvirtino: Tai buvo šventas vyras.
Kokia paslaptis glūdi šio žmogaus ir kunigo, kurio gyvenimo kredo
– Mylėjau Dievą ir žmones, nedidelėje gyvenimo atkarpoje nuo gimimo
iki mirties? Kodėl jis pasirinko švelnų pasakų mergaitės pseudonimą?
Norėdama atsakyti sau į šiuos rūpimus klausimus, pasekiau jo gyvenimo
labirintais ir gimė monografija Vilties angelas (K., 2002, 261 p.). Kunigo
Zigmas Neciunskas,
šimtmečio jubiliejus paskatino dar kartą atsigręžti į didžiojo Žmogaus,
ieškantis savojo
tauraus kunigo, pasiaukojusio Tėvynės laisvės vardan, asmenybę.
kelio
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***
Vaikystė. Kiekvienas žmogus ateina iš savo vaikystės žemės,
kurioje buvo maitinamas jos gaivalingųjų syvų. Kunigo Z. Neciunsko-Elytės gimtasis Balkūnų kaimas gali pagrįstai didžiuotis, kad jame
gimė ir augo trys kunigai: Antanas Žilinskas (1902–1971), Stasys
Račkauskas (1908–1981) ir Zigmas Neciunskas (1912–1976). Šiame kaime prabėgo ir būsimojo dailininko Antano Žmuidzinavičiaus
vaikystė, o ir vėliau, gimtinėje jis buvo dažnas svečias, čia gimė ir
augo būsimasis mokslininkas, teatro istorikas, pedagogas dr. Vytautas
Maknys. Jų gyvenimo keliai nesusitiko, tačiau savo gimtąjį kaimą visi Z. Neciunskas,
baigęs Alytaus
prisimindavo, ypač tada, kai buvo nuo jo toli.
1912 m. liepos 12 d. Jono ir Marijonos Neciunskų šeimoje gimė gimnaziją. 1934 m.
ketvirtas vaikas, po keleto dienų (gimė labai silpnutis) Miroslavo
Švč. Trejybės bažnyčioje jis buvo pakrikštytas Zigmu. Šeimoje jau
augo Vaclovas, Stefanija, Boleslovas, o po Zigmuko gimė dar trys vaikai – Marytė, Kazimieras ir Anastazija.
Zigmuko kūdikystė buvo aptemdyta Pirmojo pasaulinio karo
dūmų ir sesutės Marytės bei brolio Kaziuko mirties.
Vos sulaukęs šešerių metų, Zigmukas atsidūrė savo dėdės Vlado
ir Teofilės Neciunskų šeimoje, Rumbonių kaime (Alytaus r.). Sunku
pasakyti, kodėl tėvai iš prigimties silpną vaikelį ryžosi atiduoti bevaikei brolio šeimai. Galbūt per sunku buvo išmaitinti penkis vaikus, gal
tikėjosi, kad bevaikis brolis išleis į mokslus, o kai kurie amžininkai
teigė, kad tėvas nemylėjo iš prigimties silpnokos sveikatos Zigmuko,
todėl surado, kaip juo atsikratyti.
Mokslo metai. Pirmoji Zigmuko „mokykla“ buvo žąsų pulkelis,
vėliau – karvių banda. Tačiau šie metai paliko pėdsaką širdyje. Čia
augo gamtos prieglobstyje (netoliese stūksojo legendomis apipintas
Rumbonių piliakalnis, apjuostas žilojo Nemuno), klausėsi kaimo išminčių bei pasakorių ir viską giliai dėjosi į širdį. Be to, dėdė leido į
mokslus. Baigęs pradžios mokyklą, Z. Neciunskas atsidūrė Alytaus
gimnazijoje. Čia jis rado puikius mokytojus: Martyną Gavelį, Joną
Šukį, Liucijoną Vitkauską, Karolį Dineiką, Stefaniją ŽičkauskaitęHaškerienę ir kt. Gimnazijai vadovavo prityręs pedagogas Steponas
Vaitkevičius. Z. Neciunsko asmenybė brendo dalyvaujant ateitininkų
renginiuose, istorijos mėgėjų būrelyje, giedant muziko Stasio Navicko
vadovaujamame chore. Gimnazijos choras pasirodydavo koncertuose,
giedodavo Šv. Angelų Sargų bažnyčioje sekmadieniais bei šventadieniais pamaldų metu. Prieš Zigmo akis atsivėrė kultūrinis gyvenimas,
platūs veiklos horizontai, ir jis su jaunatvišku entuziazmu pasinėrė į
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Būsimasis kunigas
Zigmas Neciunskas

įvairiapusę veiklą, didžiausią dėmesį, žinoma, skirdamas mokslo dalykams.
Mokytojas S. Navickas atkreipė dėmesį į gabų, turintį gerą klausą
ir nuostabų balsą jaunuolį. Ne kartą užsiminė apie studijas konservatorijoje ir tarsi jau matė savo mylimą mokinį traukiantį operos arijas. Zigmas, nedrąsus kaimo berniokas, nepajėgė atverti širdies savo
mokytojui, tačiau visą gyvenimą buvo dėkingas už nuostabų muzikos
pasaulį, kurį suvokė talentingo mokytojo dėka.
Kelias į kunigystę. Z. Neciunsko gyvenime ypač reikšmingi
1935-ieji: jis pradėjo studijas Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, teologijos skyriuje (žr. studijų knygelės
kopiją). (Neaišku, kokiais dokumentais remiasi Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, teigdama: pabaigęs studijas Kauno kunigų seminarijoje, žr. „Iškilusis Dzūkijos kunigėlis“, Terra Jatwezenorum, 2011,
p. 371.) Čia jis atėjo jausdamas Dievo kvietimą, todėl niekas nebuvo
sunku. Zigmas turėjo neeilinių gabumų teologijos ir filosofijos mokslams, subtiliai bendravo. Iškilių dvasininkų ir profesorių dėka brendo
kaip žmogus ir kunigas. Likimas Zigmui buvo maloningas: čia sutiko
J. E. arkivyskupą Juozapą Joną Skvirecką, profesorių, akademiką, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Praną Dovydaitį, profesorių

Z. Neciunsko studijų knygelės kopija
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Zigmui Neciunskui (pirmas iš kairės) iki kunigystės beliko vos keletas mėnesių

Stasį Šalkauskį, moralinės teologijos dėstytoją kunigą Stasį Ylą ir kt.
Be abejo, P. Dovydaičio gyvenimo kredo – Aš ieškau ir randu malonumo bent kiek padaryti žmonėms gera, padirbėti Aukščiausiajai Tiesai, Gėriui ir Grožiui – rado atgarsį ir jautrioje Z. Neciunsko širdyje.
Didesnę dienos dalį praleisdavo paskaitose ir, aišku, ilgėdavosi tylos.
Tik maldoje, sąlytyje su Dievu surado tikrąją ramybę ir džiaugsmą. Jis
uoliai laikėsi Kristaus mokslo ir gyvenimo pavyzdžio, tarsi su šv. Povilu
kartodamas: Gyvenu aš, jau ne aš, bet gyvena manyje Kristus. Trokšdamas darbuotis Kristaus vynuogyne, Z. Neciunskas 1939 m. iš vyskupo Juozapo Kuktos rankų priėmė kunigystės šventimus.
Pirmoji parapija. 1939 m. jaunasis kunigas Z. Neciunskas atvyko į savo pirmąją parapiją – Nedzingę. Naujasis vikaras spinduliavo
jaunatviška energija, visus žavėjo nuoširdumu ir jautrumu. Energingo kunigo pasirodymas praskaidrino mažo bažnytkaimio ir visos parapijos nuotaiką, atvėrė tikinčiųjų širdis. Kiekvieną sekmadienį vis
daugiau žmonių suplaukdavo į bažnyčią pasimelsti ir išgirsti mylimo
kunigėlio skambų balsą per šv. Mišias, paklausyti lyg iš širdies gelmių
plaukiančių pamokslo žodžių: Mylėkite savo artimą kaip patys save.
Nedarykite kitiems to, kas mums nemalonu. Dalinkime žmonėms šypseną, meilę, gerumą!
Stasys Čekanauskas liudija: Ir pamilo jį visi: ir tikintieji, ir bedieviai
už jo atvirą šypseną, už tėvišką gerumą ir dievišką meilę. Su viltimi kunigo laukdavo sunkūs ligoniai, su nekantrumu ir neslepiamu džiaugsmu
per tikybos pamokas – visos parapijos pradžios mokyklų mokinukai, su
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malonumu – visi parapijiečiai savo namuose kalėdojimo metu. „Mūsų
kunigėlis“, – taip jį vadino visi: ir mokinukai, ir jų tėvai, ir jauni, ir seni.
(Iš autorės pokalbio su S. Čekanausku 2001 m. liepos 27 d.)
Kunigas Z. Neciunskas ne tik kruopščiai atliko pastoracinį darbą,
bet ir aktyviai pasinėrė į kultūrinę veiklą. Labiausiai jaunąjį kunigėlį
mylėjo vaikai. Mokiniai nekantriai laukdavo tikybos pamokų, jiems
imponavo linksmas, nuoširdus, daug žinantis kunigas. Mažesniuosius
subūrė į Angelo Sargo vaikų draugiją, vyresniuosius – į ateitininkų,
norėdamas įdiegti tas idėjas, kurias jam buvo išugdę universiteto iškilieji pedagogai ir filosofai. Kunigas subtiliai ugdė meilę grožiui, knygai, neturtingiesiems užprenumeruodavo laikraščius Ateities spinduliai ir Žvaigždutė.
Į Giedraičius. Bolševikų okupacija sugriovė religinį, kultūrinį ir
ekonominį gyvenimą. 1940 m. birželio 20 d. švietimo ministras Antanas Venclova uždraudė dėstyti tikybą visų tipų mokyklose, atleido
kapelionus, įsakė iš švietimo įstaigų pašalinti religinius simbolius.
Matydami, kad religinis švietimas tapo svarbiausiu komunistų
taikiniu, vyskupai savo pasitarimuose 1940 m. liepos 2–3 d. pabrėžė, kad būtina jį tęsti kokiu tik galima būdu. Gimnazijoms neoficialiai
buvo paskirti kapelionai, jų pagrindinė pareiga – organizuoti religinį
švietimą bažnyčiose arba privačiuose namuose.
Nedzingės parapiją apskriejo žinia, kad visų mylimas kunigėlis
Z. Neciunskas iškeliamas į Giedraičius (Molėtų r.) progimnazijos kapelionu. Gailėjo parapijiečiai, važiavo delegacija net pas vyskupą, bet
buvo paaiškinta, kad ten jis reikalingesnis.
Ir Giedraičiuose kunigas Z. Neciunskas pasinėrė į pastoracinę ir
kultūrinę veiklą. Naujosios kapeliono pareigos reikalavo daug ištvermės ir energijos. Z. Neciunskas artimai bendravo su moksleiviais ir
jų tėvais, todėl išsyk pelnė visų nuoširdumą ir meilę. Kapelionas savo
veikloje vadovavosi S. Šalkauskio, mylimo mokytojo ir filosofo, nuostatomis. Jos teigė, kad pilnutinis ugdymas bus tas, [...] kuris apims
gamtinę, kultūrinę ir religinę gyvenimo sritį. Šiuos dalykus suderinti
Z. Neciunskui labai gražiai pavykdavo Nedzingėje, o Giedraičiuose,
dirbant kapelionu, atsivėrė dar platesnė erdvė. Progimnazijos jaunimą
subūrė į puikų chorą – jis džiugino ne tik savo parapijiečių ausis, bet
buvo kviečiamas ir į kitas bažnyčias.
Tuo metu progimnazijos kapeliono kultūrinė veikla buvo tarsi
išeitis sunkioje ir nepalankioje padėtyje.
Vėl Nedzingėje. 1944 m. kunigas Z. Neciunskas grįžo į Nedzingę
kaip šios parapijos klebonas. Liūdna, kad rado savo mylimą parapiją
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ne tokią, kokią buvo palikęs prieš keletą metų. Ką tik praūžęs frontas:
plėšikavimai, konfiskacija, kratos, smurtas – nuolatiniai pokario kaimo
palydovai. Nelaimingi dzūkeliai aimanavo netekę artimųjų – ištremtų,
paimtų į okupantų armiją, gulinčių be karsto žemelėj šaltoj.
1944 m. rudenį susikūrė pirmieji partizanų būriai, o 1945 m. pavasarį jie jau veikė visose apskrityse ir turėjo apie 30 tūkstančių kovotojų. Dzūkų sąmonėje vėl atgijo jotvingių karingumas, Nepriklausomybės laikų savanorių drąsa, naują prasmę įgavo senovinės karo dainos,
ir tada jie
Išėjo kovoti už tėviškės laisvę
Ir už tai, kas lietuviui brangu.
Partizaninis pasipriešinimas atitiko žmogaus jauseną ir suvokimą, kad mirtis žudo tik kūną, o vergija – dvasią. Nedzingės klebonas
Z. Neciunskas matė ir suprato, kad dar niekada jo ganomos avelės
nebuvo taip skriaudžiamos, kankinamos ir persekiojamos. Vienintelis
būdas padėti žmonėms ir buvo pagalba partizanams. Visi žinojo apie
beribį kunigo gerumą ir juo naudojosi. Kažkada, dar pirmosiomis karo
dienomis, vyrai aptiko sunkiai sužeistą vokiečių kareivį ir pranešė kunigėliui. Sužeistasis greitai atsidūrė klebonijoje, jam buvo suteikta pirmoji medicinos pagalba. Tos pačios dienos pavakary paaugliai surado
leisgyvį raudonarmietį – ir jam klebonijoje atsirado vietos šalia vokiečio. Kunigėlis slaugė ir globojo abu, neskirdamas nei pagal tautybę,
nei pagal įsitikinimus ar fronto linijas, nes abu jam buvo Dievo vaikai,
kuriems reikalinga pagalba, ir ją nedvejodamas suteikė.
1945 m. Nedzingės klebonija tapo savotišku Dainavos šalies partizaninio judėjimo centru. Z. Neciunsko iniciatyva buvo mezgami ir
palaikomi slapčiausi ryšiai su apygardų, rinktinių ir būrių štabais. Klebonijoje dažni svečiai buvo partizanų vadai, jie čia rasdavo prieglaudą,
užuovėją ir poilsį. Išlikusiuose archyvų dokumentuose liudijama:
Kunigas Neciunskas buvo užverbuotas Kulikausko-Daktaro,
Dzūkijos partizanų grupės štabo 2-ojo skyriaus viršininko [...]. Gavęs iš Daktaro užduotį palaikyti ryšį tarp štabo ir kunigo Šliumpos
ir pasirinkęs Elytės pseudonimą, Neciunskas iki savo arešto dienos
gaudavo iš PLP štabo per įvairius ryšininkus slaptus paketus, nelegalų laikraštį „Laisvės varpas“ ir perduodavo juos Šliumpai, o iš
jo štabui PLP gaudavo nelegalų laikraštį „Už tėvų žemę“ ir įvairius dokumentus. (Lietuvos ypatingasis archyvas; toliau – LYA, B6
nr. P – 16330- Li. T. l. Sekamoji byla nr. 8672, versta iš rusų k.)
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Vadinasi, kunigas Z. Neciunskas šalia pastoracinio darbo jau turėjo vykdyti ir nurodytas užduotis. Pseudonimas Elytė simbolizuoja pasakų veikėją – trapią, kilniaširdę, paprastą mergaitę, gelbstinčią savo
brolius, laiminčią kovą už tiesą ir gėrį. Kunigas Zigmas-Elytė gelbės
savo brolius tol, kol pateks slibinui į nasrus. Prisidengęs paprastu moterišku vardu, jis porą metų sėkmingai už nosies vedžios aukštus pareigūnus, nes jie ieškos moters ir ilgai nesuvoks, kad šis pseudonimas
slepia kunigą.
Kunigas Z. Neciunskas ne tik šelpė, maitino ir glaudė partizanus.
Manoma, jis sukūrė partizanams ne vieną maldą ar giesmę, tik gaila,
kad išlikę labai mažai. Buvęs partizanas Vincas Juškevičius išsaugojo
vienos giesmės tekstą, kurį, jo teigimu, sukūrė Elytė ir Kazimieraitis.
Pirmą kartą ji buvo sugiedota per 1945 m. Kalėdas. Vėliau ši giesmė
buvo giedama ir kitose Dzūkijos bažnyčiose, todėl gali būti, kad eidama iš lūpų į lūpas šiek tiek pakito: išliko ne visi posmai arba sukurta naujų. Tačiau tikėtina, kad ji buvo sukurta tuo metu, nes atitinka
laikmečio dvasią ir perteikia kenčiančio žmogaus sielos skausmą:

		
		
		

O Dieve geriausias, Karaliau ramybės,
Pažvelk maloningai, pažvelk iš aukštybės!
Padėki į šalį šią plakančią rykštę,
Grąžink šiam pasauliui ramybę pirmykštę!

		
		
		
		

Rūstybės ir keršto audringi verpetai
Naikina žmoniją jau kelinti metai!
Krauju jau pasruvo Lietuvos upeliai,
Kapais pažymėti keliai ir takeliai!

		
Jau tūkstančiai šąla be savo grytelės,
		Be rūbo šiltesnio, be duonos plutelės!
		
Išgirski, o Dieve, tas raudas graudingas,
		
Parodyk, jog Tėvas esi gailestingas!
		
		
		
Zigmas Neciunskas – Nedzingės
kunigėlis
		

Aukščiausiojo garbei, visuomenės labui
Mes esam sutverti – ne karžygio štabui.
Ištrauk kalaviją iš karvedžio rankų,
Nutildyk perkūnus baisiųjų patrankų.

Kad Z. Neciunskas kūrė maldas, patvirtina ir Genocido aukų muziejaus fonduose saugoma Adolfo Ramanausko-Vanago padėka Elytei
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1946 m. spalio 31 d.
P. Elytei

Nr. 415
Padėka
1946 m. spalio mėn. 13 įvykusiame partizanų vadų posėdy, svarstytų klausimų tarpe buvo ir Tamstos sukurtos partizanų vakarinės
maldos priėmimas.
Malda vienbalsiai buvo priimta ir šiuo metu kalbama visuose daliniuose, kurie posėdyje dalyvavusiems vadams priklauso.
Šiuomi esu įgaliotas posėdy dalyvavusio Tauro Apygardos Vado
pavaduotojo p. Auksučio-Ryto, Tauro Apygardos Šarūno Rinktinės
vado p. Mindaugo, kar. Juozapavičiaus Grupės Vado p. Siaubo, Merkio
Rinktinės Vado pavaduotojo p. Jūrininko ir savo vardu raštiškai pareikšti Tamstai nuoširdžiausią padėką.
		

pas. Vanagas

Rinktinės Vadas

(Pateikiama autentiškai)
Kunigas Z. Neciunskas kūrė labai sunkiomis sąlygomis. Be abejo, tuo metu jo maldos ar giesmės plito iš lūpų į lūpas, ir šiandien jų
tiesiog neįmanoma surinkti. Sunku pasakyti, ar jos buvo tik jautrios
prigimties žmogaus dvasios kūrybinis blykstelėjimas, atsiliepiantis į
tragiškus laiko įvykius, ar tai širdyje glūdėjęs kūrybinis pradas, kuriam nebuvo lemta išsiskleisti.
***
Vieną 1946 m. žiemos vidurdienį Nedzingės kleboniją apsupo
didelis NKVD būrys. Viską apvertė aukštyn kojomis, ieškodami ginklų sandėlio, pasislėpusių partizanų vadų, pogrindinės spaudos. Nieko
nerado. Ne! Šį kartą surado tą, kurio ilgai ieškojo: ant baltų kunigo
rankų, kurios tiek kartų kėlė Ostiją, uždėjo antrankius, užrišo akis,
spinduliuojančias meilę ir gailestį net savo priešams. Jeigu budeliai
būtų sugebėję matyti gerumo kupinas klebono akis, būtų negalėję taip
niekšingai pasielgti. Bet jie džiūgavo pagaliau nutvėrę auką.
Išduos jį niekšas išdavikas,
O bolševikas jį nukaus
– tarsi pasitvirtino Zigmo Neciunsko mėgstamos dainos žodžiai.
Viešpatie, tebūnie Tavo valia, – turbūt mąstė kunigas, pradėdamas
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savo kančių kalvarijas. Nutarime jį sulaikyti 1946 m. gruodžio 4 d.
rašoma:
Aš, majoras Vukolovas, LTSR Varėnos saugumo viršininkas,
išnagrinėjęs medžiagą dėl Neciunsko Zigmo, s. Jono, gimusio 1912
metais Balkūnų kaime, Miroslavo valsčiuje, Alytaus apskrityje, dirbančio bažnyčios klebonu Nedzingės miestelyje, Merkinės valsčiuje,
Varėnos apskrityje, radau:
kad Neciunskas įtariamas padaręs nusikaltimus, numatytus
RTFSR BK str. 58-p. 1a. Vadovaujantis RTFSR str. 100 ir 101
Nutariau:
Neciunską sulaikyti ir uždaryti į Varėnos Vidaus reikalų ministerijos saugumo areštinę.
LTSR VRM Varėnos saugumo Viršininkas
majoras Vukolovas
Su nutarimo originalu susipažinau 1946 m. gruodžio 4 d.
[Neciunsko parašas]
(LYA, m, b. nr. P-16330-Li, T. L, 1142, versta iš rusų k.)
Klebonas pasirašė pirmąjį nutarimą, kuris buvo tik kančių pradžia: iš jo atimta laisvė, brutaliausiai trypiamas žmogiškumas. Viešpatie, padėk man ištylėti ir iškentėti, – tyliai meldėsi kunigas po sunkių
tardymų. Ne vieną kartą nusmelkė mintis, kas išdavė ir kodėl, tačiau
niekam nejautė neapykantos ar keršto, tik meldėsi ir už geradarius, ir
už priešus. Žinia apie kunigo suėmimą labai greitai apskriejo parapiją.
Juozas Jakavonis-Tigras savo atsiminimuose liudija:
1946 m. gruodžio 9-osios rytą mane ir Antaną Milinavičių-Bitiną, sumuštus iki sąmonės netekimo ir surištus atvežė į Varėną. Antaną patalpino MVD rūsyje, o mane atvežė į saugumo namą ir nuvedė į
mažą kamerą. Kameroje ant gultų sėdėjo du vyrai. Vienas buvo visiškai jaunas, kokių 13–14 metų berniukas. Antras buvo suaugęs, gražus
vyras, apsirengęs baltu vilnoniu megztiniu, kuris jau buvo permerktas prakaito ir kraujo dėmių. Kamera buvo ne didesnė kaip du su
puse metro ilgio ir tiek pat pločio. (Iš J. Jakavonio-Tigro atsiminimų
apie kunigą Z. Neciunską, 1996, p. 2.)
Dabar kunigas gyveno tokiomis sąlygomis. Per penkias dienas
saugumiečiai jau buvo jį gerokai prikankinę – apie tai bylojo ir kruvinas megztinis, ir išblyškęs veidas. Tačiau jis ir dabar guodė ir ramino
šalia sėdintį paauglį, o pamatęs naująjį gyventoją šyptelėjo.
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Kančių keliu. Iš Varėnos saugumo kunigą Z. Neciunską išvežė į
Lukiškes. Monsinjoras A. Svarinskas liudija:
Su kunigu Zigmu Neciunsku susitikau 1947 metais Lukiškių kalėjime, trečio korpuso 428 kameroje. Zigmas Neciunskas fizinių jėgų
turėjo nedaug: oda ir kaulai, buvo iškankintas, daug muštas. Mušamas greitai prarasdavo sąmonę. Iš šio iškamuoto kūno tryško dvasinė jėga. (Iš autorės pokalbio su A. Svarinsku 2001 m. kovo 29 d.)
Kunigas Z. Neciunskas, kentėdamas ir matydamas kenčiančius,
sugebėjo guosti ir stiprinti, nes mylėjo kitus labiau nei save. Netgi
siuntinius, kuriuos gaudavo iš sesers ir parapijiečių, išdalydavo kitiems, ypač rūpinosi išvykstančiais į etapus. Kalėjime nenutrūko kunigų pastoracinis darbas. Kameroje buvo padarytas altorius. Vienas
lenkų karininkas ant paklodės nupiešė kryžių. Tą paklodę ištiesdavo ant narų, ir kunigai aukodavo šv. Mišias, vadovaudavo gegužinėms pamaldoms. Kunigas Zigmas pasakydavo gražius pamokslus.
(A. Svarinskas, „Kunigas Zigmas Neciunskas ir miręs buvo pavojingas“, XXI amžius, 1997 05 28, nr. 41.)
Lietuvos ypatingajame archyve pagrindinė kaltinamoji medžiaga
– tardymo protokolai (I tomas) – nėra išlikusi. Saugomuose dviejuose tomuose yra bendro pobūdžio medžiagos apie pagrindinius keturis
kaltinamuosius: Z. Neciunską-Elytę, kunigą Praną Šliumpą-Partenijų,
inžinierių Martyną Karkauską-Dievaitį ir veterinarijos gydytoją Kazį

1943 m. Giedraičių (Molėtų r.) progimnazijos mokytojai ir moksleiviai
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Packevičių-Antanaitį. Tardymas vyko iki 1947 m. kovo 8 d. 1947 m.
kovo 12 d. sudaryta kaltinamoji išvada:
Areštuotasis Neciunskas sistemingai slėpė savo namuose bandų dalyvius, teikdavo jiems maisto produktų, 1945 m. rugpjūčio mėn.
savo namuose suvedė „Vanago“ – „Daktaro“ grupuotes su „Dzūkijos“ partizanų grupės vadu Kazimieraičiu, kur jie ir susitarė apie
Vanago grupuotės įjungimą į Dzūkijos partizanų grupę. (T. 1, a, b,
p. 173–174.)
1945 m. rugsėjį, Vanago prašymu, sutuokė jį su bandos dalyve
Mažeikaite (ieškoma) ir leido savo name po šliūbo linksmintis. Vestuvėse dalyvavo grupuočių vadai: Daktaras, Vanagas, Gegutis, Ivanauskas, Perminas-Jūrininkas ir kt. (T. 1, a, b, p. 175, 198.)
1946 metais iš PLP štabo Neciunskas gavo 800 rublių ir persiuntė šiuos pinigus nacionalinio pogrindžio veikėjai Kazlauskaitei, kuri
buvo areštuota ir saugoma. (T. 1, a, b, p. 246.)
Kunigas Zigmas Neciunskas ir kiti trys teisiamieji kaltinami RSFSR baudžiamojo kodekso straipsniais: 58-1 „A“ ir 58-11.
1947 m. balandžio 14–15 d. LTSR VRM Karinio Tribunolo uždarame teismo posėdyje buvo peržiūrėta kaltinamoji byla. Karinis Tribunolas pripažino kaltais kaltinamuosius Zigmą Neciunską,
Praną Šliumpą, Martyną Karkauską ir Kazį Packevičių, padarius
nusikaltimą, numatytą pagal RTFSR BK 58-1 „A“ ir 58-11 str. ir
vadovaudamasis RTFSR 51 str. nuteisė Neciunską Zigmą ir Praną
Šliumpą po dešimt metų laisvės atėmimo, o Martyną Karkauską ir
Kazį Packevičių aštuoneriems metams laisvės atėmimo. Po to penkeriems metams atimamos politinės teisės ir visų keturių nuteistųjų jiems priklausantis turtas konfiskuojamas. (LYA. Sekamoji byla
nr. 8672, versta iš rusų k.)
Pagaliau kunigo Z. Neciunsko likimas buvo nulemtas. Aušo dar
vienas pavasaris. Krauju palaistytoje žemėje žydėjo baltos ievos.
Vagonuose visus apglėbė tamsi naktis, pavargusios lūpos šnabždėjo
maldos žodžius – nuteistieji atsisveikino su Marijos žeme. Traukinys
dundėjo vis tolyn ir tolyn, palikdamas besiskleidžiantį pavasarį. Z. Neciunsko galvoje atgimė katorgininko poeto Balio Sruogos žodžiai: Aš
esu įkaitas už mūsų tautą, ir šios aukos suvokimas palengvins man
gyvenimą. Didelė garbė būti auka už tautą.
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Kunigas Zigmas Neciunskas Krasnojarsko krašte

***
Kunigas Z. Neciunskas su kitais kaliniais atsidūrė Tikšos kaime,
kuris yra maždaug už šimto kilometrų nuo Kočkomos geležinkelio
stoties, neįžengiamose taigos platybėse. Čia vielomis aptvertose žeminėse jie rado kelias dešimtis gyventojų.
Nusilpusius kalinius pristatė kirsti miško: lydimi sargybinių su
šautuvais ir šunimis, jie turėjo eiti 8–10 kilometrų iki darbo vietos.
Žiemą tamsoje brisdavo per gilius sniego vėpūtinius, nes saulė retai
tepakildavo. Gerdami ežero vandenį žmonės susirgo dizenterija. Krito
vienas po kito, laidojo kasdien po du ar tris neobliuotų lentų karstuose,
tik su baltiniais. Rajono centras, iš kurio atveždavo duonos, buvo už 20
kilometrų. Žiemą, kai užpustydavo kelius, kaliniai duonos negaudavo
net po dvi savaites.
Karelijos ir Mordovijos lagerių metai buvo sunkiausi, bet galbūt
ir prasmingiausi Z. Neciunsko gyvenime, nes neįprastai žiauriomis
aplinkybėmis ryškiausiai atsiskleidė jo pašaukimas – meilė Dievui ir
artimui. Apie jį spietėsi lietuvių inteligentai: dainininkės Giedrės Kaukaitės tėvas pedagogas Juozas Mičiulis ir kiti. J. Mičiulis liudija: Kunigas Neciunskas gaudavo gerų siuntinių, net vyno. Šelpė visus, kiek
galėjo, neskirdamas, ar lietuvis, ar čigonas. Tai buvo šventa asmenybė. (Iš autorės pokalbio su J. Mičiuliu 2000 m. balandžio 12 d.)

382

E lvyra Bili ū t ė - A leknavičien ė

J. Mičiulio žodžius patvirtina ir dar geriau išryškina kunigo asmenybę lagerio dienų bičiulis Kazimieras Paulauskas: Tai buvo aukštas,
lieknas, malonaus balso ir veido žmogus. Kai tik jį pamačiau, mano
širdis tuojau palinko į jį. [...] kiek kilnios užuojautos Jis reikšdavo
visiems savo draugams! Kai gaudavo siuntinį, niekada nevalgydavo gautų dovanų vienas. Net savo kankintojų sušelpti neužmiršdavo.
Kunigas Zigmas Neciunskas nepaliko nė vieno kenčiančio be paguodos žodžio ar alkano be duonos žiauberės, jei jos pats turėjo. Jis buvo
mūsų dvasios vadas. Savo kilnumu ir dorumu visus veikė Dievo ir
artimo meile. (K. Paulauskas, „Slaptos šv. Mišios Karelijos lageryje“,
Katalikų pasaulis, 1991, nr. 10.)
Nei katorgiškas darbas, nei sunkios gyvenimo sąlygos nepalaužė
dvasios tų kalinių, kurie suprato savo kančios prasmę. Žiauriausios
aplinkybės naikina žmogaus kūną, prislopina jausmus, bet nepajėgia
užgniaužti minčių, kurios greičiau už vėją per Sibiro taigą skrido į
tėvų žemę. Ypač nostalgija sustiprėdavo didžiųjų švenčių – Kalėdų ir
Velykų – metu. Kiekvienas vėl skausmingai pajusdavo namų šilumos
ilgesį, išgirsdavo bažnyčios varpų gaudesį. Net lagerio sąlygomis sugebėdavo švęsti religines šventes, kad prisikeltų dvasia.
K. Paulausko ir daugelio Karelijos lagerio kalinių atmintyje išliko
tokios (belieka stebėtis begaliniu kalinių išmoningumu) slaptos Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios:

Kunigas Zigmas Neciunskas Sibiro platybėse, prie Jenisiejaus
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Kalinių komendantui ir nariadčikui
iš visų dalyvių surinkome po kelis rublius, kad saugotų mūsų sambūrį. Mūsų
lageryje vienoje patalpoje gyveno apie
20 rusų tautybės kalinių. Juos papirkome atiduodami savo dienos duonos davinį (paikę). Jie mums užleido savo būstą.
Išplovėme grindis, apkaišėme sienas ir
lubas pušų ir eglių šakomis, ant altoriaus
pastatėme Alfonso Beresnevičiaus nupieštą paveikslą, uždegėme dvi žvakes, o
prie durų pastatėme sargybą. [...]
Kunigas
Zigmas
Neciunskas, apsirengęs kalinio rūbais, ant
kaklo užsidėjęs siuvėjo metrą primenančią stulą, žengė prie Dievo altoriaus.
Mišiose dalyvavo keturiasdešimt vyrų.
[...]
Pamaldų metu daugelis vyrų priėmė Komuniją, nes išpažintį jau buvo
atlikę anksčiau. (K. Paulauskas, „Slaptos
šv. Mišios…“)
Visus kalinius tarsi sujungė šv. Mišių
Kunigo Zigmo Neciunsko (sėdi motociklo
auka ir kunigo Z. Neciunsko žodis, rami- priekaboje) apaštalavimas Sibire
nantis ir guodžiantis, kaip kažkada laisvėje džiaugsmingas Aleliuja. Su didžiausia viltimi sveikino vienas kitą šv. Velykų proga ir vienintelį kiaušinį
pasidalinę į keturiasdešimt dalių po trupinėlį suvalgė, tikėdamiesi, kad
išauš laisvės diena.
***
Ilgiausiai Z. Neciunskas išbuvo Mordovijos lageriuose. Buvusių
kalinių liudijimu, šioje stovykloje buvo įvairiausių tautybių ir specialybių žmonių, kuriuos vieną nuo kito skyrė tik numeriai. Lagerio
medicinos punktuose ir ligoninėje felčeriais dirbo Edvardas Svetikas,
buvęs Lietuvos kariuomenės leitenantas, šiaulietis, buvęs medicinos
studentas Arnoldas Steikūnas ir kunigas Z. Neciunskas. Kad kunigas
Mordovijos „kurortuose“ dirbo felčeriu, sužinome ir iš archyvinės pažymos:
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Pašto dėžutė
Nr. ŽX -385-7
1955 m. spalio 28 d.
Nr. 27/5

Pažyma

Duota Zigmui Neciunskui, Jono, gim. 1912 metais. Jis dirbo padalinio ligoninės chirurgijos skyriaus felčeriu p/d ŽX 38517 nuo
1948 m. spalio iki 1955 spalio 18 d.
1950 m. baigė felčerių perkvalifikavimo kursus, darbą atliko
puikiai.
Padalinio vadovas
P/d 385/71955 m. spalio 28 d.

Biriukovas

(LYA. Sekamoji byla nr. 8289/3, versta iš rusų k.)
Z. Neciunskas, dirbdamas felčeriu, turėjo puikią progą gydyti ne
tik kalinių iškankintus kūnus, bet ir dvasią. Dažniausiai sirgdavo jauni
arba vyresnio amžiaus kaliniai. Politinis kalinys Romualdas Gasickas
atsiminimuose liudija:
1948 metais Mordovijos ATSR Javos lageryje buvau taip išsekęs,
kad neturėjau jėgų užlipti ant antro aukšto gultų. Mane paguldė į ligoninę. Ligoninės felčeriu dirbo kunigas Zigmas Neciunskas. Jis kaip
išmanydamas gelbėjo mus, ir aš pasveikau. (R. Gasickas, „Gynėmės,
nes tikėjome“, Atgimimas, 1990, nr. 23.)
Panašių į Romualdą ligonių Z. Neciunskui tekdavo gydyti šimtus.
Sirgo labai daug jaunų žmonių. Mordovijos lagerio septintajame punkte buvo didelis medžio apdirbimo ir radijo futliarų „Ural“ ir „Rodina“
gamybos fabrikas. Ypač baisus buvo jų šlifavimo cechas, jame tvyrojo
mėlyni stiklo dulkių debesys. Čia dirbo septyniolikmetis Kazys Napoleonas Kitkauskas ir daug jo amžiaus jaunuolių, jų veidai buvo išbalę,
o įkritusios akys pribirdavo stiklo dulkių. Daugelis net stipriausių kalinių susirgdavo atvira džiova. Taip atsitiko ir Napoleonui – pradėjo
atsikosėti kraujais. Tada atsidūrė ligoninėje. Praslinkus daugeliui metų
dr. N. Kitkauskas liudija:
Man gulint ligoninėje ypač brangus buvo kunigo Zigmo Neciunsko dėmesys, šiluma. Jo budėjimo laukdavau ne tik aš, bet ir kiti kaliniai. Jį mylėjome ne tik lietuviai, bet ir visų kitų tautybių ligoniai.
Kunigas Zigmas su visais buvo labai nuoširdus, visada pasirengęs
padėti. Atrodo, kad jo budėjimo metu ligoniai greičiau sveikdavo.
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Lagerio dienų bičiuliai lietuviai pasakodavo, kad jis išdalydavęs
savo siuntinius, gautus iš Lietuvos, kitiems kaliniams. Kartais atiduodavo net savo valdiško maisto davinio dalį.
Kunigo Zigmo šviesų, pilną atsidavimo aplinkiniams veidą
su didele pagarba ir šiandien tarsi matau. (Iš autorės pokalbio su
N. Kitkausku 2002 m. vasario 20 d.)
Tokį kunigą Zigmą prisimena ne tik N. Kitkauskas, bet ir visi, kuriems teko su juo bendrauti lageryje – baisiausiame pragare. Kunigo
Zigmo šaukdavosi ne tik ligoniai. Kaliniai pasiilgdavo kunigo-felčerio spinduliuojančio gerumo ir kartais kviesdavosi visai be reikalo.
Zigmelis (taip jį vadino visi kaliniai) už tai nepykdavo.
Buvo karšta Mordovijos vasara. Stovykla turėjo pati apsirūpinti
durpėmis elektrinei, barakams ir cechams apšildyti. Durpynas, išsidriekęs už kelių kilometrų nuo gyvenamosios zonos ir užėmęs keliolikos kilometrų plotą, buvo aptvertas spygliuota viela. Durpes kaliniai
kasė rankomis, suskirstyti į grandis po du žmones. Vienas specialiu
panašiu į kastuvą peiliu išpjaudavo durpių plytas ir jas kraudavo į karutį, stovintį prie duobės krašto. Kitas pilną karutį stumdavo lentomis
išklotu taku iki džiovinimo vietos. Durpyne buvo tvanku, džiūvančios
durpių plytos skleidė specifinį kvapą. Čia kaliniai išdirbdavo po vienuolika valandų, o paskui dulkinu keliu keletą kilometrų linguodavo
į stovyklą.
Išvarginti karščio ir troškulio keletas kalinių apsimetė sergą ir išsikvietė felčerį. Zigmelis, nešinas vaistų krepšeliu, tekinomis pasileido
į durpynus, norėdamas kuo greičiau gelbėti jo pagalbos besišaukiančius žmones. Vien felčerio pasirodymas kaliniams praskaidrindavo
nuotaiką.
– Mieli bičiuliai, kas nutiko? – pasigirdo švelnus balsas.
Bičiuliais kunigas vadino visus likimo brolius, todėl šį lietuvišką
žodį suprato įvairiausių tautybių žmonės. Pastebėję Zigmelio ištinusias kojas, kaliniai gailėjosi dėl savo pokšto, bet tai buvo vienintelis
būdas pabendrauti su kunigu. Jis irgi suvokė, kad šių žmonių dvasia
serga galbūt labiau negu kūnas, todėl sugebėjo rasti gydančių žodžių,
stipresnių už vaistus.
Tuomet septyniolikmetis katorgininkas Algis Geniušas, geru žodžiu minėdamas lagerio šviesuolius, labiausiai gėrisi kunigu Z. Neciunsku:
Kunigas Zigmas Neciunskas buvo tikras krikščioniškojo altruizmo įsikūnijimas. Išblyškęs ir sulysęs, jis savo siuntinius, o kartais ir
valdišką paikelę, atiduodavo labiausiai paliegusiems ir išsekusiems
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likimo broliams. Ligoninėje dažnai be miego ištisas paras budėdavo
prie sunkiai sergančių ligonių. Jam reiškė pagarbą net ir sužvėrėję
recidyvistai. Jo veidas buvo visuomet šviesus, nors didelės mėlynos
akys įkritusios, kalba – humaniška, prasminga, balsas mielas, švelnus. Jis buvo labai dėmesingas ir tolerantiškas kitokių nei jo paties
pažiūrų žmonėms. Todėl jį mylėjo visų tautybių ir įsitikinimų žmonės.
Su juo sveikindavosi išsekę žudikai ir kriminalistai. Kito tokio visiškai
kitiems atsidavusio žmogaus ir kunigo niekur ir niekada nesutikau.
(Iš autorės pokalbio su dr. prof. A. Geniušu 2001 m. liepos 4 d.)
Z. Neciunskas ne tik kantriai nešė savo kryžių, bet ir padėjo jį
nešti šimtams žmonių, skirtingų įsitikinimų ir tautybių. Ir tik jis vienas
galėtų žinoti, ar lengviau gydyti žmogaus kūną, ar dvasią. Jis buvo ne
tik gerasis Zigmelis, kuris išdalydavo kitiems iš sesers Nastutės ar parapijiečių gautus siuntinius, bet ir kunigas, sugebėjęs guosti, raminti,
mokęs pasitikint Dievu kopti akmenuotu Golgotos keliu.
***
1953 metų pavasarį mirė „visų tėvas“ Stalinas. Kalinius parvedė
iš darbo, ir barakuose per radijo taškus jie privalėjo išklausyti reportažą apie laidojimo ceremoniją. Visų galvose švystelėjo viltis. Iš tiesų
po Stalino mirties praėjus vos keletui mėnesių lageryje sušvelnėjo režimas, pagerėjo maistas, dažniau buvo galima rašyti laiškus.
Iš archyvinių dokumentų sužinome, kad 1955 m. balandžio 12 d.
Gertrūda Šliumpaitė kreipėsi į LTSR VR ministrą, prašydama, kad išleistų brolį Praną Šliumpą ir leistų jam grįžti į Lietuvos TSR.
1955 m. rugpjūčio 6 d. Pabaltijo karinės apygardos karinio prokuroro padėjėjas justicijos papulkininkis Gilmanovas peržiūrėjo priežiūros tvarka P. Šliumpos ir Z. Neciunsko kriminalinę bylą. Rado:
Šliumpa ir Neciunskas pripažinti kaltais tuo, kad po Lietuvos
TSR išlaisvinimo iš vokiečių okupacijos jie įstojo į ginkluotą kontrrevoliucinę organizaciją, kurios tikslas buvo nuversti tarybų valdžią
Lietuvoje, ir priklausė jai iki 1946 m. gruodžio, t. y. iki arešto dienos.
Organizacijoje jie buvo ryšininkai – informatoriai. Jiems priklausė
pristatyti slaptus paketus, organizuoti grupuočių vadų susitikimus,
informuoti apie tarybų valdžios organizuojamus renginius.
Savo pareigas jie vykdė [...]
Iš pateiktų bylos duomenų matyti, kad nuteistųjų Prano Šliumpos
ir Zigmo Neciunsko nusikaltimas byloje įrodytas, veiksmai klasifikuoti
teisingai ir teismo paskirtas bausmės dydis atitinka padaryto nusikaltimo sunkumą. Dėl bausmės sumažinimo pagrindo byloje nerandu.

ERŠKĖČIUOTAS KUNIGO KELIAS

387

Siūlyčiau:
Nuosprendį ir bylos nutartį pripažinti teisinga.
Pabaltijo karinės apygardos karinio prokuroro padėjėjas justicijos papulkininkis Gilmanovas.
Sutinku.
Grupės vadovas Lietuvos TSR spec. bylų prokuroro pavaduotojas valstybės 3 klasės justicijos patarėjas Kolesnikovas. (LYA. Sekamoji byla nr. 8289/3, p. 346–348, versta iš rusų k.)
Kai buvo priimtas toks sprendimas, jau artėjo Z. Neciunsko kančių kelio pabaiga. Nepraslinkus penkiems mėnesiams, atsivers ir jam
lagerio vartai. Išeis suvargęs, sulysęs, bet tiesus, nesugniuždytos dvasios, niekada nekeitęs nei savo parodymų, nei įsitikinimų: Prisipažįstu
save visiškai kaltu (p. 347); Banditams padėjau todėl, kad buvau vienodų su jais pažiūrų (p. 347).
Kunigas Z. Neciunskas nieko neišdavė, nes suprasdamas kovos
vertę ir prasmę niekada neapgailestavo klydęs. Jo širdyje spindėjo
Dievo šviesa, ir tamsa jos neužgožė. Lemtingomis akimirkomis kunigas parodė didelę ištvermę, savitvardą, nes sunkiausią valandą jėgų
jam teikė idealai, įsitikinimai, kurių negalima sunaikinti, nes jie nemiršta kartu su žmogumi.

Kunigas Zigmas Neciunskas po patirtos avarijos taigoje
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***
1955 m. vėlų Kūčių vakarą išvargęs kalinys Z. Neciunskas pasibeldė į savo gimtinės duris, nustebindamas brolį Boleslovą ir jo šeimą.
Išsvajotoji tėviškė ir artimųjų dėmesys tarsi atgaivino pavargusį kūną.
Šv. Kalėdų ankstų rytą jau skubėjo į Santaikos bažnyčią.
Sugrįžimo džiaugsmas buvo greitai aptemdytas. A. Ramanauskaitė-Skokauskienė teigia: 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. (Terra Jatwezenorum, 2011, p. 371.) Deja, archyviniai dokumentai ir amžininkų liudijimai primena daug skaudesnius dalykus. Jau
per šv. Kalėdas iš Alytaus atvykę saugumiečiai žadėjo Z. Neciunskui
aukso kalnus, jeigu jis paklustų duotiems nurodymams. Kunigas buvo
sukrėstas, nes nesitikėjo taip greitai susidurti su rūsčia tikrove. Pakėlęs sunkesnius likimo smūgius, priėmė ir dar vieną, suvokdamas, kad
Tėvynėje, kaip ir kiti jo likimo broliai, nėra laukiamas ir dar kurį laiką
jam vietos čia nebus. Tačiau savo rankose jis turėjo du galingiausius
ginklus – tikėjimo skydą ir maldos kalaviją.
***
Kunigas Z. Neciunskas, didysis Viešpaties pasiuntinys, Sibiro
žemėje dvejus metus skelbė Dievo žodį, gaivindamas amžinąsias tikėjimo tiesas ištroškusiose žmonių širdyse. Vieną kartą skubėdamas
duobėtais taigos keliais pas sunkų ligonį kunigas pateko į avariją. Savo
skausmo tarsi nejautė, nes labiau sielojosi dėl žmogaus, kuris tą kartą jo nesulaukė. Todėl ligoninėje ilgai neužsibuvo, veržėsi į kasdienio
gyvenimo sūkurį, kad savo širdies šiluma paguostų kitus, nušluostytų
ašaras ir žadintų viltį.
Išsvajotoje Lietuvoje. Kunigo tarnystę (po lagerio ir tremties)
Z. Neciunskas pradėjo Žiežmariuose Kaišiadorių rajone, Šv. Apaštalo
Jokūbo bažnyčioje. Didžiausią nuostabą jam kėlė tai, kad gaudžiantys neogotikinės bažnyčios varpai sukviesdavo labai mažai tikinčiųjų,
o svarbiausia – beveik visai nesimatė jaunimo. Ir pradėjo kur nors susitikęs kalbinti mokinukus. Tarsi atgijo pedagoginė patirtis, įgyta Nedzingėje ir Giedraičiuose, tik mokiniai buvo visai kitokie – tarsi su
baime žvelgė į kunigą. Netrukus budrios akys tai pastebėjo, ir Z. Neciunskas buvo pakviestas į rajono partijos komitetą. Sugrįžęs į Tėvynę
pirmą kartą gavo tiek pylos, tačiau kantriai tylėjo, pasijutęs svetimas
ir nepageidautinas savame krašte.
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Po metų iš Žiežmarių kunigas Z. Neciunskas buvo iškeltas, kad
nevestų iš kelio tarybinio jaunimo. Atsidūrė Trakų rajone Beižionyse
ir toliau šventai vykdė savo tarnystę: slaptai pakrikštijo ne vieną vaikelį, palaimino keletą jaunavedžių porų. Kai paslapčiomis sutuokė mokytojus komjaunuolius, užsitraukė didžiausią valdžios rūstybę ir labai
greitai buvo iškeltas į Jiezną Prienų rajone – į Stakliškių dekanatą.
1961 m., kai Z. Neciunskas pastoracinį darbą dirbo Jiezne, Lietuvos TSR valstybės saugumas vėl svarstė archyvinę tardymo bylą
nr. 8289/3 dėl P. Šliumpos, J. Mičiulio, Z. Neciunsko, K. Packevičiaus,
M. Karkausko, O. Lekavičiūtės, A. Žeko, J. Juškos, I. Eidukynaitės ir 1975 m. Jau dienos
slenka vakarop
A. Ališauskaitės. Išvadoje rašoma:
Analizuodamas parengtinio ir teisminio tardymo medžiagą,
padariau išvadą, kad P. Šliumpa, Z. Neciunskas, K. Packevičius ir
M. Markauskas, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo sunkumą, buvo
nubausti pagrįstai. (LYA. Sekamoji byla nr. 8289/3, versta iš rusų k.)
Z. Neciunskas bausmę buvo jau seniai atlikęs, bet kas vieni arba
dveji metai kaip pavojingas nusikaltėlis vis dar mėtomas iš vienos parapijos į kitą, kad nepadarytų žalos sovietinei valstybei.
Kiek ilgiau, keletą metų, kunigui Zigmui kaip klebonui buvo lemta stabtelėti Užuguosčio (Prienų r.) parapijoje. Darbštaus ir rūpestingo
klebono dėka bažnyčia ne tik gražėjo, bet ir pilnėjo tikinčiųjų. Tokia
klebono veikla kėlė rajono partijos komiteto darbuotojų didžiulį pasipiktinimą, vėliau jis tapo tiesiog nepakenčiamas, todėl buvo iškeltas
kuo toliau – į Kalvius Kaišiadorių rajone.
***
1969 m. Z. Neciunskas atvyko į Kalvius – paskutiniąją savo parapiją. Naujasis klebonas rado gerokai apleistą Šv. Antano Paduviečio bažnyčią ir sovietinių bacilų paveiktus parapijiečius. Ir pamaldūs
žmonės, ir komunistai iš karto pastebėjo, kad klebonas labai skiriasi
nuo anksčiau čia buvusiųjų. Atrodė labai ramus, niekur nesikišo, tik
visomis išgalėmis gražino šventovę. Vietinė valdžia iš karto buvo informuota, kad Z. Neciunskas priešiškas sovietinei santvarkai, tačiau
ilgokai nepastebėjo jokių netinkamų veiksmų. Tada, kai kunigas daugeliui žmonių tapo autoritetu, kai daugybė ateidavo dvasios stiprybės
ieškoti ir turiningų pamokslų klausyti, kai vis daugiau suplaukdavo
jaunimo, visa tai bylote bylojo, kad ramusis Z. Neciunskas „tyliai kenkia“ sovietinei santvarkai, griaudamas jaunimui mokykloje diegiamus
idealus.
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Kalvių šventovė

***
1972 m. kovo 19-ąją pasirodė pirmasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos numeris. Žurnalas tapo pagrindiniu religinių ir pilietinių
teisių sąjūdžio šaukliu. Tai buvo pirmasis reguliarus leidinys po dvidešimties metų, t. y. po partizanų ir jų patriotinės veiklos likvidavimo.
Žurnalas paslapčiomis plito iš rankų į rankas, ne vienoje širdyje žadindamas viltį. Džiaugėsi ir kunigas Z. Neciunskas, tikėdamasis dar
didesnių permainų. Ir, žinoma, netrukus jų sulaukė. Atvažiavo kartą į
svečius Vytautas, rūsčiųjų dienų bičiulis, ir kunigas Zigmas švytinčiu
veidu pranešė:
– Žinai, Vytautai, bolševikai jau ėmė keistis, net mane filmavo.
Vytautas pakraipė galvą, nedrįsdamas nė žodžio ištarti, nes nujautė nelaimę. Iš tiesų labai greitai pasirodė šmeižikiškas filmas Ir ant
amžių amžinųjų. Šiuo šlykščiu paskviliu Z. Neciunsko priešai norėjo
sumenkinti jo autoritetą. Bet parapijiečius ir kunigą pažinojusius žmones toks šmeižtas labai papiktino. Buvęs Mordovijos lagerių kalinys
Vytautas Abucevičius liudija:
Kai išgirdau, žiūrėdamas šį filmą, kad kunigas kruvinom rankom Ostiją kelia, taip graudu pasidarė, kad daugiau nieko nemačiau
ir negirdėjau. Prieš akis stovėjo Zigmelis, tai tolimoje Mordovijoje
atiduodantis kaliniams paskutinį savo kąsnį, tai paprastas kunigas,
mylimas ir gerbiamas parapijiečių. Ir kankinamas, ir skriaudžiamas
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visą gyvenimą liko atlaidus ir mylintis net savo didžiausius priešus.
Keista, kad visą gyvenimą Zigmelis išsaugojo vaiko širdį! Kūdikiu gimęs, išeis iš šio pasaulio tarsi vaikas, tik, žinoma, pabalusiais plaukais. Suaugęs vaikas – iki graudulio naivus ir tyras. (Iš autorės pokalbio su V. Abucevičiumi 2001 m. liepos 19 d.)
***
Kunigas Zigmas niekada nesirūpino savimi, nekreipė dėmesio ir į
silpnėjančią sveikatą. Tik visą gyvenimą buvo
Vienišų vienintele viltimi, vienintele paguoda,
Tuo, kurs nieko neima ir viską atiduoda.
(Henrikas Nagys)

Net ištiktas mikroinfarkto nekeitė darbo ritmo, skubėjo kuo daugiau pasėti gėrio žmonių širdyse. Buvo nutaręs gydytis tik po šv. Antano atlaidų. Pasalūnė liga naikino jo trapų kūną. Sunerimo net profesorius Algimantas Marcinkevičius ir patarė iš Vilniaus kunigą vežti į
Kauno klinikas. Gydytojai norėjo sustabdyti ligą, tačiau sveikata ėjo
blogyn. Kunigas Zigmas labai daug meldėsi (dažniausiai garsiai) ir
ramus keliavo į savo šventadienį. Jo širdis visą gyvenimą ilgėjosi Dangaus ir visą žemiškosios kelionės laiką ieškojo kelio į Dievą.

Kunigo Zigmo Neciunsko paskutinė kelionė (stovi kunigas Alfonsas Svarinskas)
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1976 m. birželio 21 d. Z. Neciunskas atsidavė Dievo malonei, kurios vylėsi visą gyvenimą. Palata prisipildė šviesos, į dangiškojo Tėvo
valdas kunigas iškeliavo ramus, spindinčiu veidu, girdėdamas Pergalės
simfoniją. Kai jo sielai atsivėrė naujas pasaulis, komunistai išliejo paskutinę neapykantos taurę. Partijos komiteto sekretorės Greičiuvienės
įsakymu buvo atimtos laidotuvėms pasamdytos mašinos, o iškviesta
autoinspekcija vaikė susirinkusius žmones, kolūkiečiams už dalyvavimą laidotuvėse buvo grasinama bausmėmis. Paskutinei kunigo kelionei mašinos nebuvo. Kunigai tris kartus apnešė karstą apie bažnyčią,
kurią klebonas Z. Neciunskas taip puoselėjo ir mylėjo. Tada karstą
įdėjo į kunigo A. Svarinsko lengvąją mašiną, vadinamąjį „pikapą“, ir
pririšo virvėmis. Visas karstas, aišku, netilpo, dalis taip ir liko kyšoti.
Į kunigo laidotuves susirinko didžiulė tikinčiųjų minia. Keletą kilometrų žmonės pėsti lydėjo savo mylimą kunigą į Amžinąją kelionę,
taip pareikšdami paskutinę pagarbą mirusiam dvasininkui ir įrodydami, kad krikščionių meilė jam yra didesnė už valdžios neapykantą.
Po iškilmingų pamaldų Santaikos (Alytaus r.) kapinėse supiltas
naujas kauburėlis paskendo gėlėse. Kunigas Z. Neciunskas užbaigė
savo Golgotą šioje žemėje. Kiek vėliau iškilo paminklas, jame buvo
įrašyti žodžiai: Mylėjau Dievą ir žmones. Tai jo gyvenimo kredo, kuriam buvo ištikimas visą savo gyvenimą.
Santaikos mirusiųjų karalystėje, netoli pagrindinio tako, jau iš
akmens paminklo dieną ir naktį žvelgia kunigo Zigmo Neciunsko
akys, tarsi primindamos mums, gyviesiems, kaip reikia mylėti, kentėti
ir atleisti.

		



Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji inspektorė. Išleido pedagoginės publicistikos ir
švietimo istorijos knygas: Gerumo šviesa (1996), Amžinybės sparnai (1997), Kunigo
Antano Skelčio muziejus (1997), Meilės 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, Punske 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“ žurnale, Lenkijos lietuvių interneto
svetainėje ir kt.

Plačiau apie kunigo Zigmo Neciunsko gyvenimą ir veiklą galima paskaityti Elvyros
Biliūtės-Aleknavičienės knygoje Vilties Angelas, K., 2002.
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Justinas Sajauskas

POSMAS IŠ BALADĖS
Sparčiai tolstančiais Atgimimo laikais poetas Kęstutis Genys paleido pasaulin „Baladę apie juodąjį birželį“. Visi poeto – šauklio eilėraščiai įsimenantys, visi lyg peiliu brūkšteli per skaitytojo širdį, bet
„Baladė“ įsirėžia atmintin itin giliai. Paskaitykime:
		
Apglušę piemenukai,
Pavirtę istribais,
Kariaus lyg mameliukai
Su broliais ir Tėvais.
Kas yra stribas (skrebas, istrebitelis), šiandienis skaitytojas žino.
Ir jų darbelius žino – ne viena Lietuvos šeima atsidūrė tremtyje ar kape
šitų „liaudies gynėjų“ padedama. Bet kodėl mameliukas?
Tai – labai vykęs poeto surastas palyginimas. Mameliukais viduramžiais buvo vadinami Egipto sultonų asmens gvardijos kariai,
dažniausiai tiurkų ir kaukaziečių kilmės. Pagrobti dar vaikystėje, jie
dažnai gaudavo kariauti prieš savo gentį; tą patį darė ir stribai. Tik
mameliukai nežinojo, kad žudo brolius, o stribai – žinojo. Dar daugiau:
jie patys pasirinko savo tautos naikintojo kelią.
Taip, naikindami tautą, stribai vykdė okupanto politiką, bet kažin
ar jų kaltė dėl to mažesnė. Kad ir kiek jų advokatai samprotautų apie
įsakymus ir jų vykdymą, tauta stribams neatleido ir neatleis.
Kovodami prieš tautą, stribai dažnai sukeldavo prieš save artimiausius – bent taip turėtų būti – žmones: tėvus, brolius, seseris...
Apie susipriešinimą pokario šeimose – šis rašinys.
Bene dažniausiai šeimoje išsiskirdavo bendraamžių – brolių, seserų, svainių keliai. Tai suprantama: apsispręsti pirmiausia turėdavo

394

J ustinas S ajauskas

jie, jaunieji, tinkantys nešioti ginklą. Kitas klausimas, iš kieno rankų
jaunuolis ar jaunuolė tą ginklą paimdavo. Tarkim, Antanas Šliaužys
iš Sangrūdos valsčiaus Radiškės kaimo partizanavo, o jo brolis dirbo
saugumui. Taip pat susiklostė Kalvarijos valsčiaus Trakiškių kaime:
Leonas Botyrius-Tarzanas kovojo Vytauto rinktinėje, o jo brolis perdavinėjo žinias į NKVD.
Marcelė Kurytė iš Lukšių valsčiaus Spruktiškės kaimo buvo partizanų ryšininkė, o jos brolis Jonas Kuras Lukšiuose stribavo.
Geležinio Vilko rinktinės partizanų ryšininką Izidorių Barauską
sužeidė jo brolis kolūkio pareigūnas Kazys Barauskas.
Vienas iš brolių Urbonų iš Kazlų Rūdos partizanavo, kitas – stribavo. Apmaudus netikėtumas: broliui stribui teko saugoti Sibiran tremiamą brolienę.
Alfonsas Arlauskas-Vilkas, Geležinis Vilkas vadovavo Geležinio
Vilko partizanų būriui, veikusiam Kazlų Rūdos miško pakrašty, vadinamame Žiemkeliu. 1945 m. vasario 26 d. kautynėse prie Antrųjų Girininkų kaimo (Rievutėse) A. Arlauskas žuvo. Būrį išdavė keli čekistų
agentai; tarp karių buvo ir partizanų vado brolis Antanas.
Vėl Kazlų Rūda. Juozas Matulaitis iš Kardokų kaimo į partizanus
išėjo 1945 m., pabėgęs iš sovietinės kariuomenės. Jo brolis Jonas Matulaitis tuo metu stribavo Šakiuose.
Dzūkas Pranas Nedzinskas-Gintaras mišką pasirinko 1945-aisiais.
Kiek vėliau juo pasekė brolis Albinas, pasivadinęs Jovaru. 1951 m. Jovaras, tuo metu jau Dainavos apygardos Kęstučio tėvūnijos štabo viršininkas, buvo suimtas, užverbuotas ir iki partizaninio karo pabaigos
žudė savo brolio draugus partizanus. Vienas žinomesnių jo nusikaltimų – Vito Stanaičio-Aido būrio iššaudymas Miknonių kaime prie
Žuvinto.
Simno Dabulevičių šeimoje augo trys broliai. Kęstutis, žmonių
vadintas Tereškevičium, ir Vincas žuvo partizanaudami, o Jonas iš
peties darbavosi saugumui. Kaip ir Albinas Nedzinskas, jis dalyvavo
sušaudant V. Stanaičio būrį.
Tauro apygardos Žalgirio rinktinės kovotojas Krizostomas Dainelis-Dagis 1949 m. kovą pasidavė ir nurodė bunkerį, kuriame su draugais susisprogdino jo brolis Valentinas-Jūrininkas. Krizostomas po
išdavysčių atsidūrė lageriuose, bet vis dėlto gyveno 37 metais ilgiau
nei jo išduotas brolis.
Palių partizano Vinco Bubnio-Bokso brolis vokietmečiu buvo
raudonuoju partizanu, būsimojo LKP CK sekretoriaus Naujalio pagalbininku. Pokaryje jis tapo aukštu sovietų pareigūnu ir atkakliai
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persekiojo brolį partizaną. Šiam žuvus, nomenklatūrininkas atsisakė
jį laidoti.
– Nedavėt man jo gyvo, nereikia nė maitos, – pareiškė saugumiečiams, pasiūliusiems pasilaidoti brolį.
Saugumui dirbantis Vižaidų kaimo (prie Vilkaviškio) gyventojas
Vladas Sauka tarp kitų įdavė ir savo seserį Stasę, dirbusią partizanams. Pabendravusi su NKVD, Saukaitė toliau dirbo miškui, bet jau
– saugumiečių prižiūrima.
Išdavinėjo ir stribavo ne tik broliai ir ne tik brolius. Antaną Lydeką iš Valių kaimo, Jankų valsčiaus ir Juozą Vaičaitį 1945 m. rudenį
išdavė Vaičaičio pusseserė Zūkų kaimo Valentukonienė. Kazimierą
Palubinską iš Baganskų kaimo išdavė patėvis Pranas Bartkus. Pavyžupy prie Kalvarijos stribai suėmė partizaną Čigoną ir nusivarė jį į
Kalvariją; bevarydami nušovė. Kulką suimtajam į galvą paleido jo
pusbrolis stribas.
– Mačiau, kad stribai jį sudraskys, tai ir nušoviau, – vėliau aiškins
savo veiksmą žudikas.
Kazlų Rūdos apylinkės Skučiškės kaimo partizanus brolius Juozą
ir Joną Krapavičius kartu su Antanu Baltramonaičiu pražudė Juozo
žmona lenkė Zosė Dovidovičiova. Susidėjusi su stribais, ji atvedė tuos
prie vyro slėptuvės.
Būdininkuose (Prienų raj.) gyveno Stanaičiai. Net penki šios
šeimos vyrai atsidūrė miške: Juozas-Liūtas (žuvo 1947 m. Raišupyje), Jurgis-Trimitas (žuvo 1951 m.), Vitas-Aidas (žuvo 1952 m.
Miknonyse). Ketvirtas brolis, Klemensas, partizanavo trumpai,
legalizavosi, buvo saugumo užverbuotas ir išdavė dar vieną brolį,
Albiną-Briedį. Šis taip pat leidosi užverbuojamas ir nuvedė saugumiečius prie Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vado Sergijaus Staniškio-Lito bunkerio. Taigi du broliai iš penkių susiteršė juodžiausia
išdavyste.
Juozas Labūnaitis-Balandis iš Jankų valsčiaus, Dovydų kaimo
pradžioje stribavo, vėliau persimetė pas partizanus. Sužeistas ir suimtas pradėjo išdavinėti. Tarp kitų atgailaujantis stribas pasiuntė kalėjiman ir savo motiną.
1947 m. rugpjūty Bagotšilyje (Kazlų Rūdos apylinkėse), dengdamas atsitraukiančius draugus, žuvo Žalgirio rinktinės kovotojas Andrius Naikelis-Pupų Dėdė. Po trijų dienų jo duktė partizanų ryšininkė
atvedė rusus prie partizanų Rimšų bunkerio.
– Jonuk, Monikute, išeikit, pasiduokit, tai gyvensim laisvėje, – dar
paaiškino gyvenimą išdavikė.
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1946 m. prie Kybartų buvo suimtas ir sušaudytas partizanas iš
Juodbariškės kaimo Antanas Klanauskas-Perkūnas. Jo motina netrukus buvo ištremta, o tėvas per sumaištį užsiliko. Po metų jis nutarė
keliauti pas žmoną. Sunku pasakyti, kodėl prieš pakeldamas sparnus
senolis pradėjo viešai graižauti žuvusio sūnaus draugams. Ne valdžiai,
padariusiai jį gyvanašliu, ne stribams, o partizanams. Lengviau nuspėti, kuo šitie grasinimai baigėsi, kaip apie juos sužinojo partizanai.
1945 m. Kačerginėje buvo niekinamas žuvęs Antanas Butvilas iš
Zapyškio valsčiaus Papiškių kaimo. Šį partizaną įskundė svainis.
Jau minėto Trakiškių kaimo gyventojas G. Ridikevičius saugumo
įsakytas atkakliai persekiojo vieną iš Vytauto rinktinės vadų Jurgį Vasiliauską-Skydą, įtraukė į KGB pinkles būsimą Tauro apygardos vadą
Juozą Jankauską-Demoną. O jo seseriai po Atgimimo buvo suteiktas
Laisvės kovų dalyvės statusas.
Kalniškės mūšio dalyvio Patrimpo paauglys sūnus buvo Šeštokų
saugumo užverbuotas ir pradėjo rinkti medžiagą. Sužinoję apie tai, į
kaimą atšuoliavo raiti Kalniškės partizanų vadai Jonas Neifalta ir Albinas Senkus – nušauti išdaviką. Šeimininkų dukros tik vargais negalais įkalbėjo vyrus palikti vaikigalį gyvą.
Kito Kalniškės mūšio dalyvio Antano Matjošaičio tėvas užsiverbavo ir sekė ne tik kaimynus, bet ir sūnų, kuris tuo metu slapstėsi.
1947 m. per Kūčias Smalnyčėnų kaime prie Kalvarijos žuvo partizanų ryšininkas Antanas Bieliūnas. Jo sūnus Albinas tuo metu partizanavo. Po metų kitų sūnus buvo suimtas, užverbuotas ir tapo vienu
nuožmiausių KGB agentų smogikų.
Nesutardavo net sutuoktiniai. Kai susišaudyme sužeistas partizanas Savanoris nusigavo pas Būdviečio Marčiulaičius, šeimininkė jį
perrišo ir paslėpė kluone. Tuo tarpu šeimininkas, Marčiulaitis, slėpdamasis nuo žmonos, nušuoliavo pas Pajevonio stribus. Daug nelaukdami, šitie atskubėjo į Būdvietį ir partizaną nužudė.
Ir jau visai sveiku protu nesuvokiamas Prienų stribo Kazimiero
Junelio poelgis. 1948 m. Prienų šile jis nušovė savo sūnų, buvusį Plutiškių gimnazijos gimnazistą partizaną Valentiną Junelį.
Ankstyvajame pokaryje Kalvarijos apylinkėse formuojantis pirmiems partizanų būriams, užsimezgė Seinijos ir Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanų ryšiai. Saugumas apie tai suuodė ir pasiuntė į
Punsko apylinkes savo agentą marijampolietį Juozą Vizbarą-Akmūrą.
Šis statybininkas – o jis iš tiesų toks buvo, net saugumietišką slapyvardį pasidarė iš žodžių akmuo ir mūras pirmųjų skiemenų – šnipinėjo
ne tik lenkų okupuoto Lietuvos pakraščio patriotus. Jis įdavė saugu-
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mui visus jam žinomus partizanų ryšininkus iš Liepynų, Ungurinių,
Meškučių ir Vidgirių kaimų, išaiškino partizanų spaudos platintojus
Kęstučio ir Ąžuolo tėvūnijose, padėjo saugumui užmegzti ryšį su
Dainavos apygardos Dzūkų rinktine. Tauro apygardos partizanams
šis išdavikas buvo žinomas kaip Vytauto, Geležinio Vilko ir Dzūkų
rinktinių ryšininkas, jo gimtinėje Liepynuose 1949 m. buvo įsikūręs
Vytauto rinktinės štabas. O svarbiausia – net trys jo seserys buvo partizanų ryšininkės.
Sovietinio saugumo pasiųstas Seinijoje darbavosi ir Suvalkijos
partizano Stasio Čėplos-Vilko žmonos brolis Jonas Grubliauskas. Jis Justinas Sajauskas
šnipinėjo apsimetęs kontrabandininku. Sužinojęs apie giminaičio darbelius, Vilkas leido Grubliauską sunaikinti, bet saugumietis buvo apsukresnis: pabėgo į Marijampolę ir išliko.
Galima priminti ir ne stribų – sovietinių saugumiečių apgaulę:
norėdami gauti informaciją iš užverbuotų agentų, jie kartais inscenizuodavo tų suėmimą. Šitaip pradėjus „suiminėti“ partizano iš Liubavo
valsčiaus Mindaugo Dadurkevičiaus seseris, partizanai ėmė jas stebėti, išsiaiškino, kad abi užverbuotos, ir abi likvidavo.
Rašinyje paviešinau įvairius „šeimyninius“ nutikimus partizanų
Tauro apygardoje. Žemėlapyje tai plotas nuo Lekėčių iki Punsko. Galėjau aprašyti ir kurią kitą apygardą, bet pasirinkau Tauro. Dėl dviejų
priežasčių: pirma, su Suvalkijos pokariu jau esu šiek tiek susipažinęs,
antra, pokaryje padėtis visoje Lietuvoje buvo daugmaž vienoda. Vienoda buvo ir partizaninio karo Lietuvoje baigtis. Nepaisant okupanto
pastangų, nepaisant apgailėtinos jo talkininkų veiklos, Lietuva atsilaikė, sulaukė Kovo 11-osios. Atėjo atpildo, tiesa, kol kas tik moralinio,
valanda visokiems stribams. Praradę darbdavius ir gyvenimo orientyrus, jie krito į depresiją, pradėjo gerti, žudytis. Veiverių stribas Kuklierius išprotėjo, jo brolis, taip pat stribas, pasikorė. Tuo pačiu keliu nuėjo
Lito išdavikas Albinas Stanaitis ir dar ne vienas „liaudies gynėjas“.
Bet tai – jau kitas poeto K. Genio baladės posmas.
Justinas Sajauskas (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas. 1947 m. už ryšius su
A. Valentos-Ožio būrio partizanais jo tėvas Jonas Sajauskas atsidūrė Karelijos lageriuose, o po poros metų motina su keturiais mažamečiais vaikais – Sibire. Grįžo
į Lietuvą 1957 m. ir gyvena Marijampolėje. 1962 m. baigė Marijampolės P. Armino
vidurinę mokyklą, 1967 – VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo, dirbo įvairiose Marijampolės įstaigose. Nuo 2000 m. – Marijampolės Tauro apygardos 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). Rašė apie knygnešius,
Vasario 16-osios Akto paieškas, partizanus.
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

MOKYTOJA TREMTINĖ
Keletas štrichų matematikos mokytojos Dalios Stasės VosyliūtėsMieldažienės portretui

Tą naktį daug sodybų ištuštėjo,
Staiga pražilo ne viena galva.
Ne paslaptį žali beržai kuždėjo –
Į Sibirą keliavo Lietuva.
Jonas Visockas

Poetas Jonas Visockas mums primena kraupųjį 1941-ųjų birželį, kurio iš žmonių atminties nepajėgė ištrinti lekiantis laikas ir kurio
pamiršti nevalia. Atgavus išsvajotąją Laisvę, kiekvienais metais paminime Gedulo ir vilties dieną. Tačiau viena birželio 14-oji man buvo
ypatinga.
Ir tada šventiškai apsirengę, orūs ir susimąstę palengva gatvėmis žingsniavo garbaus amžiaus žmonės ir suko Alytaus Šv. Angelų
Sargų bažnyčios link. Susikaupimas jų veiduose bylote bylojo – jiems
birželio gėla amžina. Prisiminimai apie tą tolimą rūstųjį birželį, be abejo, jiems užgožė šios dienos gamtos simfoniją. Žinojau, kad tuojau iš
visų pusių pasipils ir mokiniai, kuriems visa tai jau istorija, – šią dieną
jie tik atlieka pareigą. Man, kaip paprastai, rūpėjo keletas organizacinių dalykų, todėl paspartinau žingsnį. Bažnyčioje žmonių dar buvo
nedaug. Nejučiomis žvilgtelėjau į dešinę, ir tai, ką išvydau, privertė
akimirkai stabtelėti. Ant suolo sėdėjo vienintelė moteris. Ji vilkėjo
gražų madingą kostiumėlį, buvo tvarkingai susišukavusi, rankose tu-
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rėjo rožinį, jo karoliukai iš lėto judėjo tarp pirštų. Veidas buvo tarsi suakmenėjęs, žvilgsnis įsmeigtas kažkur
į tolį, buvo paskendusi maldoje (ar atsiminimuose): ji
negirdėjo nei varstomų durų trinksėjimo, nei žingsnių
taukšėjimo. Nieko. Ji buvo tolimame tik savo pasaulyje,
kuriame nėra vietos kitiems. O juk čia mano matematikos mokytoja! Mokytoja, kurios motiniško akių žvilgsnio ir matematikos pamokų ligi šiol nepamiršau.
***
Prabėgo mėnesiai, o gal net metai, kol susiruošiau
pasibelsti į mokytojos buto duris. Žiūrėjau į mokytoją
ir negalėjau atsistebėti: gyvenimas jau negailestingai
įbrėžė pėdsakus jos išorėje, o vidinė šviesa tarsi spinduliavo dar ryškiau. Greitai pakvipo žolelių arbata ir
Mokytoja Dalia Mieldažienė
mokytojos kepti pyragaičiai. Ir pasijutau tarsi sugrįžus ilsisi Birštone
namo. Mokytoja klausinėjo apie mano darbą, domėjosi
asmeniniu gyvenimu, atrodė, jai netgi nėra svarbesnių dalykų už buvusios mokinės likimą. Toks nemeluotas nuoširdumas ne taip dažnai
sutinkamas, tikriausiai jis būdingas tik labai geriems mokytojams.
Nedrąsiai užklausiau apie praeitį. Ir vėl veidas tarsi suakmenėjo,
kaip tada, kai mačiau bažnyčioje birželio 14-ąją. Akyse sužibo ašaros.
Mačiau, kaip mokytojai sunku. Netgi pasigailėjau, kam aš ją kankinu.
Po ilgų įkalbinėjimų mokytoja pasakė: Su niekuo nenoriu kalbėti apie
tremtį, per skaudu. – Patylėjo. – Tau padarysiu išimtį, nes ir dabar
prisimenu kaip darbščią, pareigingą ir labai gabią savo mokinę. Apsidžiaugiau pamaloninta tokių žodžių ir toliau pokalbis jau sukosi apie
man nežinomą mokytojos gyvenimo dalį.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė. Mokytoja, nors trumpai prisiminkite savo vaikystę. Kur ji prabėgo? Kas buvo Jūsų tėvai?
Dalia Stasė Vosyliūtė-Mieldažienė. Gimiau 1931 m. rugsėjo
15 d. Tauragėje, pedagogų šeimoje. Mano tėvelis Vaclovas Vosylius
mokėsi Alytaus gimnazijoje. Į Tauragę atvažiavo dirbti pradinių klasių mokytoju. Mamytės gimtinė Jurbarko rajone Dūdlaukio kaime.
Ji mokėsi Tauragės mokytojų seminarijoje, vėliau Kaune įgijo vaikų
darželio auklėtojos specialybę. Dirbo Smalininkuose vaikų darželio
vedėja, o tėvelis – Butrimonyse. Bėgdami nuo vokiečių, apsigyveno
Šakių rajone Sudargo miestelyje. Čia tėvelis dirbo vidurinės mokyklos
direktoriumi.
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Pirmieji nuosavi namai Sibire, Ust Kane. Mokytojos mama Stanislava Vosylienė

Kūdikystė buvo šviesi ir laiminga. Labai mylėjau metais vyresnį
broliuką Algimantą. Nuostabios buvo vasaros, kurias praleisdavom
pas senelius Jurbarko rajone. Jų namai buvo ant aukšto Šaltuonos upės
kranto, apsupti didelio sodo, kurį užveisė ir prižiūrėjo mano senelis.
E. B.-A. Koks įvykis aptemdė Jūsų vaikystę?
D. S. V.-M. Baisiausias įvykis vaikystėje buvo 1941 m. birželio
14-osios naktis. Apie antrą valandą nakties išgirdome smarkų beldimą
į duris. Kai atidarėme duris, įvirto trys ginkluoti vyrai. Jie tėvelį pasodino viduryje kambario, surišo rankas, o mums liepė būti tame pačiame kambaryje. Pradėjo daryti kratą. Ko ieškojo – nežinau, bet nieko
nerado, liepė krautis drabužius ir patalynę į atskirus maišus (mūsų
ir tėvelio). Susodino mus į sunkvežimį ir nuvežė į Pilviškių geležinkelio stotį. Mane, broliuką Algimantą ir mamytę įsodino į gyvulinį
vagoną; jame jau buvo daugiau žmonių, taip pat vaikų. Vaizdas buvo
kraupus, vaikų ir suaugusiųjų verksmas, riksmas, aimanos. Tėvelį nuvedė į kitą vagoną. Daugiau jo nematėme. Vargšą mano tėvelį nuvežė į Krasnojarsko srities kalinių lagerį, kur tūkstančiai buvo numarinti badu. Tarp jų buvo ir mano tėvelis, palaidotas bendroje duobėje
1942 m. rudenį. Tėveliui tada buvo 37-eri.
E. B.-A. Mokytoja, papasakokite apie savo kelionę į nežinią.
D. S. V.-M. Vagone buvo padaryti narai (gultai) dviem aukštais.
Žmonių buvo daug, vos tilpom ant narų sugulti. Mažutėlis langelis,
per kurį pagal eilę galėjom pasižiūrėti į pasaulį... Vagono gale buvo
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išpjauta nedidelė skylė gamtiniams reikalams atlikti. Mūsų vagone buvo dvi šeimos su vyrais: Kazimieras Norkaitis, Kidulių
seniūnas, ir siuvėjo šeima. Visos kitos šeimos – tai moterys su
mažamečiais vaikais. Viena moteris buvo nėščia, ji gimdė tame
pačiame vagone. Kai traukinys pajudėjo, mes nežinojome, kur
veža. O vežė labai ilgai, nes dažnai kelias būdavo užimtas – į
priešingą pusę gyvuliniuose vagonuose vežė kareivėlius į frontą. Jų vagonų durys dažnai buvo atidarytos, nes vagonai perpildyti. Mes per langelį juos stebėjom ir gailėjom.
Vežė mus keletą mėnesių traukiniais iki Bysko, o vėliau susodino į vežimus ir dar kokį mėnesį ar daugiau vežė arkliais. Iš
paklodžių buvome pasidarę stogus ir taip badaudami keliavome.
Kai sustodavome, atnešdavo kibirą sorų košės, jos pradžioje nenorėjom valgyti, nes dar turėjome lašinių. Tą košę atiduodavom 1956 m. Gorno Altaiskas.
rusų vaikams, kurie ištiesę rankeles prašė valgyti. Stotyse išleis- Dalia Stasė Vosyliūtė
davo po vieną žmogų atsinešti virdulį karšto ir šalto vandens.
Pagaliau mus atvežė į „negyvenamą salą“, už kelių didelių kalnų,
ten buvo galima nuvažiuoti tik arkliais. Kalnai buvo aukšti, daugiau
kaip septynių kilometrų. Grožis neišpasakytas, daug gražiausių gėlių,
kurios keitėsi pagal kalno aukštį. Pačioje viršukalnėje – apsnigtos našlaitės. Tai Altajaus kalnai. Nors buvome išbadėję, nuvargę, tas grožis
mus sužavėjo. Manėm, kad tai rojus. O „rojus“ buvo negyvenamas,
mažutėlis kaimelis tarp kalnų, tik be žmonių.
E. B.-A. Kaip gyvenote tame neapgyvendintame „rojuje“?
D. S. V.-M. Ten radom kelias trobeles, jose mus ir apgyvendino.
Didžiausioje trobelėje apsigyveno mūsų prižiūrėtojas. Kambarėliuose
apgyvendino tiek moterų su vaikais, kiek tilpo. Maistu aprūpindavo
prastai, po 200 gramų miltų, o darbo davė negailėdami. Turėjom ganyti
veršius, kurie vėliau buvo vežami į frontą maistui. Paskirstė kiekvienai
šeimai po 20 veršių ir pasakė, kad nė vieno nepradangintume, nes pasodins į kalėjimą. Buvo karšta vasara, vabzdžių daug. Tie mūsų veršiai
– kai pradėdavo bėgti kalnais, o mes iš paskos verkdami juos gaudyt…
Mūsų kambaryje viena moteris turėjo mergytę, kuriai buvo tik
aštuoni mėnesiai. Tai dukrytę, aptvėrusi aptvaru, palikdavo visai dienai vieną. Ir ta mergytė ištvėrė! Dauguma mažų vaikų mirė keliaujant
vežimais. Sustodavom, iškasdavo duobę, susukdavo vaikelį į paklodę ir palaidodavo. Būtinai padarydavo kryželį, pažymėdavo kapelį, ir
raudodami važiuodavome toliau.
Vasarą kalnuose buvo uogų, grybų, kedro riešutų, tai maitinomės
neblogai. Rudeniop prasidėjo badas. Vaikai verkdavo, prašydavo val-
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gyti, o mamos neturėjo ko paduoti. Nuo bado ir vitaminų stokos mano
broliukas susirgo skorbutu (cinga). Tada mano mamytė paprašė septyniolikmečio jaunuolio, kad palydėtų ją į rajono centrą. Laimė, kad
per kalnus vedė vienas kelias, kitaip būtų pasiklydę. Be leidimo, basi,
nuėjo maždaug 80 kilometrų, kol pasiekė rajono centrą. Gydytojai pareikalavo sergantį vaiką atvežti į ligoninę. Valdžia davė arklį, vežimą
ir žmogų, kuris mūsų šeimą nuvežė į rajono centrą Ust Kaną. 1944 m.
lapkričio 3 d. mano broliukas Algimantas mirė. Tai buvo dar vienas
baisus smūgis mūsų šeimai.
E. B.-A. Kaip pasikeitė gyvenimas Ust Kane?
D. S. V.-M. Čia mus priėmė gyventi vietinė rusė. Vietiniai gyventojai pradžioje mus vadino „fašistais“, „preselencais“. Po kurio laiko
pamatė, kad lietuviai darbštūs, sąžiningi ir vargšai, kaip ir jie patys,
tada nustojo mus vadinti „fašistais“. Vienos moterys verpė, kitos mezgė kojines, pirštines ir siuntė į frontą. Vėliau lietuvės pradėjo megzti
ir megztukus. Kitos moterys dirbo siuvykloje, siuvo kareiviams baltinius. Gyvenimas pasidarė lengvesnis. Visa bėda buvo badas. Duodavo
po gabalėlį neiškepusios duonos ir šiek tiek miltų. Mes, vaikai, eidavome į kalnus ieškoti maisto: uogų, rabarbarų, kedro riešutų ir labai
karčių augalų – slizūnų. Tik pasibaigus karui, 1945 m. gyvenimas po
truputį pradėjo gerėti.
E. B.-A. Mokytoja, papasakokite apie savo mokslo metus.
D. S. V.-M. Mokiausi gerai, bet, kaip tremtinė, patyriau daug
nuoskaudų. Nors buvau mamytės prižiūrėta, švari, aprengta jos rankomis megztais drabužiais, pradžios mokyklos mokytoja ne kartą

Miroslavo vidurinės mokyklos mokytoja Dalia Mieldažienė su auklėtinėmis
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pavadino utėle. Juk klasėje buvau vienintelė lietuvaitė. Matyt, labai
nekentė tremtinių, todėl visokiais būdais žemindavo. Tada buvo skaudu, bet nesupratau, kad šie pažeminimai tik pradžia. Baigusi mokyklą,
nuvažiavau į apskrities miestą Gorno Altaiską, norėdama studijuoti
matematiką. Ją pasirinkau gal todėl, kad genuose jau buvo užprogramuota. Mano tėvelis buvo puikus matematikas ir mokytojas. Visus egzaminus išlaikiau labai gerai (penketais), bet nebuvau priimta. Niekas
nepaaiškino kodėl. Laimė, buvau apsigyvenusi pas vieną pažįstamą
rusę, ji, pamačiusi mano ašaras, surašė skundą ir išsiuntė į Maskvą.
O aš susiradau sunkvežimį, kuris važiavo į mūsų kraštus (maždaug
600 kilometrų), ir grįžau verkdama namo. Mes buvome tiek prispausti
ir niekinami, kad niekada nebūčiau išdrįsusi pati rašyti skundo. Ir štai,
likus dviem dienom iki rugsėjo pirmosios, gavau telegramą, kad esu
priimta į Pedagoginį institutą.
Mokslas sekėsi gerai, turėjau daug draugų, nes jiems reikėdavo
mano pagalbos. Dėstytojai su manim elgėsi gerai. Gyvenau iš stipendijos, į bendrabutį nepriėmė, nes buvau „pereselenec“. Sėkmingai
baigusi studijas, paprašiau paskyrimo į tą vietą, kur buvo likusi mano
mamytė.
E. B.-A. Kokie pirmieji Jūsų darbo metai?
D. S. V.-M. Sugrįžau į Ust Kaną ir dvejus metus vidurinėje mokykloje dirbau matematikos mokytoja. Darbas sekėsi gerai. Kai mamytei
leido išvažiuoti, mudvi nutarėm 1959 m. grįžti į taip pasiilgtą Tėvynę.
E. B.-A. Kaip buvote sutiktos Tėvynėje?
D. S. V.-M. Alytuje gyveno mano tėvelio mama, tai mes pas ją
prisiglaudėm. Nors Alytuje su aukštuoju išsilavinimu mokytojų buvo
mažai (ypač matematikos), man vietos neatsirado. Pasiūlė Miroslavą
Alytaus rajone. Miroslavo vidurinėje mokykloje buvau sutikta draugiškai. Nors lietuviški žodžiai maišydavosi su rusiškais, vadovai pastebėjo, kad savo dalyką išmanau gerai ir moku suprantamai aiškinti. Jie
mane palaikė ir man padėjo. Miroslavo vidurinėje mokykloje išdirbau
23 metus. Kai Alytuje įsigijome kooperatinį butą, tada jau įsidarbinau
Alytuje. Dirbau VII (dabar – Šaltinių pagrindinė) ir XI (dabar – Panemunės pagrindinė) vidurinėse mokyklose, o paskutinė darbovietė
buvo Alytaus vakarinė (pamaininė) vidurinė mokykla. Darbas visur
sekėsi gerai.
Kai mokytoja pradeda kalbėti apie darbą, tarsi atjaunėja, giedra
nušviečia jos veidą, akys spinduliuoja... Tampa vėl tokia, kaip kadaise,
kai mokė mane matematikos. Su meile vardina mokinius, kurie buvo

404

E lvyra Bili ū t ė - A leknavičien ė

gabūs matematikai, kurie ir dabar jos nepamiršta: Pilvelis iš Miroslavo baigė institutą Leningrade, Kančys
iš Obelijos – Maskvos Lomonosovo universitetą, Janina Balkevičiūtė ir Gediminas Jarusevičius iš Miroslavo tapo gydytojais, trys Gražuliai iš Mankūnų kaimo
– kunigais... Šis sąrašas stropių ir darbščių mokinių
būtų labai ilgas. Apie kiekvieną suranda pasakyti gerą
žodį, svarbiausia – taip puikiai viską atsimena, atrodo,
tik vakar visi užvėrė mokyklos duris. O prabėgo ne
metai, bet dešimtmečiai...
***
Nejučiomis pagalvojau: įdomu, kaip prisimena
mokytoją buvę bendradarbiai. Pakalbinau pirmosios
darbovietės Lietuvoje Miroslavo vidurinės mokyklos
ilgametę direktoriaus pavaduotoją ugdymui, fizikos
mokytoją Genovaitę Kimbirauskaitę.
Mokytoja Dalia Vosyliūtė-Mieldažienė labai pa1974-05-25 Miroslavo vidurinėje
prastai ir puikiai išaiškindavo kiekvieną pamokos
mokykloje nuskambėjus paskutiniam
temą, reikalavo, kad mokiniai daug dirbtų ir klasėje,
skambučiui
ir namuose. Vadovavo matematikų būreliui. Aukodama savo laisvalaikį, ypač daug dirbo su labai gabiais matematikai
mokiniais. Paskirstydavo valandas, kada kuriam ateiti į namus, ir
dirbdavo su kiekvienu individualiai, ruošdama į aukštąsias mokyklas.
Už šį darbą jokio atlygio neimdavo. Su mokiniais bendravo paprastai
ir nuoširdžiai, buvo jų mylima, auklėtiniai ją ypač gerbė ir mylėjo.
Mokytojų kolektyve buvo draugiška, niekada nesileisdavo į kokias
nors apkalbas, niekur nesikišdavo, užtat kolegos ją mėgo. (Iš autorės
pokalbio su G. Kimbirauskaite 2012 m. sausio 29 d.)
Buvęs Alytaus Šaltinių pagrindinės (Alytaus VII vidurinė) mokyklos direktorius Vytautas Mockevičius liudija:
Mokytoja Dalia Mieldažienė – dalykiška, konkreti, pareiginga,
pasiekdavo labai gerų ugdymo rezultatų. Kaip žmogus, iš pažiūros
rami, savimi pasitikinti, draugiška, su ja lengva bendrauti. (Iš autorės pokalbio su V. Mockevičiumi 2012 m. sausio 17 d.)
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos (Alytaus XI vidurinė)
direktorius Z. Kunigonis, net nepagalvojęs, iš karto charakterizavo:
Mokytoja buvo kruopšti, labai gerai išmanė savo dėstomąjį dalyką, taktiška, draugiška. Labai gerai parengdavo mokinius olimpiadoms. (Iš autorės pokalbio su Z. Kunigoniu 2012 m. sausio 27 d.)
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***
Buvę mokytojos bendradarbiai ir vadovai tarsi patvirtino mano
potyrius. Apsidžiaugiau. Juk mes visi, anot Vinco Giedros, Savo laiką
laužom į gabalus, aižom į trupinius ir išdalinam šimtams aistrų ir
meilių... šitaip nutįsta spalvingos prisiminimų girliandos, kurias išdidžiai nusinešam į saulėlydį. Mano „spalvingoje prisiminimų girliandoje“ vis ryškiau švyti matematikos mokytojos Dalios Mieldažienės
(kai mane mokė, jau buvo ištekėjusi) tauri asmenybė. Būtasis laikas
tarsi susilydo su esamuoju į nedalomą visumą – galbūt todėl, kad ir
ant mano pečių jau nemaža pedagoginio darbo našta (esu lietuvių kalbos mokytoja ekspertė), o daugelį metų, dirbdama Švietimo skyriuje,
stebėjau ir analizavau mokytojų darbą. Prisipažinsiu, kad ne kartą, kai
stebėjau matematikų pamokas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklose, mintyse iškildavo mokytojos Mieldažienės pamokos gūdaus sovietmečio metais, nedideliame bažnytkaimyje, Miroslavo vidurinėje mokykloje.
Šiandien jau galiu tik numanyti, kiek laiko paaukodavo mokytoja
rengdamasi pamokoms. Iš jos lūpų niekada neišsprūsdavo žodžiai „geras“ ar „blogas mokinys“, tačiau labai dažnai gaudavome lapelius su
skirtingomis (kaip vėliau išsiaiškindavome) užduotimis. Žinoma, tie lapeliai buvo rašyti jos ranka. Tada
apie kompiuterius niekas net nesvajojo, rašomoji mašinėlė buvo prabangos dalykas, nebuvo ir užduočių
sąsiuvinių. Kitiems mokytojams pakakdavo vadovėlio ar uždavinyno, o mano matematikos mokytoja
tuo neapsiribojo. Tik dabar suprantu, kaip jai sunku
buvo rašyti lietuviškai, o ji išmoko ne tik rašyti, bet
ir taisyklingai kalbėti, ir, žinoma, to reikalavo iš mokinių. Vienąkart (neprisimenu net vardo) mokinys
pasakė: ovaš. Mokytoja paklausė, ką toks žodis reiškia, ir įtaigiai paaiškino visai klasei, kad reikia labai
branginti savo gimtąją kalbą, nevartoti svetimybių.
Tada, mokinei, atrodė viskas natūralu, tokia mokytojos pareiga. Šiandien suvokiu, kokį milžinišką
darbą atliko mokytojos mama, kurią iki šios dienos
švelniai vadina mamyte. Mums visiems žinoma Petro Rimšos skulptūra „Vargo mokykla“, vaizduojanti, kaip motina, sėdėdama prie ratelio, moko vaikus Būsimoji mokytoja Dalia Stasė
skaityti spaudos draudimo metais. Kas pavaizduos Altajaus kalnuose
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motinas tremtines, kurios kentėdamos Sibiro speigus ir badą sugebėjo
savo vaikams ne tik įkvėpti meilę Tėvynei, išsaugoti didžiausią turtą
– gimtąją kalbą, bet ir ekstremaliomis sąlygomis išmokyti rašyti lietuviškai?! Viena iš tokių motinų yra pedagogė Stanislava Vosylienė.
Belieka tyliai nulenkti galvą jai ir kitoms neįvertintoms ir nežinomoms
mūsų tautos didvyrėms, kurios, savo misiją atlikusios, amžinai liko ilsėtis neaprėpiamose Sibiro platybėse, o kitos atgulė išsvajotoje lietuviškoje žemelėje.
***
Mokytoja augino dvi gražias dukrytes, Meilutę ir Raselę. Tačiau į
mokyklą ateidavo visada tvarkingai apsirengusi ir susišukavusi, kasdienė buitis ir rūpesčiai likdavo už mokyklos durų. O gal ne viena naktis buvo bemiegė, tik mokiniai to niekada nežinojo. Mokykla jai buvo
šventovė. Vos suskambėjus skambučiui energingai įžengdavo į klasę,
ir prasidėdavo intensyvus darbas, ir jis visada baigdavosi, kai vėl pasigirsdavo skambutis. Retas mokytojas taip moka suplanuoti pamokos
laiką, – o mano matematikos mokytojai tai visada pavykdavo. Niekada
negirdėjau jos pakelto balso, nereikėjo drausminti mokinių, nes nelikdavo laiko pašaliniams dalykams. Kiekvienas atlikdavo skirtas užduotis pagal gebėjimus, nes žinojo, kad bus įvertintas, o dėstydama naują
temą mokytoja valdė klasę žvilgsniu.

1956 m. Pedagoginio instituto auditorijoje su draugėmis.
Dalia Stasė Vosyliūtė iš dešinės pirma
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1957 m. Ust Kanas – pirmoji Dalytės darbovietė. Prie vidurinės mokyklos
pastato su pirmaisiais auklėtiniais aštuntokais. Mokytoja trečia iš dešinės
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Gailiuosi, kad laikas iš atminties išdildė mokytojos darbo metodus, tačiau labai aiškiai prisimenu ją stovinčią prie lentos kreiduotomis rankomis ir nuosekliai, įtikinamai dėstančią naują pamokos temą.
Tikriausiai ir didžiausias nemokša atidžiai pasiklausęs galėdavo viską
suprasti. Man atrodo, mokytoja dėstė širdimi. Savo darbu ji tarsi liudijo poeto Anzelmo Matučio žodžius.
Yra ir matematika mana...
Su iksais, ygrikais ir šaknimis kvadrato, kubo...
Dėl to arti padangė man žvaina,
Dėl to aš nuskrendu tenai, kur kosmonautai nukeliauti nesuskubo.
Dabar jau ne vieną stebintų mokytoja, aukojanti savo laisvą laiką,
kad kiekvieną vaiką išmokytų. Ne kartą sakė, kad trejetui (buvo penkiabalė vertinimo sistema) gali išmokti kiekvienas. Už kruopštų darbą
niekas nepadėkodavo, o kartais net priekaištų iš mokinių tėvų sulaukdavo, kam vaikus po pamokų palieka. Individualus darbas su gabiais
mokiniais po pamokų irgi nieko nestebindavo, tik visi sakydavo: jeigu
matematiką dėstys Mieldažienė, vaikas stojamuosius egzaminus išlaikys gerai arba labai gerai.
Mokytoja Dalia Mieldažienė dažnai pabrėždavo, kad mergaitėms pirmiausia reikia įgyti specialybę, tik po to kurti šeimą. „Vaikas
rėks, puodas bėgs, o matematikos reikės“, – sakydavo mokytoja. Nepasiruošusius pamokai ar neatlikusius namų darbų visada palikdavo
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Sekminės Altajaus kalnuose. Stanislava Vosylienė iš kairės trečia, iš dešinės
trečia Dalytė su vainiku

po pamokų. Labai objektyviai vertindavo, jei nemokėdavai, gaudavai
dvejetą, išmokdavai – penketą. Nebuvo jokių kam nors simpatijų ar
antipatijų – svarbiausia buvo žinios. (Iš autorės pokalbio su Giedre
Markelyte-Stanevičiene 2012 m. sausio 28 d.)
Ne kartą susimąsčiau: iš kur tokia mokytojos stiprybė ir šventas pasiaukojimas darbui. Geriausią atsakymą randu
akademiko Jono Kubiliaus žodžiuose: Matematika ir
fizika – tai mokslo granitas, kurį skaldyti gali ryžtis
tik patys ištvermingiausieji ir stipriausieji.
Tada nejučiomis mano akyse iškyla trapi mergaitė neaprėpiamose Sibiro platybėse, kuri su keliais
tokio pat likimo draugais ropščiasi aukštyn Altajaus
kalnais, vildamasi rasti žemesnių kedrų, kurių šakos
apkibusios kankorėžiais. Mažyčiai kedro riešutėliai
išgelbėjo nuo bado šimtus nelaimingųjų tremtinių,
tačiau jų prisirinkti nebuvo paprasta, ir šitame kelyje tykojo pavojai. Kartą rinkdami Sibiro gėrybes net
nepajuto, kaip pradėjo temti, suprato, kad namus pasiekti nelemta. Nelaimė – netoliese pamatę keistus žiburėlius, neteko amo, abejonių nebuvo – blizga vilkų
akys. Iš išgąsčio greitai užkūrė laužą, vildamiesi, kad
žvėrys nepuls. Tačiau laužas užgeso anksčiau, negu
išaušo rytas, teko įsikarti į aukštus kedrus ir matyti,
1955 m. Dalytė – studentė,
žiemos sesijos metu
kaip žemai žybsi išalkusių grobuonių akys, girdėti jų
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dantų kalenimą. Lengviau atsiduso, kai brėkštant vilkai
nudūlino ieškoti grobio kitur.
Žvelgiu į mokytojos jaunystės nuotraukas – kukli
mergina, smalsiomis akimis, ieškanti savo kelio, pasiryžusi tapti matematikos mokytoja. Kiek kartų atkakli lietuvaitė iš Pedagoginio instituto šimtus kilometrų klampojo
per Sibiro sniegynus, bildėjo sunkvežimiu, kol pasiekdavo laukiančią savo mamytę. Kiek kartų rūstusis likimas
žvelgė į akis, nes buvo paženklinta tremtinio žyme. Žinoma, nugalėjusi kliūtis, jau būdama mokytoja, visa tai, ką
per kančią sukaupė, atidavė mums, mokiniams.
Mokytojos D. Mieldažienės patirta kančia Sibire – tai
daugelio mūsų tautiečių, gyvenusių tuo metu, išgyventi
gyvenimai. O išsvajotoji Tėvynė taip pat neglaudė savo
iškankintų vaikų. Tyliai ir ramiai nešė mano mokytoja
per gyvenimą tik jai vienai žinomus savo sibirietiškos Iš kairės pirma Dalytė su drauge
lietuvaite Altajaus kalnuose
jaunystės prisiminimus, neatverdama niekam širdies, nes
mokytojai tremtinei, nors ir gerai dirbančiai, nebūtų likę vietos net
kaimo mokykloje. Nesulaukė ji ir apdovanojimų, nors tvirtai esu įsitikinusi, kad buvo verta tuo metu didžiausio apdovanojimo – Lietuvos
TSR nusipelniusio mokytojo vardo. Juos, be abejo, gavo silpnesni mo-

1946–1947 m. m. gegužės 4 d. Sibire. Pradžios mokyklos mokiniai su mokytoja.
Viršuje, iš dešinės trečia, Dalytė, vienintelė lietuvaitė
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Studentai talkininkaudavo kolūkyje nuimant derlių. Atokvėpio valandėlė.
Dalytė pirmoje eilėje iš dešinės pirma

kytojai, priklausantys komunistų partijai, nes jie buvo patikimi sovietų
valdžiai.
Drįstu teigti, jog mokytoja D. Mieldažienė – matematikė iš Dievo
malonės. Tačiau ji nesistengė visų padaryti matematikais. Net nebūdama klasės auklėtoja, pažinojo mokinius, gerbė juos kaip asmenybes.
Man pranašavo rašytojos ateitį. Gailiuosi, kad pavėluotai tariu ačiū,
brangioji Mokytoja, Jūs auginot mano skrydžiui sparnus. Jūsų įžvalgos pasitvirtino: parašiau ir išleidau dešimt knygų.
***
Jau senokai mokytoja užtarnautame poilsyje. Tačiau ar nors vieną dieną ilsėjosi? Dukros, penki anūkai, sodas... Ir taip diena po dienos. Nesiskundžia. Skausmas sukausto širdį tik tada, kai prisimena
brangiausius žmones: tik mamytės kapą galinti aplankyti, o tėvelis
išnyko Sibiro platybėse, niekas mokytojui Vaclovui Vosyliui nesupylė kapo, nepastatė kryžiaus, niekada neuždegs žvakelės ir broliukui
Algimantui, nes sveikata jau ne tokia kaip kadaise, kai įsliuogdavo į
aukščiausius kedrus. Sibiro toliuose ilgėjosi Lietuvos, bet ji nebuvo
ir nėra motina savo vaikams tremtiniams. Tačiau mokytoja nekeikia
savo lemties, o stengiasi pilkoje kasdienybėje atrasti gėrio ir šviesos.
Sako, jai, patyrusiai Sibiro speigus, visiškai nešaltos mūsų žiemos.

MOKYTOJA TREMTINĖ

Lietuvaičiai, tremtinių vaikai, Altajaus kalnuose
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Labai norėtųsi, kad mokytojos gyvenimas būtų ramus, iš aplinkinių sulauktų tiek meilės ir šilumos, kiek per savo gyvenimą išspinduliavo kitiems. Mes nuolat skubam ir nespėjam pasakyti gerą žodį ar
padėkoti. Tačiau svarbiausia – dar yra daug mokinių, kurie nepamiršo

Ust Kanas. Prie broliuko Algimanto Vosyliaus kapo. Mama kairėje,
Dalytė dešinėje
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ir yra dėkingi mokytojai už nuostabias matematikos pamokas,
už meilę, už žmogiškumą. Tebūnie mokinių meilė ir pagarba
didžiausias apdovanojimas matematikos mokytojai tremtinei
Daliai Stasei Vosyliūtei-Mieldažienei.
Net neklaususi apie tai jaučiu, kad rugsėjo 1-ąją, ar žydintį pavasarį, skambant mokyklose paskutiniam skambučiui,
mokytoja ilgokai rymo prie lango, žvelgdama į gatvę. Taip
lemta, kad iš jos buto ketvirtame aukšte – kaip ant delno trys
Alytaus mokyklos: Vidzgirio pagrindinė (kurioje tikybos mokytoja dirba dukra) ir Jotvingių bei VšĮ Šv. Benedikto gimnazijos. Su gėlėmis skuba mokytojai ir mokiniai, kurie apie
tremtį jau žino tik iš vadovėlių. Tada, brangioji Mokytoja, teaplanko Jus gražūs prisiminimai apie buvusius mokinius, nes
mes visi, nors jau pabalusiais plaukais, esam Jūsų vaikai.
1945 m. Sibire. Stanislava
Vosylienė su dukra Dalyte
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TĖVAS
Apie Antaną Patacką (1911–1999), Jotvоs šviesuolį

Antanas Patackas – pedagogas, pogrindžio veikėjas, aktyvus tautinio lietuvių judėjimo Rytų Lietuvoje, Gudijoje bei Lenkijoje dalyvis.
Pogrindžio leidinių, tarp jų Seinų-Suvalkų kraštas (1983), Atskirtoji
Lietuva (Lietuvos Rytai) (1985) autorius, periodinio pogrindinio leidinio Tautos ateitis leidėjas, Rūpintojėlio bendradarbis. Ne kartą tardytas, jo namuose darytos kratos. Prisiminimais apie savo Tėvą dalijasi jo sūnūs Algirdas ir Gintaras.
Mūsų tėvas Antanas Patackas gimė 1911 metų gruodžio 5 dieną
Mikniškių kaime, Rudaminos valsčiuje Lazdijų apskrityje. Buvo vienuoliktas, jauniausias, vaikas. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono,
vėliau Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje, ją baigė 1931 m. 1933 m. pradėjo studijas Vytauto Didžiojo universitete. Priklausė studentų ateitininkų sąjungos „Vytautas“ klubui. Ateitininkų veiklą uždraudus, už
kalbą, pasakytą 1936 m. rugpjūčio 15 d. pavasarininkų organizacijos
šventėje Rudaminoje, karo komendanto buvo nubaustas tris mėnesius
kalėti Marijampolės sunkiųjų darbų kalėjime.
1939 m. baigė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete, apgynė diplominį darbą „Konstitucinis teismas Čekoslovakijoje“, buvo priimtas į Konstitucinės teisės katedrą prof. M. Romerio
asistentu. Uždarius universitetą dirbo Vilniuje advokatu, vėliau teisėju
Trakuose. Sovietams okupavus, 1946 m. gegužės mėnesį buvo sovietų
saugumo areštuotas ir tardomas, bet suėmimo išvengė. 1949 m. šeima,
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bėgdama nuo tremties (buvo išvežtas mamos brolis), persikėlė į Kauną. Nebegalėdamas dirbti teisininku, nesėkmingai bandė pragyventi iš
vertimų (išvertė iš prancūzų kalbos Montesquieu [Monteskjė] Iš persų
laiškų, 1949). Pradėjo mokyti matematikos Kauno 14-ojoje vidurinėje
mokykloje. 1954 m. neakivaizdiniu būdu baigė studijas VPI Fizikosmatematikos fakultete. Nuo 1955 m. dėstė matematiką Lietuvos žemės
ūkio akademijoje, 1969 m. apgynė matematikos kandidatinę disertaciją, 1972 m. tapo docentu. Dėstydamas LŽŪA, perėmė iš prof. T. Ivanausko rūpestį Rytų Lietuvos lietuviais, įsitraukė į pogrindžio veiklą
ir 1976 m. už antitarybines pažiūras, veiklą lietuvybei Rytų Lietuvoje,
Gudijoje bei Lenkijoje palaikyti ir bendradarbiavimą pogrindžio spaudoje buvo iš akademijos pašalintas.
Pogrindžio sąlygomis Antanas Patackas yra parašęs ir išleidęs
studijas Seinų-Suvalkų kraštas (1983), Atskirtoji Lietuva (Lietuvos
Rytai; 1985, 1 ir 2 d., 300 p.), knygelę apie Armijos Krajovos nužudytą kunigą – Kunigas Ambraziejus Jakavonis (vėliau, 1993, pakartotą legaliai). Su Juozu Gražiu leido leidinėlį Tautos ateitis (nr. 1–12),
bendradarbiavo vienuolės Ados Urbonaitės leistame religiniame kultūriniame leidinyje Rūpintojėlis (slapyvardžiu Digrys, Ūžuolas), rašė
straipsnius LKB kronikai, Aušrai.
Išvertė iš prancūzų kalbos (mokėjo pagrindines Europos kalbas,
taip pat lotynų) ir kaip pogrindžio leidinius išleido Blezo Paskalio
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(Blaise Pascal) Mintys bei Žoržo Bernanoso (Georges Bernanos) Po
šėtono saule, taip pat Tadeušo Gurskio (Tadeusz Górski) MIC knygelę
Palaimintasis Jurgis Matulaitis (iš lenkų k.).
Iš LKB kronikos:
1977 m. balandžio mėnesį KGB atliko pirmąją kratą Antano Patacko namuose. 1986 metų gegužės 22 dieną pas Antaną Patacką, kaip
ir pas jo sūnų Algirdą Patacką, vėl buvo atlikta krata adresu Kaunas, Žemoji g. 45. Kratos metu paimta nemažai jo leistų knygų (apie
40 leidinių), rankraščiai, kišeninis kalendorius su užrašais, rašomoji
mašinėlė. Krata truko 6 valandas. 1986 m. lapkričio mėnesį Antanas
Patackas keturis kartus buvo tardomas KGB (tardytojas majoras
A. Vidzėnas), klausinėta apie tuo metu areštuotą sūnų Algirdą Patacką bei grasinta jam pačiam iškelti baudžiamąją bylą už bendradarbiavimą pogrindinėje spaudoje.
(Žinant, kad tuo metu tardomajam buvo 75 metai, buvo aišku, kuo
grėstų lageris šitokio amžiaus ir silpnos sveikatos žmogui. Tai buvo
panaudota kaip psichologinė priemonė tardant sūnų Algirdą Patacką
– t. y. jei jis spyriosis, į kalėjimą eis ir tėvas.)
Nepriklausomybės metais parašė knygelę apie savo buvusį mokytoją Motiejus Gustaitis (1993), yra knygelės apie disidentą Povilą
Butkevičių Gydytojas (1995) bendraautoris. 2009 m. minimaliu tiražu
buvo išleista jo poezijos knygelė Eilėraščiai (Antano Marnako slapyvardžiu).
Mirė Antanas Patackas 1999 metų kovo 6 dieną Kaune.
Apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu (1995 02 13, dekretas 548).
Algirdas:
Mūsų tėvas, Antanas Patackas, nors ir kilęs iš neturtingo dzūkųjotvingių kaimo, senelio, turėjusio bajoriškų ambicijų, dėka per vargus baigė mokslus – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą
(1939 m. radau jo portretą vinjetėje VDU muziejuje). Tačiau teisininku [advokatu] jam teko dirbti neilgai – sugrįžus sovietams, nė vienas
iš jo kurso negalėjo dirbti teisininku, visi turėjo keisti profesiją, jei tik
neišvažiavo už „Uralo, žemės galo...“ Mokėjo pagrindines šešias Europos kalbas (ir dar lotynų), ir, nors kilęs iš vidurio sodžiaus, buvo iki
kaulų smegenų europietis, tačiau taip ir mirė Europos nepamatęs. Per
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karus išliko dvi jo knygų spintos, kurios man ir broliams buvo Europa,
iš jų visas mūsų išsilavinimas, jų dėka mes atlikome tą egzistencinę
kelionę. Brolis Gintaras ten ir liko, o aš grįžau ir tebegrįžtu – kitaip nemoku paaiškinti, kodėl man, kauniečiui, neturinčiam įgimtos tarmės,
gyvenančiam miesto sankryžoje, kaimą mačiusiam tik per vaikystės
atostogas, nerūpi Eifelio bokštai, o rūpi mykoliukai su severiutėm ir
didysis LKŽ. Todėl išeiti nereiškia išvažiuoti, o parvažiuoti gali reikšti
ir nebegrįžti...
***
Tėvas pasakojo, kad baigęs gimnaziją pajuto pašaukimą tapti
vienuoliu. Tai nenuostabu, nes augo religingoje šeimoje, abu jo tėvai,
mano seneliai, buvo tretininkai. Kadangi buvo globojamas tėvų jėzuitų, stojo į noviciatą neseniai įkurtame jėzuitų vienuolyne Pagryžuvyje. Naujokai turėdavo pareigą mokyti vaikus tikėjimo tiesų. Į tikybos
pamokas tekdavo važiuoti dviračiu keliolika kilometrų, ir štai vieną
pavasarį, grįždamas iš pamokų, jaunasis mokytojas pavargo ir prigulė pailsėti po medžiu, ant dar neišdžiūvusios žemės. Baigėsi liūdnai –
gavo plaučių uždegimą, kuris baigėsi tuberkulioze, – liga, kuri tuomet
buvo laikoma beveik neišgydoma. Svajones apie vienuolio gyvenimą
teko užmiršti...
***
Vaizdelis, primenantis vaikystę: per atostogas tėvo tėviškėje,
Dzūkijos vienkiemyje, naktį mus su broliu, dešimtmečius vaikus,
miegojusius daržinėje ant šieno, pažadino keiksmai ir grasinimai.
Suvarytus į trobą mus tardė stribų kompanija – mat kaime kažkas
paskundė, kad nakvoja kažkokie atvykėliai. Išgąsdinti buvome netoli
ašarų, ir tik tėvo sustingęs į akmenį veidas sulaikė nuo verksmo. Kai
tardytojų įkarštis atlėgo, vienas iš jų, matyt, vyresnysis, čiuplas ir
klišas, su įgėrusio familiarumu atkišo tėvui ranką. Ranka taip ir liko
kaboti...
***
Prisimenu, kaip kartu su Tėvu važiuodavome užsakyti spaudą į
Gudiją, į lietuviškas salas. (Tėvas drausdavo tuos kraštus vadinti salomis, jos jam buvo lietuviškojo kūno gyvos dalys, tik užgrobtos svetimųjų.) Dalykas tas, kad Gudijos lietuviams spaudos iš Lietuvos užsisakyti nebuvo leidžiama, ją būtinai reikėdavo užsakyti kam nors iš
Lietuvos vietiniame pašte. Šis darbas buvo panašus į karinę operaciją
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– pirmiausia reikėdavo išžvalgyti vietovę, ar nėra kur milicijos, o paskui kuo greičiau užsakyti spaudą vietiniame pašto skyriuje ir žaibiškai dingti, kol neaptiko milicija, kuri tuoj pat reikalaudavo dokumentų
dlia ustanovlenija ličnosti. Žvalgyba, aišku, buvo jaunesniųjų darbas,
o Tėvo žinioje buvo visi adresai ir apskritai viskas, kas ten darėsi, jis
daugelį tų paskutinių betirpstančių Didžiosios Girios likučių, baltiškosios protėvynės „butšaknių“, pažinojo veidas veidan... Kelionė būdavo sunki, klampoti tekdavo per pelkes ir purvynus, nusikapstoma į
vietą buvo autobusu ar traukiniu, nes „mašinikių“ mūsiškiai neturėjo
– ne tas socialinis sluoksnis. O ir tos būtų neatlaikiusios „katarinsko
bruko“ – mat daugelis to meto Gudijos kelių, grįstų akmenimis, buvo
iš carienės Jekaterinos laikų...
***
Gintaras:
Laiškas Tėvui
Labas, tėte. Dabar, kai ilgesys mane užkamavo, vis tiek gyveni manyje prisiminimais. Menu senus laikus, gal kokius 1956-uosius, kai man
buvo penkeri, ir Alytaus traukiniu važiuodavome į tavo gimtinę. Traukinys išvykdavo pavakariais, stoviniuodavo kas penkiolika minučių
tarpustotėse, ir Šeštokus pasiekdavome jau sutemus. Iki tavo gimtojo
Mikniškių kaimo pėsčiomis tekdavo eiti dar gerus penkis kilometrus,
iš suvalkietiško miestelio traukti į dzūkišką pakraštį, kur žmonės Dievo
vardą tardavo kaip senovės graikai – Dzievas (gr. Dzeus), Dzievulis, –
šitaip dzievažydavosi kaimo vyrai. Peržengę silpnai apšviestus geležinkelio bėgius, leisdavomės į man nežinomą tamsą. Mažas vyras baugščiai
laikė mažą rankutę didelio vyro rankoje, molinas kelias vingiavo tarp
tolimų pavienių namų žiburėlių, lodavo kaimo šunys, jų lojimas užpildydavo erdvę po žvaigždėtu dangaus kupolu. Mažo žmogaus nerimas
užpildydavo pasitikėjimo vertą delną didelio žmogaus, kuriam šis kelias
anaiptol nebuvo naujiena, – šimtus kartų žingsniuota į kadaise buvusius gimtus namus, kuriuose dabar ūkininkavo dėdė Petras, tavo brolis,
kolchozų ir norago suriestas į kuprą, vienintelis iš dar likusių vienuolikos senelio Juozo vaikų. Parodydavai netoli sodybos stovintį medinį
kryžių, kuris žymėjo plačias 6 hektarų apimties senelio žemes, – kolchozas jas nusavino, gerai dar, kad nenukėlė sodybos per kolektyvizaciją,
nes buvo netoli kolūkio centro. Pasiekdavome tėviškę po geros valandos, nuo nežinios ir ėjimo paskausdavo mano, miesčioniuko, kojos, o tau
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tai buvo nė motais, buvai įgudęs ėjikas, parkulniuodavai ir 30 kilometrų
iš Marijampolės, kai tavo tėtis negalėdavo parsivežti.
Sodyba pasitikdavo žiburiais, iš prieangio žengdavome į didįjį
kambarį, ten prie žibalinės lempos aplink didelį stalą sėdėdavo dėdės
Petro šeimyna. Grojo lempinis radijo imtuvas su baterijomis – elektra laidais kaimą pasiekė tik po gero dešimtmečio, ant stalo garuodavo puodas traškių miltingų, dzūkų pieskose užaugusių bulvių, jos
tirpdavo burnoje, ne taip kaip moliuose ir juodžemy užaugusios suvalkietiškosios, rūgpienis stambiais gabalais išrietęs kuprą virš indo
pakraščių laukė kabinančių šaukštų, iš duonkepės ištraukta ruginė
duona atsiduodavo ajero lapais. Pokalbis tęsdavosi iki išnaktų, paskui
eidavome miegoti į klojimą ant šieno, ant paklotų baltų paklodžių. Šienas šiugždėdavo, durdavo sudžiūvusios žolės, kvepiančios ne prasčiau
kaip „Chanel-58“...
Rytą atsiverdavo apylinkių vaizdai. Troba buvo pastatyta ant
aukštumėlės, takelis leidosi lig ūkio pastatų – tvarto plūktinio molio
sienomis, kur buvo laikomos avys, klojimo, sudurto su kiaulių tvartu
ir karvių apartamentais, arklio vienute ir kiaulide, už kurios stovėjo
lentinė lauko tupykla. Malonu buvo šluostyti užpakalį vadų portretais iš suplėšytų laikraščių, dūzgiant musėms, kurios išmatose dėdavo
kiaušinėlius, iš jų išsiperėdavo „dzikai“, riebūs kirminai, juos užmovus ant kabliuko buvo galima pasigauti žuvį. Toliau plytėjo didžiuliais
medžiais apaugęs prūdas, pavasario upeliais į jį atplaukdavo žuvys.
Prisimenu, kaip vyriausias brolis Algis, pasodinęs mane į kiaulių lovį,
plukdydavo po didžiulės kūdros vandenis ne blogiau nei kanoja, o
pusbroliai iš neišvaizdžios greta telkšančios balos bradiniu sugavo devynias lydekas vakarienei.
Tokia buvo tavo gimtinė, tėve – su dar nenumelioruotu ir nevirtusiu išdžiūvusiu grioviu Kirsnos upeliu, linksmai čiurlenančiu ir vingiuojančiu, pilnu žuvų ir žuvyčių; Kirsnos dvaru, priklausančiu žydui
dvarininkui Zimanui, kurio sūnus komunistas Zimanas daug metų redagavo aršų partijos ruporą – Tiesos laikraštį.
***
Viso to nebėra. Guobos prie kūdros iškirstos, kūdra išdžiūvus,
namą perėmė svetimi. Bet visa tai, tėve, likosi manyje visiems laikams.
Rašau šį laišką į vieną pusę be atgalinio adreso, bet visgi tikiuosi, kad
vienaip ar kitaip atsiliepsi...
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Ir šį kartą aš išsiųsiu jo atviruką į ateitį;
Aš švelniai globosiu mane pagimdžiusį skiemenį.
Aklas balandis nerangiai tupias ant universalinės parduotuvės stogo.
Per kontrolieriaus rankas plaukia supakuotas gyvenimas.
Salė, kurioje bus apiplaunamas mano tėvo kūnas,
Dar tik vėliau prisigers vaško ir myros kvapų,
Kvapo mairūnų ir mėtų, rusvo ūkiško muilo pigumo,
Prisigers šnabždesių ir maldų ligi sąmonės netekimo… –
Aš įeisiu į tėvo kūną ir verksiu į lelijas
Kaip pilnas duobkasių garlaivis, plaukiantis Nemuno žemupiu.
Praeities ištaškyti serbentai, vijoklis, užaugęs po karo…
Mūsų namas į dangų keliauja, pakilęs virš fabriko kamino,
Aš slepiuos nuo malūnsparnio prieangy, bet karstas ateina
Dideliais pavargusiais žingsniais į mano kosminį amžių –
Į kino salę, kur rėkia kaubojus, į akmeninį fontaną,
Ateina į akademijos bufetą, apsuktas mažaraštės pardavėjos,
Apstumdytas pirmakursių ir valstybinių įstaigų tarnautojų…
Aš persisveriu per balkono turėklus ir matau, kaip ten, apačioje,
Guli žalias tėvo žemėlapis su savo jūromis ir dangumi.
Kur tave blokš įsakmusis mirties desantas,
Kur, kokioje žemėje, jūroje ar danguje dabar vykdysi savo užduotį, –
Aš Tavęs klausiu, Tėve, aš, Tavo ugninio balso pašauktas į šią žemę liūdėti.

TĖVUI
Labas, Tėve. Tavo balsą šiltą,
Virtusį krauju,
Aš girdžiu kaip tolimąją viltį
Grįžti iš pradžių
Į gimtinę, grįžt į mano kartą.
Verda vandenai.
Tu sapnuojies man ne pirmą kartą
Ir bari dažnai.
Ak, atleiski, Tėve. Pražiūrėjau
Aš tavas dienas,
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A l g irdas Patackas

Vėjavaikis švilpavau su vėju
Nešvankias dainas...
Visada tu man buvai vienodas,
Tėviškai ramus.
Žydi po mirties tavõs dar sodas,
Atmena dar mus.
Man atrodo, kad tave kartoju
Savo likimu,
Atrandu ir pragarą, ir rojų
Ir mylėt imu
Tai, kas žemiškai ramiai atrodo,
Ligos ir bėda
Ne bėda. Nėra tiek daug juodo,
Klaidos – ne klaida.
Kartais jas ištaiso kasdienybė,
Retkarčiais joje
Tavo akys žvaigždėse man žiba,
Žiba manyje…
2011 09 07
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PRIE VINCUKO ĄŽUOLO
Krėvė mirė jaunas... – vėl eidamas Subartonių ąžuolyno link galvoju apie magišką eigulio ištarmę.
– Sveikas, Vincuk, – sakau ąžuolui, kurį andai skiepijo būsimasis
rašytojas Krėvė. Ir ąžuolas lyg atsako, lyg suvirpa jo aura – skaidriai,
gaivinančiai. Kaip mažoj ramovėj esu prie stalo tarp ąžuolų ir pelkučių.
– Atskrisk prie Vincuko ąžuolo, – skambinu beveik nepažįstamai
moteriai kitame Lietuvos pakraštėlyje, – užsiklosim, apsikabinsim,
paskui tris naktis sapnuosim gyvenimą, tris paras pasninkausim, tylėsim, regėsim, girdėsim, vėl apsikabinsime – lyg šiuolaikinių senovės
žynių pora... Gal išgirsim, kaip Vincuko ąžuolo lapais kalba Krėvė...
Ar žinai, kad, norint pradėti ypatingą žmogutį, prieš tai reikėtų ilgai
ir ramiai gulėti ant žemės, po atviru dangumi, šalia spinduliuojančio
ąžuolo, jo auroje. Gal niekad mokslininkai nepasakys, iš ko susidaro
medžių ir žvėrių auros, gyvi jėgos laukai...
Kodėl visokių žmonių būna: siurbiančių kito energiją, ar spinduliuojančių, arba – neutralių? O štai ąžuolai – tik donorai? Net jeigu
nėra išaugę ypatingoj vietoj, kur po žeme kryžiuojasi vandens srovės,
ar žemės pluta įlūžusi, ar… Kuo žmogaus aura skirias nuo medžio
auros? Gal tik didžiuoju „trupučiu“? Taip: vienokie gimsta pradėti
ąžuolyne, kitokie prasideda šalia upės ar ant plikos uolos, dar visokie
užsimezga kelioliktame ‚,žmogelyno“ aukšte, šalia oro uosto ar kalėjimo, vienokie per audrą, kitokie – tyloj...
Vėlu?.. Bent pasiklausysime ąžuolo, gal kerdžių Lapiną išgirsime.
Jo prototipo provaikaitis andai tuo didžiavosi, bet... Krėvė nutylėjo,
kodėl jį žmonės praminė Lapinu. Dėl gudrumo? Nė velnio. Kaip pa-
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sakojo seni giminaičiai, tas kerdžius, gal alkanas būdamas, kartą susigundė ir nugvelbė kažkieno vištą. Štai ir ieškok, žmogau, savo giminės
šaknų... O pagal tėvo liniją, pasirodo, esu kilęs iš bajorų, tik kažkurioje
kartoj jie prarado kilmingųjų statusą. Gal turėjo daug vaikų, ir vis dalinosi žemes... Ar praūžė? Ar karuose dvarelis supleškėjo? Gal geriau
nežinoti... Juk žmogaus šaknys – ne ąžuolo, kurios eina gilyn, ir todėl
ąžuolas prie namų yra lyg perkūnsargis, atitraukiantis nuo trobos į
save Perkūno kirtį...
O mano ir tavo giminių šaknys, leidžiantis į laiko gilumas, geografiškai eina platyn, ir išsiraizgo nuo jūros lig jūros, ir tuose erdvėlaikiuose tiek visko nutinka... Nežinau, kaip ten su tuo Lapino šventumu...
Bet štai prie Vincuko ąžuolo, nepaisant visų mano nuotykių, atgyja gal prigimtinis šventumas – kitoks negu esant bažnyčioj – be
pragaro ir be rojaus, be laikinai „praregėjusios“ ir „išgirdusios“ bendruomenės. Lyg iš niekur tas šventumas, toks paprastas, lengvas, atjauninantis... Ąžuolas degina mano nuodėmes, jaučiu ryšį su Dievuliu
ar Visuotinybe, o gal tiesiog veikia Dėsnių Dėsnis, ir... Neprivalau
nieko pasakoti ąžuolui kaip nuodėmklausiui, kaip telefonui tarp manęs ir Viešpačio. Jis ir taip viską žino. Ne todėl jau daug metų neinu
išpažinties – į jokią bažnyčią, pas jokį kunigą. Sakai, kad bedievis esu?
Atskrisk. Neatskrisi? Gaila?
Ko man labiausiai gaila? Kad nėra tos nelaisvos Lietuvos, kuri
buvo prieš 130 metų? Kad jau po 30 metų nebebus šitos Lietuvos? Kad
mano ir mano mylimos pelenai neglūdės drauge po ąžuolu ar liepa?
Kad mano tėvų sodyboje mano sodintų ąžuoliukų – po manęs – gal
niekam nereikės? Kad ir pats esu kaltas, jog tauta nyksta? Kad jau
vaikystėj būtovės gaisrus, karus, meiles, milžinkapius sapnavau pagal
Krėvę, atmerktom akim, tačiau tik dabar bandau suvokti Krėvės prigimtį ir kūrybingumą, jo ištvermę politikos ir karų mėsmalėj?
Dabar gaila, kad jaunystėj mane patraukė ne krėviškas, o jeseniniškas gyvenimas. Ir jau toli, per toli ta diena, kai mama, renkant
mėlynes tarp Samūniškių ir Subartonių, mane mažą nusivedė prie Gilšės ežero, kur, pagal Krėvės padavimą, tūno prasmegęs nedoro bajoro
dvaras. Vidur Gilšės sukosi verpetas, o mama sakė, kad per amžius tas
baugus sūkurys nenunyksta, ir kas ten pateks, niekad negrįš... Mama
pasakojo, kad tas Lapinas, kurį Skerdžiuje aprašė Krėvė, buvo jos
tikras senelis. Jo kapas Gudakiemio kapinėse nunykęs.
– Krėvė mirė jaunas... Kas tie 72 metai? – jaunatviškai vėl filosofuoja buvęs Subartonių eigulys Zigmas Kindaris, kai jam ateina jau
77-asis ruduo ir kalbamės prie Vincuko ąžuolo.
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Lyg milžino kojos iki kelių susmegusios žemėn, žvynuotos, sustingusios – du ąžuolai, ne išsiskyrę iš vieno, o – per pusantro metro
nuo žemės – iš dviejų suaugę į vieną, o taip gamtoj savaime retai bebūna. Kaip pasakoja buvęs eigulys Kindaris, kai jo tėvui Jurgiui buvo
maždaug 5–6 metukai, jie su bendraamžiu Vincuku Mickevičiumi, būsimuoju rašytoju, politiku, visuomenės veikėju Krėve, čia, tarp pelkių,
ganė arklius ir žaidė, ir du mažiukus ąžuoliukus suskiepijo į vieną. Iš
paties tėvo tai sako girdėjęs eigulys, tėvas parodęs jam šitą ąžuolą.
Lyg ir keistoka: jeigu dabar Zigmui Kindariui ateina 77-asis ruduo, tai
jau nemažai metų buvo jo tėvui, kai Zigmukas atsirado.
Pasak Z. Kindario, jo tėvams Subartonyse iš viso gimė vienuolika vaikų, penki pirmieji mirė mažiukai, kiti šeši užaugo. Tuomet tai
neatrodė išskirtinis likimas ar ypatingas poros aukojimasis. Būsimojo
eigulio tėvai tiesiog gyveno šalia ąžuolų ir pagal amžių papročius, o
ąžuolų, ąžuolynų aura stiprina ir šildo žmogų, nuramina, padeda įsiklausyti į Dievulio valią. Bet – kitaip nei bažnyčioj – ąžuolyne gali
išgirsti savy mįslingą balsą: ne visada reikia būti nuolankiam, ne visada... Ne visur ir ne visad teisus apaštalas Paulius... Nebūtinai iš
Dievo bet kuri valdžia, bet kokia, bet kieno... Erezija? Gundymas?
Nebūtinai... O guvus dar, tiesus, šviesiaveidis ir žilagalvis Zigmas Kindaris pakartoja:
– Krėvė mirė jaunas... Kas tos septynios dešimtys ir...
Lyginant su ąžuolo amžiumi? Su Gilšės ežero? Saulės?
Andai aštuoniasdešimtmečio, bet dar tvirto ir greito Vincuko
Raugalos iš Merkinės paklausiau, ar jis jaučia savo amžių.
– Kai pasižiūriu į saulę, tai man 20 metų, o kai prieinu prie veidrodžio...
Dar keletą metų guviai pagyvenęs, senolis staiga ėmė temti, nykti. Nežinau, kas pirmas išmintijo: žmogus neturi vidurinio amžiaus, jis
„ilgai“ būna jaunas, paskui staiga pasensta... Jeigu dar jauno nepasendina jo nuodėmės. Prakeiksmai, karai ir nelaisvė.
Rašau šias eilutes 2012 metais, šiemet spalio 19 dieną suėjo 130
metų nuo Krėvės gimimo. Daugmaž tiek ir šitam ąžuolui Subartonių
ąžuolyne. Norėdamas – tyloj ar audroj, prieblandoj ar giedroj – gali
įregėti Vincuko ąžuolo veidą – sapnuojančio ar pabudinto, gal ne aklojo, ne kurčiojo, ne... Prieš 130 metų, anot buvusio eigulio, pelkynai ir
raistai čia plytėjo kaip reikiant, velniai veisėsi ir laumės gerai gyveno,
gaivalai apsėsdavo ir nujodavo naktigonių arklius, piemenukai girdėdavo raganas kvatojant, vilkų akys sužibėdavo kaip alkani žibukai,
paryčiais uoksuose sumigdavo pelėdos.
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Vincuko Mickevičiaus gimimo metais, 1882-aisiais,
buvo prabėgę 19 metų po pralaimėto sukilimo prieš carinę Rusiją. Jau tik buvusiu Subartonių dvarininku vadinosi
Karlovičius, rėmęs sukilėlius ir netekęs dvaro. Tas pats
Karlovičius, kurio sūnus taps tautosakos rinkėju, o anūkas
bus muzikantas ir kompozitorius, ir parašys gal gražiausią
pasaulyje lopšinę, bet jų ir Krėvės keliai šiame pasaulyje
nesusieis.
Tais palyginti ramiais ir saikingai vargingais kaimui
metais knibždėte knibždėjo vėžių šaltiniuotoj Straujos
upelėje, ji suko du žydų malūnus. Vandeningesni tuomet
buvo Gilšė, Pakelinis, Gelovinė ir kiti ežerai. Tebeplaukė surišti į sielius girių likučiai – Nemunu nuo Merkinės
iki Kauno, o ten, gavę užmokestį iš žydų, sielininkai atgal
pareidavo pėsčiomis – per dvi tris paras, jeigu neužsibūBuvęs Subartonių eigulys Zigmas
davo karčemose.
Kindaris prie „Vincuko“
Tuomet gal nedaug kas kaime galvojo: ar iki Mėnulio
arčiau negu iki Vilniaus? Ar Saulė toliau negu Varšuva? Nuo Vilniaus
iki būsimos Varėnos – tuoj po nuslopinto sukilimo – buvo nutiestas
„geležinis kelias“, ir tas gandas tolimuose sodžiuose atrodė keistas.
Juk geležinis kirvis ūkininkui toks brangus, o ten – visas geležinis
kelias? Vincuko gimimo metais iš Subartonių, berods, jau buvo išėjęs prieš tėvų valią – tų geležinkelių tiesti – tuomet jaunas Vaišnorus.
Būsimas Krėvės apsakymo „Bedievis“ veikėjas. Jis pamatys Ukrainos
stepes, pabuvos Kijeve ir Varšuvoje, sugrįš ir į senatvę bus pramintas
„filozopu“, vis bars jį kunigai, kad „ne taip“ Dievulį supranta, neteisingai kalba, kad Jis visur yra, o teisybės niekur nėra... Ir dar dėdė
Vaišnorus, esą, girdi mirusiuosius ant Šmėklų kalno... Ir dar tos jo
mintys, prisipažinimai:
– Tada aš mėgau šventųjų gyvenimus skaityti, o skaityti aš išsimokinau dar mažas būdamas, pats. [...] Beskaitydamas pastebėjau,
kad daugiausia šventųjų vis iš ponų, o iš mūsų gi žmonių lyg nei vieno... Tik šventas Izidorius buvo artojas... Ponams čia gera, manau
sau, ir ten gera, o kurgi gera mūsų žmogui vargdieniui? Ir kodėl
tie ponai, karaliai, vyskupai – šventi? Geri buvo, nevogė, neskriaudė
žmonių, pikto nedarė, daugel meldėsi... Ogi mūsų žmonės argi kitaip
gyvena? Kiek jų yra tokių. Gal tik tiek dažnai nesimeldžia, nes laiko už darbų trūksta. Dėjau sau tada galvon, dėjau, kažkoks gailesys
širdį apėmė, net ant Dievo supykau. Maniau, iš galvos išeisiu, kaip
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pamišęs vaikščiojau. Štai imsiu kažką pikta padarysiu, tegul gi mato
Dievas... Ir lyg kažkas man ausin tada kuštelėjo: daryk, daryk!..
O, kiek visko esu pridaręs... Vaikystėj, kol pirmąsyk negavau į
galvą, maniau, kad esu labai stiprus ir moku kautis. O paauglystėj... O
jaunystėj... O tėvas ir mama palyginti su manimi – juk tikri šventieji,
tik nežinomi... O ką gali daryti Vincuko ąžuolas? Jis sapnuoja, spinduliuoja, jo laikas gal teka kitaip, 130 metų jam – pati jaunystė.
– Sveikas, Vincuk, – sakau „dvikojui“ ąžuolui, nes eigulys ant
rodyklės, kurios jau nelikę, andai taip ir išdrožė: Vincuko ąžuolas. Sovietmečiu, kuris gal tik miškininkams ir buvo palankus, Zigmas Kindaris tą Vincuko ąžuolą aptvėrė, pastatė šalia pavėsinę su dideliu kelmu vietoj stalo, suoliukus, dar kūlgrindą per pelkutę nutiesė, išretino
krūmokšnius. Beje: koplytėlę senose Subartonių kapinėse, vietoj sudūlėjusios per šimtmetį, taipogi, talkinant bendruomenei, statė Zigmas.
Kai minėjome Krėvės 120-metį, po mintijimų ir dainų Krėvės sodyboj-muziejuje, po maldų prie kapo dar atvažiavom čia, radom ugnį
degant tarp ąžuolų, sukomės rateliu aplink tą laužą, iškalba ir mintimis
spindėjo poetas Sigitas Geda su žmona Gražina, ir atrodė – dar daug
gražių metų jie turės.
Kai minėjome Krėvės 125-metį, jo muziejinėj sodyboj iš Milžinkapio gūdžiu ar šviesiai liūdesingu balsu skaitė aktorius perlojiškis
Tomas Vaisieta. Lyg laikinai amžinas dievukas pro baltą barzdą šypsojosi Juozas Aputis. Bet važiuoti prie Vincuko ąžuolo šeimininkai jau
nepakvietė, ir šildydamasis prie ugnies šalia Pakelinio ežero dar nežinojau, kad pavėsinė prie to Vincuko ąžuolo ką tik sugriuvusi. Suseno,
sutrešo ir subyrėjo. Kaip ir tvorelė aplink ąžuolą. O Kindaris, eiguliavęs 40 metų, jau pensijoj.
2012 metų vasaros pradžioj, eidamas prie Vincuko, tarsi paklystu,
nors dešimtis kartų buvęs, o dabar rodyklės nebematau. Ogi jau nugriuvusi ir rodyklė... Tik suoliukas ir tas kelmas vietoj stalo belikę, dar
– Dzūkijos nacionalinio parko lenta, kur rašoma, jog čia ošia Subartonių ąžuolynas, užimantis 5 hektarus, ir gyvena ereliai, miegapelės,
pelėdos. O, jau prasmego ir medinė kūlgrinda, to paties eigulio kadais
nutiesta per pelkutę prie Vincuko. Pasak Kindario, prieš keliasdešimt
metų, kai jis statė pavėsinę, per ąžuolo „tarpkojį“ laisvai pralįsdavo
kepurė. Dabar plyšio – vos vos, o po dešimties metų, kamienams plečiantis, visai neliks.
– Atstatyčiau ir pavėsinę, ir rodyklę vėl išdrožiau, ir kūlgrindą
per pelkutę atnaujinčiau, ir Vincuką aptverčiau, – atsidūsta buvęs ei-
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gulys, – jeigu valdžia laimintų ir nors truputį pinigų tam skirtų. Kol
eiguliavau, kitaip miškuos buvo... Aš neleisdavau nugriuvusiam medžiui paprasčiausiai supūti, žmonėms atiduodavau...
Tai Z. Kindaris pasako, kai žiūrime į „anksti“ susirgusį, audrų nulaužtą gal trijų šimtų metų amžiaus ąžuolą šiame valdiškame Subartonių ąžuolyne. Žiauri 2012-ųjų miškų tikrovė: vienur daug vėjovartų,
vėjalaužų be naudos pūva, kitur, ypač privačiuose miškuose, išpjaunami net šimto metų nesulaukę ąžuolai. Kita vertus – pagalvoju – gerai,
kad nors vienas kitas miškas paliekamas pats sau, gamtos valiai... Štai
ant nugriuvusio pelkutėn ir supuvusio ąžuolo, tiesiog ant jo kamieno
sudygo visa eilė eglučių. Gražu.
O buvęs eigulys, pats lyg nenorėdamas keistis, vis susiranda kokį
darbą namuose. Pasakoja padaręs gražų kryžių vieno žmogaus sodybai. Nė avanso nepaėmęs, o kai darbas buvo baigtas, paaiškėjo, kad
užsakovas pinigų neturi, gal pragėrė... Tai ir stovi dabar tas kryžius
Kindario kluone. Ir naujas „rekecys“ linams šukuoti. Mat įvyko nesusipratimas. Dzūkijos nacionalinio parko ekspozicijai reikėjo senovinio „rekecio“, o meistras, pagalvojęs, kad bus gerai ir rekonstrukcija,
padarė senoviškai naują ar naujai senovišką. Didelį. Bet, pasirodo, ir
nac. parkas tam „rekeciui“ nupirkti pinigų neturi... O Zigmui Kindariui auga penki anūkai... Kaip ąžuoliukai.
Ąžuolai Lietuvoje labiausiai klestėjo prieš 5 tūkstančius metų, kai
klimatas jiems čia buvo palankiausias. Tuomet ąžuolynai sudarė apie
45 proc. Lietuvos girių. Dar ir XVI amžiuj, kai primityvūs krikščionių misionieriai jau buvo iškapoję šventų ąžuolų ir giraičių, ąžuolynai
dar sudarė apie 25 proc. Lietuvos girių. Gal todėl, nepaisant siaubingo
mirtingumo, karų ir badų, tokie stiprūs buvo senovės lietuviai žemaičiai, prūsai, jotvingiai. Jie gyveno tarp ąžuolynų ar prie ąžuolų. Ir jų
šventa ugnis degė prie šventų ąžuolų.
O šis medis yra donoras, jo aura, nematomi jėgos laukai stiprina
ir šildo žmogų. Ypač jeigu ąžuolas išaugęs toj vietoj, kur dėl geologinių lūžių ar kitų priežasčių iš žemės trykšta ar iš aukštybių leidžiasi
mįslingos energijos srautai. Ąžuolas ne tik sugeria tuos srautus, bet ir
išsklaido save, lyg sukuria šventovės aurą. Kaip kad senovės ramovėse. Dabar tai galima patirti prie Stelmužės ąžuolo, ir ne tik prie jo.
Gal šiuo požiūriu Vincuko ąžuolas nėra labai galingas, bet... Kodėl jo nėra valstybės saugomų paminklų sąraše? Pasak Dzūkijos nacionalinio parko mokslo darbuotojo Mindaugo Lapelės, tam ąžuolui
daugiau negu 130 metų. Ir jeigu jis buvo suskiepytas iš dviejų į vie-
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ną – tai įvyko truputį anksčiau, negu būsimasis Krėvė pirmąsyk ganė
arklius. Anot Lapelės, tai gali būti tik graži ir palyginti nauja legenda.
Tačiau buvęs eigulys Kindaris kartoja savo: daug ąžuoliukų iš
dviejų į vieną buvo suskiepiję Vincukas su jo, Zigmo, būsimu tėvu.
Turėjo jie tokį pomėgį – gal todėl, kad Jurgio tėvas, t. y. Zigmo senelis
Jonas, irgi buvo eigulys. Iš tų maždaug prieš 124 metus suskiepytų
ąžuoliukų išliko tik šitas. Patsai tėvas parodęs jį Zigmui.
Nacionalinio parko pastangomis prie šio ąžuolo padarytas takas
prieiti, dar yra iš tos pavėsinės likęs suoliukas ir didelis kelmas vietoj
stalo. Bet neliko, o gal ir nebuvo apylinkėse tokių jaunų ar senų galvų, kurioms kiltų mintis bent kartą per metus susirinkti prie Vincuko
ąžuolo. Į literatūrinius skaitymus ir gal mažas konferencijas Subartonių ąžuolyne. Juk pirmoji akademija senovės Graikijoj irgi atsirado ne
marmuro rūmuose, o alyvmedžių giraitėje. Alyvmedžiai taip pat ilgaamžiai, pradeda derėti sulaukę, berods, aštuoniasdešimties metų. O
įdomu čia būtų išgirst Bobulės vargus, Krėvės parašytus dzūkiškai...
Juk redaktoriai tuos „vargus“ – prieš autoriaus valią – gerokai nudzūkino. Nežinau, kiek mokinių noriai eitų į tą ąžuolyną, į pamokas apie
ąžuolus. Juk nuo V. Mickevičiaus-Krėvės gimnazijos iki to Vincuko
ąžuolo – maždaug trys kilometrai. Vincukui, būsimam Krėvei, andai
tie miškų keliai buvo tik smagumėlis.
Tiesiogine prasme miškuos tarp Subartonių ir Merkinės esu radęs
ne vieną gilų ir seną keliuką. Ten, gal nuo ledynmečio likusiais grioviais, rėvomis žmonės šimtus metų važinėjo vežimais, jodinėjo naktigoniai, o dabar tuos gilius kelius – miškų įkalnėse ir nuokalnėse – dengia vėtrų išversta pušis ar beržas. Ir atrodo: įeisiu per laukinę arką,
įeisiu į tą pasaulį, kuris buvo, kai... Atsitraukdama ginti Vilniaus nuo
kryžiuočių, Merkinės pilies įgula padegė savo pilį. Tuomet Stelmužės
ąžuolui jau buvo gal aštuoni šimtai metų. Krėvė dar buvo išsibarstęs
– kaip kosminė loterija – gal šimtų vyrų ir moterų genuose...
O koks ąžuolų ir tautos ryšys? Kai kurie miškininkai ir mokslininkai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės nykimą tiesiogiai sieja su
ąžuolų, ąžuolynų nykimu. Nelieka senųjų šventų ąžuolų tėvų žemėje,
tai nelieka jų ir vaikų sąmonėje, trūkinėja šaknys. Taip ramoves ar
romuvas andai pakeitė bažnyčios – jos savaip gražios, ir tie Dešimt
įsakymų būtini. Nors? Kažkur skaičiau, kad misionieriai, kažkurioj
atokioj saloj atradę „pagonių“ tautelę, rado ten ir visus tuos Dešimt
įsakymų, tik neužrašytus, bet gal senesnius už krikščionybę ir ąžuolus.
Ąžuolai nenuolankūs, o krikščioniškas nuolankumas ne visada mums
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į gera išeidavo. Tai minusas tarp pliusų. Beje: vienas įdomus Dainavos
skulptorius, talentingai darantis antkapius ir kryžius iš ąžuolo, tuos
savo kryžius vadina... pliusais. Numirei ar dar ne, o... plius – prie ko?
Galima paklausti klebono. Arba gauti atsakymą iš „filozopo“ Krėvės
apsakyme „Bedievis“. Kai jį perskaičiau iš naujo, po 40 metų, tas dėdė
Vainorus man pasirodė gražiausias „bedievis“ pasaulyje. Anuomet
vienintelis toks Subartonyse, kur Mickevičių sodyboj ilgiausiais vakarais rinkdavosi vakaroti kaimynai, pasakodavo senus nutikimus, istorijas ir padavimus, o mažasis Vincukas tik tylėdavo nuošalėj ir godžiai
užsirašinėjo, dėjosi į vaikišką, bet jau tuomet nemažą galvelę.
Įsižiūrėjęs į Krėvės – jauno ar nejauno – fotografijas aptinku sąsajų su piešiniais ufologų knygose. Bent keliolika skirtingų neatpažintų skraidančių objektų ir „ufonautų“ tipų ten vaizduojama, kai kurie
įvardijami kaip priešiški žmonėms. Krėvė tarsi panašus į vieną „ateivių iš niekur“ tipą – nedidelio ūgio humanoidai didelėmis galvomis ir
didelėm akim laikomi draugiškais žmonėms. Ir tarsi dėsninga atrodo:
Dangaus ir žemės sūnūs daugumos liks nesuprasti ar neperskaityti,
nors tai net 40 metų Krėvės rašytas romanas.
Neatsitiktinai jo tėvus, tikriausiai ir senelius, ir prosenelius žmonės vadino Krėvėmis. Gal ir buvo jo protėviai kriviai – iki Lietuvos
krikšto, ir dar seniau... Iš Nedzingės į Subartonis atėjo Krėvės tėvas,
o Nedzingė – jotvingiškas pavadinimas. Iš praeities ataidi per radiją
V. Krėvės balsas, įrašas darytas jau emigracijoj, JAV. Krėvė gūdokai
pasakoja apie savo kaip 1940 metais jau okupuotos, dar neinkorporuotos Lietuvos ministro pirmininko bandymą Maskvoje išsiderėti Lietuvai suverenumą. Kremliaus šeimininkai jam duoda pavyzdį: kai Rusia
krikštijosi, tai kunigaikštis pavaldiniams pasakė: kas neis pasikrikštyti, tiems galvos nuo pečių...
Taip ir įvyko Rusioj oficialus krikštas – vienu smūgiu. Taip pat
– vienu sprogimu – po devynių šimtmečių cerkvės lėkė į orą. O Lietuva oficialiai krikštyta du kartus, o tarp tų dviejų krikštijimų ąžuolai
spėjo užaugti daugiau nei dabartinis Vincuko ąžuolas... O jeigu dar
karaliaus Netimero laikais Lietuva būtų pasikrikštijusi, ir jeigu savo
raštiją tuoj būtų sukūrusi... Gal ir būtų mūsų dabar 30 milijonų? O
Stelmužės ąžuolas, kuriam tuomet buvo tik apie 500 metų, tikriausiai
būtų buvęs nukirstas. O gal dėl to ankstyvo krikšto dabar kalbėtume
tik vokiškai ar lenkiškai? Bet... Ąžuolai nenuolankūs... Net lietuvių
vardyne, pavardyne jų nedaug beliko. O Antanaitis, Jonaitis, Petraitis
ir pan. – iš krikščionių šventųjų.
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Krėvės apsakyme „Išsibarė“ užguitame kaimo žmoguje nubunda
lyg ir ąžuolo dvasia, ir jis važiuoja išsibarti su Merkinės klebonu, kuris
per pamokslą jį išbarė dėl nesumokėtų mokesčių. Rėš jis, visų plėšiamas, dabar tiesą klebonui, kad dės, tai dės. Bet vos įėjęs į kleboniją
– pačiam sau netikėtai – susileidžia, persimaino ir paskutinius pinigus
atiduoda. Kur tvirtybė, buvusi prieš valandą?
Ąžuolai būna nenuolankūs ir turi jie ypatingų galių. Apie tai plačiau rašyta Šarūno Laužadžio parengtame autorių kolektyvo leidinyje
Garbusis medi, ąžuole (1996). Ne tik gamtos, bet ir kalbos požiūriu
ąžuolas gal labiausiai išbujojęs liko Suomijoj. Kaip minėtame leidinyje rašo Vygandas Čaplikas, vien Helsinkio miesto telefonų abonentų knygoje pavardžių, susijusių su ąžuolu, jis radęs arti tūkstančio:
TAMMIJOKI – Ąžuolo upė, Ąžuolupis; TAMMIKIVI – Ąžuolo akmuo,
Ąžuolakmenis; TAMMIKALLIO – Ąžuolo uola, Ąžuoluolis; TAMMILAKSO – Ąžuolo slėnis, Ąžuolslėnis; TAMMILEHTO – Ąžuolų giria,
Ąžuolgiris... Pasak V. Čapliko, tai viena iš priežasčių, kodėl miškinga ir
ąžuolinga Suomija 1940 metais atsilaikė kare su Sovietų Sąjunga.
Ir lyg pratęsia šią mintį faktas, kad šiuolaikinėj rusų kalboj ąžuolo
reikšmės kiek kitokios: Dub dubom – reiškia kvailių kvailys... Nors?
Dubaklonio vietovardis yra ne vienas Dzūkijoje.

Eigulys su anūku Pauliuku Subartonių ąžuolyne
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Andai mano draugas, vieno žurnalo redaktorius, ir klausia, kaip
čia jam prikalbinti „bosą“ to laikraščio, kuriame tuomet dirbau, kad
jam parašytų.
– Pavadink jį Lietuvos ąžuolu... – patariau.
Po dienos anas džiaugiasi:
– Suveikė, suveikė...
Nuo Subartonių ąžuolyno pusės 1945 metų gruodžio 15 dieną
puolė Merkinę partizanai, vedami Alfonso Ramanausko-Vanago. O
Punios šile vėliau padėjo jauną galvą vienas iš Dainavos partizanų
vadų Ąžuolis. O ir nūdienos filosofo, signataro, politiko Romualdo
Ozolo įžvalgos – kartais atrodo lyg ateinančios iš romuvų.
2012 metų vasarą, galvodamas apie būsimą Krėvės gimimo
130-metį, viename laikraštyje parašiau, kad Dainavos krašto verslininkų grupė finansuoja dailininkų kūrybinę stovyklą, skirtą Vinco
Mickevičiaus-Krėvės gimimo jubiliejui spalio 19 d. paminėti. Prie
Pakelinio ir Gilšės ežerų bus išskleistos menininkų palapinės, o kariškiai ten atveš lauko virtuves, ir bent pusšimtis tapytojų, grafikų,
skulptorių gerą mėnesį bandys pažiūrėti – per Krėvės raštus ir per
jo gimtąjį kraštą – į šitą ir į kitokią Lietuvą. Gal atsiras paveikslų,
kuriuose, smagiai pasišokinėdamos, nuo Merkinės piliakalnio ritasi
kryžiuočių galvos, na, o sielos, sielos... Prie milžinkapio užkuria ugnį
nykštukai, ir ateina laikas pagalvoti, kas yra didieji nykštukai ir kas
yra mažieji milžinai, o ko iš viso nėra, nors mums atrodo, kad yra,
yra...
Ne, nebuvo ir gal niekad nebus tokio dailininkų plenero Subartonyse, tai tik mano „kliedesiai“, kilę, kai stabtelėjau prie Vincuko
ąžuolo Subartonių ąžuolyne.
Nelabai sumąsto Dainavos krašto valdžia, diduomenė irgi aukštuomenė tokių dalykų. Juk Krėvės gimtadienis – tai ne rinkimai į Seimą, o V. Krėvė – ne stichinė nelaimė ir ne banko paskola, ir Vincuko
ąžuolas – ne vėjo jėgainė, – tačiau tai gali būti mediena... Ir visas Subartonių ąžuolynas kada nors gali būti... išvežtas.
Gražus Krėvės keliukas pro Subartonių ąžuolyną iki Merkinės iš
Subartonių kaimo. Girdėjau versiją: Subartonių pavadinimas kilęs nuo
veiksmažodžio susibarti. Galbūt. Ir Krėvės apsakymuose randame
liudijimų. Pavyzdžiui: susipykusios dvi kaimynės aistringai rungtyniauja, kuri kurią labiau priskųs Merkinės klebonui, o jis per pamokslus rėžia – vieną sekmadienį vienai, kitą – kitai. Ir dabar Subartonyse
gyvena nemažai asmenybių, kurių nuomonė apie tą patį skirtinga. Bet
ir kūrybingi Subartonys. Net trys muziejai kaime. Savivaldybei pri-
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klausantis V. Mickevičiaus-Krėvės ir du privatūs: Totorių muziejus ir
Lino muziejus. Ir 1861–1863 m. sukilimo rėmėjų dvarininkų Karlovičių
atminimui iškalta stela iš ąžuolo. Ir bendruomenė su kaimo muzikantais, ir... Gali būti, kad Subartonių pavadinimas kilęs ne iš susibarti, o
iš susiburti. Sukilimui. Karui. Talkai. Šventei. O gal po Herkaus Manto
žūties čia apsigyveno pabėgėliai iš pavergtos Prūsijos, ir senbuviams
teko susigyventi su giminingos, bet kitokios tautos ir genties žmonėmis – bartais?
Nenusimink, Vincuk, kad nesi įrašytas į valstybės saugomų paminklų sąrašą, mintyse kalbu su ąžuolu. Tavo vardas gal bus pamirš- Stasys Stacevičius
tas, bet man vis tiek liksi Vincuko ąžuolu, ateisiu kartais.
Patylėti, užsirūkyti, paskambinti kokiai moteriai. Ateidinėsiu, kol
susitiksiu su tuo „filozopu“ ir „bedieviu“ dėdė Vaišnorum, nors... Man
gal toli iki jo „bedievystės“.
– Krėvė mirė jaunas, kas tos septynios dešimtys, – vėl pakartoja
eigulys.
Gal ir taip – pagalvoju – bet gimė jis, gimė. Gal turėdamas daug
metų, patirties, nuovokos, globos, gal turėdamas daug atsiminimų ar
neatsiminimų... Ir neatrodo man teisūs, kurie sako, kad, kaip politikas,
jis buvo nevykęs. Ir tikriausiai neturėjo Krėvė tokių nuodėmių, kurios
jį pasendintų. Tik jo ąžuolų ir tos Dainavos emigrantui kitoje Žemės
pusėje nebuvo.

Stasys Stacevičius (g. 1959 vienkiemyje netoli Merkinės) – poetas,
publicistas. 1978–1979 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Gyvena tėviškėje. Nuo 1998 m. – LRS narys. Išleido 6 poezijos knygas.
2001 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
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Albinas Žukauskas
ir jo ryšiai su gimtuoju kraštu
Niūriai ir rūsčiai pasitiko gimtinė savo sūnaus Albino Žukausko
100-ąsias gimimo metines. Liko nesutvarkyta sodybvietė Bubeliuose,
nepavyko name įrengti ekspozicijos, pakabinti memorialinės lentos
prie namo Liubarto gatvėje Vilniuje, kur poetas ilgą laiką gyveno.

Išniekintas paminklinis akmuo prie Albino Žukausko trobos Bubeliuose
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Albino Žukausko giminės prie poeto trobos per 2012 m. „Poezijos pavasarį“

Atokiau nuo nykstančios trobos išdaužytais langais tebestovi
valstybės saugoma 20 metrų aukščio paprastoji pušis, jos kamieno apimtis – per 5 metrai. Prie šios pušies A. Žukauskas mėgdavęs sėdėti,
mąstyti ir rašyti eiles.
Būta ir nemalonių incidentų. 2011 m. rugpjūčio 23-iosios naktį buvo
išniekintas paminklinis akmuo, sudaužyta ir raudonais dažais užtepliota
lenta. Į 2012 m. sausio 22 d. Seinų bazilikoje atnašautas šv. Mišias už
poetą A. Žukauską atvykę jo giminaičiai iš Lietuvos po pamaldų rado
automobilį apniokotą ir užuominą, kas tai padarė.
Tiesa, 2012 m. gegužės 17 d. pavyko surengti „Poezijos pavasario“
renginį, skirtą poeto 100-osioms gimimo metinėms. Iškilmėse dalyvavo
LR užsienio reikalų ministerijos ir LR Seimo atstovai, Albino Žukausko
dukra Giedrė Žukauskaitė ir giminės, Lietuvos ir mūsų krašto rašytojai,
šio krašto lietuviškų mokyklų moksleiviai ir mokytojai, lietuvių įstaigų
ir organizacijų vadovai, lietuvių bendruomenė ir kt.
Kampuočių „Laisvės ąžuolyne“ iškilmingai pasodinti ąžuoliukai,
skirti A. Žukausko 100-osioms ir Maironio 150-osioms gimimo metinėms.
Bubeliuose, A. Žukausko tėviškėje, ties baigiančia nykti sodyba
poeto paminklinį akmenį atidengė LR užsienio reikalų viceministras
Evaldas Ignatavičius, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pir-
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Paminklinio akmens atidengimo iškilmės. „Poezijos pavasaris“ 2012

mininkas Jonas Vydra bei rašytoja Birutė Jonuškaitė. Paminklą pašventino kun. Bernardas Augaitis. Meninė dalis vyko Seinų „Lietuvių
namuose“, čia pasirodė Punsko LKN teatras „Kregždė“, mūsų krašto
lietuviškų mokyklų mokiniai, Veronika Povilionienė. Apie A. Žukauską
ir jo kūrybą kalbėjo literatūrologas prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka.
***
Lietuvos istoriografijoje, kurioje minimas Albinas Žukauskas bei
jo giminė, pasitaiko netikslumų. Pasitelkdamas dokumentus, Aušroje ir kitur spausdintus straipsnius bei artimųjų parodymus, bandysiu
naujai įvardinti kai kuriuos su poetu susijusius faktus.
A. Žukauskas gimė 1912 metų sausio 25 dieną, kaip rašo savo
autobiografijoje, pačiame poetiškiausiame pasaulio krašte, Prano ir
Onos (Brazinskaitės) Žukauskų iš Bubelių šeimoje. Seinų bažnyčios
metrikų knygos 23 įraše aptinkame Albino sesers dvynės Onos, o 24
– Albino gimimo liudijimą. Čia įvardijami ir jo krikštatėviai – Karolis
Liaukevičius ir Veronika Žukauskienė. Aktas buvo surašytas 1912 m.
sausio 28 d. Liudininkas – Stanislovas Žilinskis.



Eugenija Pakutkienė, „Prisimenant poetą Albiną Žukauską“, Aušra, 2010, nr. 18. El. versija: http://www.ausra.pl/2010/1015/ep.html.
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Žukauskų šeima buvo palyginti gausi. Su Albinu augo keturios
seserys – 6 metais vyresnė Aldona Marijona, kuri rūpinosi Albinu,
dvynė Ona, Magdalena ir Agota, ir trys broliai: Vincentas, miręs 14
metų Joniškės dvare, 8 metais jaunesnis Juozas ir 12 metų jaunesnis
Jonas.
Prano ir Onos Žukauskų vaikai: 1906 m. gimusi Aldona Marijona,
1912 01 25 gimę Ona (metrikų knygos 23 įrašas) ir Albinas (metrikų knygos 24 įrašas), 1914 m. gimęs Vincentas (metrikų knygos 174
įrašas; mirė 1929 06 24, 83 aktas), 1920 08 23 gimęs Juozas (metrikų
knygos 29 įrašas), 1924 02 23 gimęs Jonas (metrikų knygos 38 įrašas;
mirė 1925 06 28, pusantrų metukų). Aldonos, Magdalenos ir Agotos
Žukauskaičių gimimo metrikų Seinų parapijos archyve nepavyko surasti. Jame nėra įrašų iš Pirmojo pasaulinio karo laikotarpio.
Seinų parapijos archyve aptinkame įrašą (nr. 121), kad Pranciškus Žukauskas (Albino tėvas), gimęs 1869 m. Juodeliškėje Agnietės
ir Jurgio Žukauskų šeimoje, mirė 1933 12 24 Bubeliuose, eidamas 64
metus. Paliko našlę Oną iš Brazinskų Žukauskienę.
Albino tėvai buvo darbštūs, sąžiningi ir šviesūs žmonės. Pranas
Žukauskas gerai mokėjo lietuvių, lenkų ir rusų kalbas. Albinas Žukauskas autobiografijoje rašė, kad jų sodyboje jau šio amžiaus pradžioje veikė mokykla, kurioje „daraktaravo“ pažangus veikėjas, muzikas Antanas Krutulis. 1916 m. atvyko Stasys Tijūnaitis. Mokykla
įsikūrė mūsų alkieriuje. Mane, penkiametį pienburnį, jis pasodino į
mokyklos suolą, privertė pažinti raides. Per svarbesnes pamokas užkeldavo mane už krosnies ant džiūstančių malkų, kad netrukdyčiau
kitiems mokiniams. Taip perėjau į antrąjį skyrių.
Savo tėviškėje Albinas išmoko dirbti įvairius žemės ūkio darbus.
Buvo net pamėgęs dailidės amatą.
Tėviškė, gimtoji sodyba paliko neišdildomą ženklą poeto gyvenime ir kūryboje. Tai kas gi tie Bubeliai ir kokie jų universitetai, kokia
jų įtaka man? Apie bubelioką ir jo gimtąjį kaimą gražiai užsimena
Jurgis Burdulis iš Paliūnų: Bubelių kaimas – tai rašytojo Albino Žukausko tėviškė. Jį prisimenu todėl, kad per tą kaimą ėjo kelias, kuriuo
mes važiuodavom į Seinus. Tėvai sakydavo, kad čia yra pusiaukelė.






Seinų parapijos archyvas.
Alma Lapinskienė, Vilniaus lietuvių literatūra, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2008, p. 193.
Albinas Žukauskas, „Kas skradžiai prasmego“, in: Tarybų Lietuvos rašytojai, Vilnius:
Vaga, 1967, p. 324.
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Ypatingas tai buvo kaimas, ir per jį važiuoti buvo ne tas pats, kaip
per laukus einančiu keliu. Tai buvo vadinamasis sodžius. Žmonės
savo trobas buvo pasistatę abipus kelio ir labai tankiai, nes jų žemė
buvo išdalyta rėžiais. Tų rėžių ilgis buvęs visų vienodas (per visą kaimo plotį), o rėžių plotis jau nevienodas. Jei kurio sodiečio žemės buvo
daugiau, tai jo rėžis buvęs platesnis, o jeigu žemės mažai, tai tas rėžis
visai siauras, kad vos išsiteko pasistatyti trobą… Siauroki tie rėžiai
buvo beveik visų ir medinės, šiaudais dengtos trobelės buvo sustatytos kaip kokiam miestely, netoli viena kitos ir visai arti kelio. Iškilus
gaisrui pasiglemždavo ne vieną trobą. Sunkumų turėdavo čia žmonės
ir su gyvulių ganymu, nes ant tokio siauro ruožo pririšti karvę buvo
neįmanoma. Todėl samdydavo kerdžių, kuris buvo lyg ir vadovas, o
jam padėdavo vaikai.
Tokių sodžių važiuojant į Seinus tekdavo pervažiuoti net tris.
Pastaraisiais metais lenkų valdžia stengėsi reformuoti tuos sodžius į
vienkiemius. Ne visi norėjo eiti į tuos vienkiemius… Bubelių sodžius
iš visų trijų buvo didžiausias. Apie jį tuometiniam kalendoriuj buvo
aprašytas atsitikimas, kaip baudžiavos laikais ponas už kažkokį šio
sodžiaus baudžiauninkų nepaklusnumą išsikvietęs kazokų pulką, kad
tie juos nubaustų. Šio sodžiaus gyventojai, sužinoję, kad atjoja kazokai, nutarė jų neįsileisti. Kaimo pradžioje nupjovė arti kelio augantį
storą šakotą medį ir paguldė jį skersai kelio, o moterys, atsinešusios
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Albinas Žukauskas 1976 m. prie Verkių rūmų

pelenų, bėrė atjojusiems kazokams į akis. Žinoma, iš to nieko gero
neišėjo. Supykę kazokai dar labiau juos „nukotavojo“ ir ilgai dar čia
pagyveno. Sau maistą ir arkliams pašarą ėmė iš žmonių ir išjojo tik
tada, kai pas šiuos visai nieko neliko.
1920 metais, kai Seinija atiteko Lenkijai, Bubelių mokykla, kaip
ir visos to krašto švietimo ir kultūros įstaigos, buvo uždaryta. Tuo


Eugenija Pakutkienė, „Jurgis Burdulis. Okupacijos naktis“, Aušra, 2009 05. El. versija:
http://www.ausra.pl/2009/0905/Okupacijos%20naktis.htm.
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Albinas Žukauskas 1982 m.

metu Albinas mokėsi savarankiškai – iš sesers gimnazistės paliktų
vadovėlių ar atostogaujančių moksleivių padedamas. Aptikęs Seinuose, Lietuvių prieglaudos kluone, atsidūrusią „Žiburėlio“ gimnazijos
biblioteką, skaitė viską iš eilės – Maironį, Žemaitę, Tarasą Ševčenką,
Ksaverą Vanagėlį… Knygų imdavo ir iš Seinuose paliktos poeto kunigo Motiejaus Gustaičio bibliotekos.

	

Alma Lapinskienė, min. veik., p. 193.
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A. Žukauskas rašė: Dienos praeidavo prie darbo, vakarai ir išnaktės prie knygų. Pramokau lenkų ir vokiečių kalbas. Puiki Liudo
Giros ir Maironies romantika, Kudirkos pozityvizmas ir satyra mokė
mane literatūrą pažinti. Pats pradėjau kurti.
Eilėraščius A. Žukauskas pradėjo rašyti tėviškėje eidamas keturioliktus. Pluoštą eilių nusiuntė į Jaunimo draugo redakciją Vilniuje
ir sulaukė netikėto atsakymo: A. garbės žodžiu patvirtink, kad mums
atsiųstų eilių iš kur nors nenusirašei ir atsiųsk mums tikrą savo adresą, tai su mielu noru talpinsime, nes eilės tikrai gražios.
Albino tėvai, pamatę, kad jų sūnus labiau linkęs prie plunksnos
nei prie norago, 1931 m. išleido jį į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Poetas paliko savo gimtinę ir retkarčiais grįždavo tik kaip svečias.
Grįždavo ne tuščiomis. Atveždavo bibliotekoms ir mokykloms knygų,
susitikdavo su moksleiviais. Punsko Kovo 11-osios licėjaus bei Dariaus
ir Girėno mokyklos bibliotekoje, taip pat Juozo Vainos etnografijos
muziejuje yra nemažai knygų su poeto įrašais. Mėgo Albinas lankytis
gimtajame krašte. Apie vieną iš tokių viešnagių poetas rašė: Šiaurės
Lenkijoje daugiausia saulės spindulių, tad reikia pasinaudoti proga
aplankyti mūsuose populiariai vadinamą mažąją Lietuvą! PunskoSeinų kraštą. […] Atvažiavęs į Seinus turiu paprotį pirmiausia aplankyti mūsų poeto vysk. A. Baranausko kapą katedroje […]. Apsilankęs Seinuose pasijunti, kad esi jau pusiau Lietuvoje, lyg Vilniaus
krašte. Tai vienur, tai kitur girdisi lietuviškai šnekant praeivius. Būti
Seinuose ir neapsilankyti Draugijos Centro valdyboje būtų negražu.
Ankstyvesnės Centro valdybos patalpos nelabai viliojo atvažiavusius
Draugijos narius, kas kita šiuo laiku. Patalpos erdvios, gražiai sutvarkytos, visur pavyzdinė tvarka, malonūs darbuotojai visada gerai
nuteikia svečią – išeini patenkintas, nes buvai sutikęs tautietį, draugą, bičiulį. […] Kas ilgiau nesilankė Punske, tas tikriausiai bus labai nustebintas šio miestelio augimu. Jeigu prieš kelerius metus čia
dominavo dvibokštė bažnyčia, tai šiuo laiku virš Punsko dominuoja
mokykla su gimnastikos salėmis, puikiu bendrabučiu ir daugiabučiu
mokytojų namu. Daug pristatyta privačių namų, parduotuvių, baigiamas statyti restoranas, naujai įsikūrė bankas. Čia yra vieninteliai
Lietuvių kultūros namai Lenkijoje, prie kurių veikia puikus estradinis ansamblis „Punia“, moterų oktetas bei garsus choras. Svarbų
	



Albinas Žukauskas, „Kas ta poezija? Kam ji?“, in: Poezijos pavasaris `71, Vilnius: Vaga,
1971, p. 30.
Alma Lapinskienė, min. veik., p. 194.
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vaidmenį čia suvaidino vienintelė Lenkijoje ir viena iš dviejų už Lietuvos ribų lietuviškoji gimnazija (vidurinė mokykla), kuri per dvidešimt metų išleido daugiau kaip 300 absolventų. Trečdalis jų jau baigė
aukštąsias mokyklas ir šiuo laiku darbuojasi Liaudies Lenkijos inteligentų gretose, keletas jų ir daktaro laipsnius mėgina gauti. Punske
gyvena dauguma lietuviškosios inteligentijos, o šiuo laiku Punskas
tai jau ne medinis bažnytkaimis, o miestelis su virš penkiais šimtais
gyventojų, kurių planuose puikūs sumanymai vis gražiau puošti savo
gyvenvietę.
Albino Žukausko tėvynainiai neužmiršdavo savo didžiojo sūnaus.
Apie vieną iš literatūros renginių, skirtų poeto kūrybai, rašė Lenkijos lietuvių laikraštis Aušra: Antroji koncerto dalis ištisai skirta buvo
garsiam bubeliokui iš Seinų valsčiaus, į kunkuliuojančius poezijos
verpetus pasinėrusiam Albinui Žukauskui. Pateikta čia gerą pluoštą
kūrybos, vienaip ar kitaip prisiminimais suaugusios su mūsų kraštu,
jo apylinkėmis. Klausytojus labiausiai užkerėjo atokaita pakvipusi
meilė ir prisirišimas gimtajam kampeliui, jo patiems paprasčiausiems
žmonėms, mus supančiai, visiems gerai pažįstamai gamtai. Vietiniam
klausytojui be galo įdomu buvo pažvelgti į jo pačio gimtinę per patirtimi apsinešusius Žukausko akinius… Albinas Žukauskas yra pirma-



Albinas Žukauskas, „Mano įspūdžiai iš Suvalkijos“, Aušra, 1978, nr. 1, p. 19.

A l b inas Žukauskas ir jo ryšiai su gimtuoju kraštu

443

Garbės sargyba prie velionio Albino Žukausko. Vilnius, LRS. 1987 m.

sis mūsų žemietis, pelnęs mūzos šlovę ir laurus. Net atsistebėti negali,
kaip jis buvo savo gimtinėje mažai iki šiol žinomas.10
Apie Albino brolius ir seseris
Albino Žukausko krikštasūnis ir artimas giminaitis Genius Latvys
iš Klevų pasakoja, kad jo mama Aldona Žukauskaitė – Albino sesuo
– ištekėjo į gretimą kaimą už Latvio. Kita Albino sesuo (dvynė) Ona
1934 m. ištekėjo už Prano Vaitulionio ir liko gyventi tėviškėje. 1941 m.
Žukauskai, kaip ir daugelis to krašto gyventojų, buvo vokiečių prievarta iškeldinti Lietuvon. Albino sesuo Magdė liko gyventi Butrimonyse.
Brolis Juozas apsigyveno Vilniuje ir dirbo laikraščių redakcijose.
Latvienė sugrįžo į gimtinę, 1989 m. joje ir mirė. Jos dukra Česlava
Latvytė ištekėjo į Rimkežerius už Petro Kuosos. Jie turėjo savo ūkį
Rimkežeriuose ir A. Žukausko tėviške nesidomėjo. Kai dukra Onutė
ištekėjo už Jono Kuosos iš Vaitakiemio, jai aprašė Žukauskų sodybą.
Onutė ir Jonas Kuosos suremontavo namą ir kuriam laikui čia apsigyveno. Kuosoms išsikėlus į Vokietiją, sodyba liko tuščia.11

10
11

Algis Uzdila, „Poezijos premjera“, Aušra, 1978, nr. 3, p. 24.
Petro Kuosos pasakojimas.
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Albino Žukausko laidotuvės Antakalnio kapinėse Vilniuje. 1987 m.

***
Albino Žukausko tėvynainiai ne kartą siekė savo garsiojo sūnaus
atminimą įprasminti paminklu arba memorialine lenta: Lietuvių kultūros paminklų Lenkijoje apsaugos komisijos darbo planas 1989. Tarp
kitų paminklų […] suprojektuoti ir atlikti paminklines lentas […] Albinui Žukauskui jo gimtinėje medinę lentą […]. Gauti leidimus bei
pritvirtinti paminklines lentas prie numatytų objektų. Ta proga […]
mitingas Alb. Žukausko gimtinėje – Poezijos pavasario proga. Propaguoti ir organizuoti ekskursijas prie liet. paminklų su meninėmis
programomis, tarp kitko, ir į Alb. Žukausko tėviškę.12
***
Į Albino Žukausko tėviškę ne kartą atskrido „Poezijos pavasario“
paukštė. Gražių ir įsimintinų poezijos valandėlių čia būta.
Jau kelintą kartą Poezijos pavasario metu esu Bubeliuose, – ant
vieškelio su nuosklanda pušies, dar jaučiančios Albino Žukausko nugarą, link, žiūriu į jo kiemo nuodėvą, sulaukusią neprailgstančios
atgaivos „su žirginiais, meletomis, gegutėmis, strazdais brazdais ir
jų lizdais, meiliom giesmelėm, barniais su varnaitėmis…“ Gal tikrai

12

1989 m. LVKD archyvas.
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mes čia stovime karšinčiaus pobūvy, su alksnių padejavimais, dilgėlėm apėjusiais takais? Bet vieškelis dar šviečia, šviečia mokinių veidai ir skamba žodžiai, pagalvoju, gal prisikels iš mirusių naujiems
eilėraščiams, „su savo prakilniais, širdingais kaip malda / Keiksmažodžiavimais…“ Poetas, ant pragarų briaunos nukaręs, kojom tabaluos, pasaulio neramybėse pabėręs viršilgių kūrinių. Poetas, kuris
„Dar pusvyriu svajojo išgarsėsiąs amžiams, / Kai susprogdino Druskininkuose diktatoriaus Pilsudskio išvietę…“
Prisimindamas Albino Žukausko optimizmą rūstų, ten pat, ant
Bubelių vieškelio, pagalvojau, kad štai pamatysiu kokio knygyno len- Sigitas Birgelis
tynoj naujai išleistą Poeto knygą, iliustruotą jo gimtos sodybos atspindžiais, dar šviečiančiais, dar žydinčiais žolynais, žilsva samanėle apėjusiais rąstais, iš proto besikraustančiais langais, o viršeliams
pasitarnaus pušies žievėj įaugę poezijos ženklai… Atvertęs knygą
pakartosiu per vieną skaitymą girdėtus Jo žodžius: „Poetai pateka ir
nusileidžia – / Darbai išlieka“. Kas gi be mūsų, vis apsilankančių šioje gražioje poetinėje sueigoje, tai gali padaryti? Reikalinga žmogiška
talka šitoj pakelėj. Prisiminiau 1982 m. „Senmotėj“ įrašytą palinkėjimą: „Valio – su naujom knygom, su poezijom, su sėkmėm – brisk per
visas Žvirgždes, velniai parautų.“ Briskim, Sigitai, velniai parautų…
Ir laukim Krasnavo mokyklos mokinių piešinių ir žodžių apie Bubelių
poetą, kuris prisijaukinęs seną, gerą saulę, sugrėbęs rimų pradalges,
švilpaudamas atšlubuoja dausomis… Juk vaikai pažadėjo mums ir
Poetui.13

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

13

Mykolas Karčiauskas, „Poezijos atlaidai“, Literatūra ir menas, 2008 05 30, nr. 3192.
El. versija: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3192&kas=straipsnis&st_id=12896.
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Pradžių pradžios, tąsų tąsos
Man visada knietėjo ir knieti sužinoti, kur slypi kūrybos ištakos,
paskatos ir įtakos, ypač tos, kurias paveldima gimstant. Gimdamas
žmogus atsineša daug gražaus turto, iš šimtmečių gauna džiaugsmus
ir sielvartus, rūpesčius ir veiklos potroškius, vargus ir bėdas, tautos,
liaudies, žmonijos patirtį – džiugią ir karčią, pilną polėkių ir nuopuolių. Ir jeigu jam lemta gimti menininku, vėliau stengsis visa tai įrėžti
akmenyje, popieriuje, drobėje, teatrų scenose, filmų juostose, žemėje
ir danguje. Ir tikrai. Man galvoje netelpa, kad pav. rašytojas per porą
desėtkų metų gali sukaupti tokią patirtį, begales vaizdų, charakterių,
emocijų, žinių, įvykių, reiškinių, kurių užtektų visai jo kūrybai. Matyt,
jis didžiulę tos informacijos dalį paveldėja, atsineša su savim, paskui
tik papildo, surūšiuoja, duoda meninį apvalkalą.
Kartais savo reikalui bandau vystyti savotišką ereziją kad, sakysim, rašytojas pats nekuria, jis tik užrašo tai, kas dešimtmečiais susiklosto liaudies, tautos, žmonijos sąmonėje ir pasąmonėje. Fantazuodamas brendu dar giliau ir tariu, kad tada, kada tauta ar liaudis, telkdama
dvasines kūrybines vertybes, užpildo joms visus savo pasąmonės
užkaborius, net pradeda lietis per kraštus, noromis nenoromis ieško
išeities. Ji išleidžia žmogų, kuris išsemia tas vertybes, jas apdoroja,
išmelžia kaip pritvinkusį karvės tešmenį. Tuo būdu atsiranda vietos
telkti naujoms vertybėms. Kaip pavyzdį, nurodau sau Vincą Krėvę.
Šis galijotas taip išgramdė Dzūkijos podėlius, kad va, jau kiek dešimtmečių po jo Dzūkija neranda reikalo gimdyti tolygų žmogų, nes, matyt, pati Dzūkija dar nesutelkė pakankamai vertybių, kurių užtektų
antram Vincui Krėvei. Rašytojas Mažojoje Lietuvoje taip pat alktų,
neturėtų kuo pramisti – viską susiglemžė Ieva Simonaitytė. Aš gerokai nusiaubiau Bubelius ir jų apylinkes.
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Paramos šitiems savo teiginiams ir neiginiams bandysiu ieškoti
savo praktikoje – gal nevykusioje, poprastėje, menkoje, ribotoje, chaotiškoje, nelaboje, negrabioje – pikčiausia – neturinčioje pakankamai
stiprių, įtikinančių kūrybinių įrodymų.
Noriu apsistoti prie dalykų, savaime, ne visų, kurie tik man vienam žinomi, kuriuos aš pats laikau svarbiais savo kūrybai, kurie daugiui nulėmė jos turinį, kad ko, net formą, kryptį, įsipareigojimus, nuo
kurių negalėjau ir negaliu atsitraukti. Jie mano bėda ir gerumas. Žodžiu, noriu pakalbėti apie paveldėjimą, jo reikšmę – iš praeities atsineštą kraitį.
Esu Lietuvos poetuose gana netipingas savo pradžia. Bubeliuose
1920 metais lankiau antrą skyrių – tai buvo visas mano mokslas gana
ilgam – iki 1930 metų. Lenkai uždarė lietuvišką nelegalią mokyklą,
kitų mokyklų tame krašte nebuvo. Piemenavau, artojavau, mane mokė
Bubeliai – gimtasis kaimas. Tik kada pradėjau poetauti, gausiau rašyti,
aišku, dzūkiškai, o vėliau ir spausdinti, pakvietė į Vilnių, į gimnaziją.
Mokytojai su manim neturėjo bėdos, ilgai jų nevarginau. Bubelių universitetai pravertė – gimnaziją baigiau per nepilnus ketveris metus.
Tai kas gi tie Bubeliai ir kokie jų universitetai, kokia jų įtaka man?
Bubeliai – tipingas baudžiauninkų kaimas, išlikęs toks iki pat savo
galo, buvo neturtingas: jis po baudžiavos panaikinimo negavo žemės,
tai bežemių ir mažažemių kaimas, iš visų pusių suspaustas dvarų.
Po baudžiavos panaikinimo Joniškės dvarponis užgrobė net Bubelių
servitutus ir, po keletą dešimtmečių trukusio bylinėjimosi, padedant
kazokų rimbams ir katorgai, juos galutinai laimėjo, pasidarė Vėsalaukės palivarką. Apie tai kadaise rašiau apsakyme „Žemės trokštam“.
Susidarė tokia geografinė padėtis: per du šimtus metrų nuo kaimo
prasidėjo Joniškės dvaro laukai, toliau iš eilės per tiek pat Vėsalaukės
palivarkas, toliau Jonaraisčio dvaro laukai, iš pietų Konstantinaukos
palivarkas, iš vakarų Čepulio dvarelis. Nebuvo kur plėstis, gauti žemių. Tik 1913 m. prasigėrus dvarponiui, žemės ūkio bankas išdalino
išmokestomis Konstantinaukos palivarką, o 1924 Vėsalaukės palivarką. Šiek tiek išsipardavė ir Jonaraisčio dvaras. Valstiečiai per kraują
gavo žemės.
Apie kaimo turtingumą liudija duomenys: amžiaus pradžioje iš
šimto kiemų tik trys turėjo po du arklius, kiti po vieną, pusė gyventojų
nė po vieną. Visame kaime buvo trys klėtys, viena pirtis. Apie 1930 m.
jau apie 10 valstiečių turėjo po du tris arklius, kiti po vieną ir taip pat
arti pusės nė vieno. Septyni gyventojai buvo jau pasistatę klėtis, trys
– pirtis. Žemė – smėlynai, jauros, šilainės – labai prasta – kirtimai.
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Žemės badas ir kova dėl žemės buvo pagrindinis daugelio metų,
gal net šimtmečių, kaimo rūpestis. Valstiečiai pasiekdavo net Peterburgą, carą, reikalaudami savo teisių. Maištavo. Iš to, matyt, aš paveldėjau žemės meilę, žemės garbinimą, žemės kaip pagrindų pagrindo
jausmą, iki šiol bent širdyje – maištą. Iš tiesų – žemė, kova dėl žemės,
žemės badas ilgai buvo svarbiausias mano motyvas.
Kaimas buvo didelis – susidarė burnų perteklius. Todėl emigravo,
bėgo, kur kas įstengė – daugiausiai į Ameriką. Išvykti į Ameriką tada
buvo, kaip suvažinėti į Smalėnus, į Žolinių atlaidus – vieni juokai. Antai,
vien iš mūsų kelmo išvyko apie dvylika asmenų: tėvas, keturi jo svainiai,
dvi svainės, du jo broliai, vienas su žmona ir vienas pusbrolis bei senelio
brolis. Penki iš jų grįžo, kiti amžindien ten paliko savo kaulus. Ir kur tik
jie, bubeliokai, neatsidurdavo: išsidaužė po visas europas, po amerikas,
azijas. Po karo su Japonija kai kurie atsidūrė Japonijoje, Kinijoje. O ką
bekalbėti apie Rusiją: ją vyrai buvo išmaišę skersai išilgai. Vyko gyva
kaita, vieni emigruodavo, kiti grįždavo, kiekvienas šį tą parsiveždamas
iš margo pasaulio – aišku, nemedžiaginių gėrybių – žinių apie gyvenimą
kitur, naujienų, politinių pažiūrų ir naujų įsitikinimų. Apie Maskvą, Peterburgą, Naujorką, Čikagą, Tokiją, Tiflisą (Tbilisį), Sibirą, Portartūrą,
Berlyną bubeliokai kalbėdavo laisvai su nusimanymu, kaip apie savo
daržus, baravykynus ar bičių šeimas. Atvirai kalbant, bubeliokai prieš
septyniasdešimt aštuoniasdešimt metų daugiau buvo išnaršę pasaulį,
negu dabar Lietuvos Rašytojų sąjungos nariai.
[...] Mano tėviškė, greta ekonominių, moralinių, kultūrinių, dvasinių skriaudų, patyrė daug fizinių kančių, nelaimių. Jau po antrojo Žečpospolitos padalinimo vokiečių pastatytas vaitas Seinuose viešai plakė
ir korė nepaklusnius vyrus. Po 1864 m. sukilimo apylinkės pakelių ir
pamiškių medžiuose buvo iškarstyta septyniolika vyrų. Tų medžių vėliau niekas nekirto, juos laikė šventais paminklais. Daugumą jų pats
esu savo rankomis čiupinėjęs, akimis matęs, aprašęs. Apskritai, tame
krašte žmones korė, kas nepatingėjo: pradedant kunigaikščių vietininkais, švedų užpuolikais, Napoleono ir caro statytiniais, dvarponiais,
baigiant hitlerininkais. Medžių buvo daug, o nepaklusnių vyrų dar
daugiau. Liaudies atmintis tai išsaugojo ir perdavė kartų kartoms.
Daug nelaimių atnešė kraštui karai ir sukilimai. Karų sužaloti vyrai, su skeveldrų šukėmis ar neišimtomis kulkomis raumenyse, turėjo
ką papasakoti. Plėšė ir siaubė kraštą kas norėjo ir nenorėjo, visiems
užteko, išskyrus jo paties gyventojus.
Iš čia, matyti, jau iš mažens man įstrigo karų neapykanta ir baimė, taikos ir ramybės troškulys, darnaus žmonijos sugyvenimo ide-
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alas. Šitas motyvas labai ryškia gija nuo pat pradžių eina per mano
kūrybą.
Žemės ūkio kultūra, palyginti su kaimynais lenkais, rusais ar baltarusiais, buvo pusėtinai pakilusi: medinės žagrės buvo naudojamos
tik bulvėms ir daržovėms varinėti. Žiogrinės akėčios, medinės lopetos,
medinės mėžiamosios šakės, mediniai kauptukai, medinės ašys – tebestovėjo pašaliuose kaip praeities liekanos – darbui jų nevartojo. Atsižvelgiant, kad apie Raigardą, Lomžą, dar 1938 m. esu matęs dirbant
medinėmis žagrėmis, žiogrinėmis akėčiomis, medinėmis lopetomis ir
šakėmis, Seinų žemės ūkio kultūra buvo gerokai pašokusi.
Nors ir beraštis Bubelių kaimas – rašyti temokėjo vienas kitas,
nepasakytum, kad buvo tamsus. Beveik visi jo gyventojai mokėjo dvi
tris kalbas: lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, kai kas – net angliškai. Neteisinga būtų žmogų, mokantį tris kalbas, pavadinti tamsuoliu. Antai
taikosi, intelektualas nemoka trijų kalbų.
Tai keista, neturtingiausias kaimas apylinkėje buvo šviesiausias,
šviesesnis negu jo kaimynai kaimai, berods, šviesesnis net už vietinius
dvarponius, kurie, jeigu gerai atsimenu, buvo labai tamsūs ir buki.
Bubeliuose jau amžiaus pradžioje buvo įsteigta lietuviška mokykla. Mūsų troba buvo savotiškas Bubelių ir apylinkių kultūros centras
– joje nuo 1906 metų su pertraukomis – veikė mokykla iki 1937 metų.
Mokytojavo Bubeliuose daug gerų žmonių, pirmas jų buvo komunistinis veikėjas, dabar dar gyvas ir tvirtas, Antanas Krutulis. Jį vadino
daraktorium. Paminėtini taip pat Stasys Tijūnaitis, Stasys Matulaitis,
kaimo dailidė Vincas Matulevičius.
Kaimas turėjo savo filosofus, sakytinius metraštininkus istorikus, kurie praeitį nuo švedų antplūdžio žinojo ir dėstė kaip ant delno,
darė savotiškas išvadas, spėjo ateitį ir, reikia sakyti, kai kurie gana
teisingai.
Iš čia, iš pat pradžių, matyt, pasisėmė savo pradmenis ir savotiškas mano eilėraščių polinkis į istoriją, senų ir naujų įvykių bei reiškinių suplakimą.
Daug davė to krašto gamta, jos grožis įsirėžė į smegenis. Daug iš
jos pasiėmiau, daug panaudojau. Keista, bet net dabar – po daugelio
metų, jei ką rašau, dažnai nesąmoningai iškyla tėviškės vaizdai – braunasi iš ten įvykiai, jie susiburia to krašto gamtovaizdyje, nors miniu
visai kitas vietoves – pav., Kabelius ar Miniją, Kandalakšą, Žeimeną ar
Kerulėną Mongolijoje. Tikrai keista.
Žodžiu, paveldėtas, iš Bubelių atneštas kraitis užplūdo ištisai pirmąsias mano knygas, jis pravertė ir vėliau, ir iki šiol aš jį laidžiai eikvoju.
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Dar vienas keistokas reiškinys: įvykius, kurie vyko mano krašte
toli prieš man gimstant, matau dabar taip, lyg pats juose būčiau dalyvavęs, viską stebėjęs. Geriau juos atsimenu, negu daugelį eilėraščių ar
knygų, kurias perskaičiau ar skaitau. Iki šiol vaidenasi senų bubeliokų įsitikinimas, kad būtent Bubeliuose, ties Pikučio troba, kryžiuojasi
visų žemynų keliai, kuriais pareina ir vėl nuklysta per pasaulį žemės
gaublio trypėjai – bubeliokai. Ir regis, pats savo akimis matau, kaip
per Bubelius iš Maskvos į Paryžių bėga Napoleonas, nakvoja Seinuose Joškės karčiamoje ir, jei tikėsi gandais, dar spėja pamerginti Seinų
vaito žmoną. Ir jau neginčytinai matau, kaip generolas Samsonovas,
prieš puldamas Rytprūsius, mano tėvo seklyčioje rašo savo garsųjį
laišką į Peterburgą. „Jūs ten gyvi gyvenkite, – rašė jis, – o aš vykstu
nežinia kur. Mano batalijonai turi tik po du kulkosvaidžius.“ Generolas
iš tiesų tada buvo apsistojęs mano tėvo seklyčioje – Samsonovas ar
ne Samsonovas – galvos neguldau. Bet vėliau bubeliokai vienu balsu
šaukė, kad tai buvęs pats Samsonovas, ir – jų žodžiais tariant, jeigu jis
būtų paklausęs senų bubeliokų patarimo ir nepuolęs Rytprūsių, o laukęs vokiečių pasaloje Bubeliuose, būtų čia pat laimėjęs karą. Tai kaip
šiandien matau. Matau ir Juozą Žukauską, kurį hitlerininkai pakorė
Suvalkuose Kosciuškos aikštėje ir neleido nuimti, kol nupuvo virvė. Ir
dar, ir dar – labai daug ką matau.
Visa tai turi tiesioginės didelės įtakos kūrybai. Bet įtakos turi ir
smulkmenos – net kurapka, kurią pagavau prieš 55 metus. Net lydeka,
kuri nutrūko nuo kabliuko Rimkaežeryje.
Šitas ištakas ir įtakas aš laikau svarbesnėmis negu literatūrinės
įtakos.
Net ir dabar, persirijęs tūleriopų teorijų, filosofijų, išminties, patyrimo, vis tiek kažkur širdies gilumoje jaučiu: visa tai rymo ant bubeliško pamato. Tas pamatas, regis, tvirtas, patvarus.
Iš teisybės tai nuo jo viena pėda atsispyręs, išėjau į poezijos, į
kultūros, į būvio erdvynus.
Man regis, yra klaida ieškoti įtakos vien tik poetų poetams, rašytojų rašytojams, menininkų menininkams. Tai ribotas ir nenašus
metodas. Daugiau įtakos turi kiti dalykai – ir tai stipresnės – negu
gatava kūryba. Kodėl poetui negali daryti įtakos, pavyzdžiui, ledyno
sustumta akmenų grinda prie Alaburdiškių kaimo – juosta, nutįsusi nuo Daugų beveik iki Vievio? Arba Tylos slėnis Nerijoje, kuriame Bismarkas badu numarino tūkstančius prancūzų belaisvių? Arba
didžiulė pušis prie mano trobos Bubeliuose? Arba gurguolininkai,
Bubelių valstiečiai, pirmojo pasaulinio karo pradžioje sušaudyti Gol-
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dapėje prie skerdyklos sienos? Arba Jonavos Chemijos kombinatas?
Arba Šušvės kolūkis? Arba Minija ties Liepgirių tiltu, pilna lakštingalų
pavasarį? Arba tūkstančiai gyvenime sutiktų žmonių, pergyvenimų,
įvykių, reiškinių, faktų? Antai, man didesnio poveikio negu visa antrojo pasaulinio karo lenkų pogrindžio poezija padarė trumpa žinutė
apie tai, kaip gestapininkai 1943 m. rugpjūčio mėn. Varšuvoje, Krakowskie Przedmiescie gatve varė sušaudyti poetą Andžejų Tšebinskį
ir jo draugus su užgipsuotomis burnomis, kad negalėtų šaukti antihitlerinių, antifašistinių šūkių. Galbūt, tai nulemia ir formą, ir turinį?
Beje, esu daugiau negu įsitikinęs, kad formos negalima pasirinkti, kad
turinio negalima pasirinkti, kaip parduotuvėje pasirenkama batų forma ar – pagal skonį olandiškas, kostromos ar Šėtos sūris. Pirkdamas
batus ar sūrį, gali šaltai blaiviai apsispręsti, prisimatuoti, paragauti ir
tada jau pirkti. Pradėdamas eilėraštį, negali šaltai apgalvoti, galiausiai
nuspręsti, kokią formą, kokį turinį panaudosi – nors čia pasirinkimas
kur kas didesnis negu parduotuvėje, asortimentas labai platus.
Kodėl gi taip? Matyt, todėl, kad turinys ir forma yra vidinis poreikis ar postūmis, greičiau sąmonės ir ypač pasąmonės įsakymas, o ne
protavimų ir išprotavimų rezultatas. Būtos ir būsimos patirties, būtų ir
būsimų pergyvenimų, įvykių, įspūdžių, džiaugsmų ir liūdesių, pykčių
ir atvangų klodai ilgus metus sūdriai susigulėję, regis, sulediję, staigiai
atgyja, sujuda, gaiviai ir džiugiai veržiasi gyventi, turėdami jau aiškią
formą, turinį, temperatūrą – visą sudėtingą poetinių padargų rinktinę.
Viskas vyksta savaime, tarsi padiktuota, poetui belieka tik užrašyti.
Dar daugiau, kurdamas eilėraštį, aš išveju iš galvos visus poetikos dėsnius, teorijas, praktikas, patirtį – viską, kas jau atrasta, kad nekliudytų, kad nevaržytų laisvės. Stengiuosi pasijusti taip, lyg rašyčiau
pirmas gyvenime eilutes, nesąmoningai, nieko nenutuokdamas bei
nežinodamas. Jau keletą dešimtmečių seku vadinamas poetines mokyklas, pats jaunystėje bent keletui jų esu priklausęs, ir priėjau gana
nedžiuginančių išvadų, ypač apie kraštutinius tų mokyklų formos
fanatikus. Jie savo pegasus, tarytum netikęs valstietis karvę, pririša
ant trumpos virvės ir dešimtmečiais nesiryžta perkelti. Aplink žalios,
sodrios lankos, dobilynai, o pegasas priverstas suktis ištryptame, kruvinai nugraužtame rate, kiek siekia jo virvė. Žodžiu, aš prieš fanatikus,
ypač poezijoje.
Nors apskritai, prieš formos ieškojimus nieko neturiu, kas gali,
tegul ieško, – jie stumia pirmyn poezijos vežimą. Tačiau pats nesugebu
gilintis ir puoselėti formą. Formos atžvilgiu mano kūryba toli gražu
netobula, pirmykštė, bet tas manęs nejaudina. Tai net patinka. Bo-
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džiuosi eilėraščiais nugludintais nušveistais, vietomis, regis, net kiaurai pratrintais šonais, nes juos skaitydamas junti prakaitą. O prakaito
kvapas poezijai labai kenkia.
Man arčiau širdies eilėraštis, kuriame dar matyti siūlės, dygsniai,
raukšlės, nelygumai. Bet tai irgi skonio dalykas, kas kam patinka.
Šia proga kažkaip prisiminiau vieną seną prancūzų skulptorių,
berods, tai buvo Rodenas. Jis kartą prieš parodą užgėrė ir nespėjo nuo
atlietų skulptūrų nugramdyti siūlių, nugludinti, nulaižyti, kaip iki tol
buvo kanonizuota. Tokias skulptūras ir išstatė parodoje. Kilo furoras,
susižavėjimas, susidarė būrys sekėjų, tai davė pradžią perversmui visoje pasaulinėje skulptūroje. Taip, kad sunku pasakyti, kas gerai, kas
blogai.
Dar vienas keistas reiškinys mano kūryboje – kūrybinis negyvenimas.
Poeto gyvenimo ir negyvenimo laikas, poetinis buvimas ir poetinis nebuvimas – tipingas reiškinys, pastovi ypatybė.
Poeto gyvenimas, jo poetinis buvimas – kada jis kuria, gyvena
kūryba; kai nustoja rašęs, arba prastai rašo, prasideda negyvenimas,
poetinis nebuvimas. Toks negyvenimas, poetinis nebuvimas ryškus
Maironio pabaigose, K. Binkio, A. Tysliavos, A. Rimydžio ir kitų istorijose. Toks pat mano negyvenimas, nebuvimas su pertraukomis
tęsėsi labai ilgai: 1929–1935 m. ir 1939–1960 m. Jeigu dar prie to pridėsi trumpus, pusmečiais ar mėnesiais trukusius poetinius nebuvimus,
išeis, kad buvimo laikas truko labai trumpai – apie dešimt metų.
Nežinau, kaip kitiems – mano tas ilgametis poetinis nebuvimas
glaudžiai siejosi, pirmiausiai, regis, su formos reikalais, reikalavimu
persitvarkyti ir pertvarkyti savo kūrybos įrankius, keisti jos sielą ir veidą. Maironinė-binkinė mano pradžia apie 1929 metus nutrūko, pats nežinau kodėl, pasidarė nepriimtina, reikėjo penketo šešeto metų, kol susiklostė nauja sandara – „Laikų ir žmonių“ pažygys. Po 1939 metų laikai
pareikalavo grįžti, atvirai ir sąžiningai sakant, prie vaikystėje pradėto
ir vėliau, niekaip nepatenkinančio, nutraukto kelio. Žodžiu, pareiti nuo
vilniškės poetinės mokyklos – prie kauniškės poetinės mokyklos. Tai
man atėmė aibes laiko, kaštavo daug pastangų, ir galų pagalėje – nieko
neišėjo. Tik apie 1960 m., kai grįžęs dešimtmečius atgal, pradėjau tęsti
kiek modifikuotą „Laikų ir žmonių“ poetinę tąsą, sakytum atgijau, iš
naujo pradėjau nutrūkusį gyvenimą, poetinį savo buvimą.
Matyt, kad „Laikuose ir žmonėse“ buvau suradęs tikrąjį savo poetinį buvimą, paskui, išmuštas iš vėžių, ilgai klaidžiojau sau nepriimti-
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nuose, svetimuose poezijos brūzgynuose, kol po daugelio pralaimėjimų – vėl išbridau į nuosavas erdves. Tikiuosi, daugiau niekas neišmuš
iš vėžių.
Dar man parūpo prisiminti, kada gimsta eilėraštis? Ar tada, kai
pasąmonės horizontuose susivarto pirmas dar beformių ir bežodžių
pojūčių ir nuojautų verpetas? Ar tada, kai užrašai atmintyje ar ant
popieriaus lakšto pirmą žodį, užuominą, vaizdą, ar mintį, dar nežinodamas kam ir kodėl, nenutuokdamas, kuria kryptimi jį paneš įkvėpimo
dūkstelėjimas? Ar tada, kai pasipila pirmieji gaivūs ir gajūs eilėraščio
lašai? Ar tada, kada juodraštis jau gatavas, bet savaitėmis, net mėnesiais ir metais nepakyla ranka perkelti jį į švararaštį? Ar tada, kai jis
jau švararaštyje, bet ilgokai negali nunešti perrašyti, guli prieš akis ant
stalo – ir nesiryžti. Ir tik, kai paskambina redakcija, skubiai palygini ir
neši mašininkei. Ar mašininkės tekstas – jau gimęs eilėraštis? Matyt,
dar ne. Kada skaitai korektūrą – taip pat dar ne. Eilėraščio gimimas
ne visuomet sietinas ir su jo atspausdinimu, paskelbimu. Tai kada gi
atsiranda eilėraštis? Ogi bala jį žino.
Matyt, todėl nerašau datų. Net dorai neatsimenu, kada parašytas
kuris eilėraštis, galiu nurodyti tik nuo vienerių iki dešimties metų tikslumu. Bet ar tai svarbu?
O apskritai, daug neprakaituoju, nesėdžiu apsikniaubęs eilėraščio
teksto. Dažnai rašau ne prie stalo – o žvejodamas ežere, žiūrėdamas
krepšinio rungtynių, klajodamas po miškus, kalbėdamasis su žmonėmis.
Tada blykstelia nutikusi eilutė ar geras pakaitalas. Jei nepamirštu, jei
grįžus namo pakyla ranka užrašyti – gerai, jei pamirštu – dar geriau.
Poezija – ne juvelyro darbas, o kūryba. Net kuriant pasaulį viskas
buvo taip surioglinta, bet vis tiek gražu. Taip ir kūryba, impulsas, vienas nepakartojamas šuolis, o ne cukrinių runkelių kasimas – atgrubusiais pirštais rudens drognėje šąlant.
Stengiausi ir stengiuosi, kad poezija būtų ne mana krintanti iš
dangaus aukštybių išlepusiems gomuriams padilginti, o juoda rupi
duona poeto duonkubilyje užraugta, išminkyta ir iškepta darbo žmonėms, duona ir druska darbo žmogui. Ir dar. Man poezija – revoliucija
nukreipta prieš atrastą tikrovę, prieš gyvenimo sustabarėjimą. Kiekvienoje visuomenės sanklodoje esama daug sukalkėjusių, tačiau nenorinčių atmirti įkrovų, kurios stabdo. Poezija, be viso kito, pašaukta jas
ardyti, griauti, išeidama iš rytdienos, ne vakardienos pozicijų.
Aš stengiausi žiūrėti – įvairiais atvejais – rytdienos akimis – todėl dažnai šia diena buvau ir esu nepatenkintas – ir tai gerai, tai nėra
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blogai. Rūpestis pakeisti šios dienos tikrovę geresne rytdienos tikrove,
sugriauti kas šioje valandoje suseno, nukaršo, išmesti sudėvėtą laužą,
statyti naują, geresnį, tobulesnį – tai natūralu ir miestų statyboje, ir
gamyboje, ir poezijoje. Net liūdesys, širdgėla, net neviltis bei skausmas – poezijos duona ir druska, jų nevalia atsisakyti ar vengti. Šviesų
pesimizmą geriau vertinu negu vulgarų optimizmą. Drąsa – be jokių
nuolaidų – velkant aikštėn skaudžius reikalus, susidorojant su neatidėliotinom, juodomis problemomis – svarbi daugelio mano eilėraščių
pavara. Bet visų svarbiausia man – bent dabar – jausmai, emocijų skalė. Visos emocijos turi dalyvauti kūryboje, ir teigiamos, ir neigiamos.
Bet koks jausmų silpdymas, jų aprašymas tarsi iš šalies žiūrint, o ne
pačiam sunkiai pergyvenant ir dalyvaujant, atvėsina eilėraščio kaitrą,
daro jį vasarošiltį, tuo tarpu, kada pageidautina aukšta temperatūra.
Mėgau ir mėgstu pykti, paliūdėti. Liūdėti – žmogiška. Karvė – nesugeba liūdėti. Nesugeba ir savo jausmų išreikšti baltomis ar akademinėmis eilėmis bei kita kuria forma.
Net meilė – jausmas perpus su liūdesiu. Atmesk liūdesį, prasikals
šiurkštumas, cinizmas. Tūlas įsimylėjęs jaunuolis užuot davęs valią
liūdesiui – duoda valią rankoms. Kartą dar iki karo Vilniuje, vyninėje
„Po laivu“ gurkšnojant karštą midų, Balys Sruoga išsitarė, esą mums,
lietuviams, sunku būti grynakraujais lyrikais: mes drovimės savo jautrumo, savo jausmų, varžomės juos atskleisti. Užuot atskleidęs gryną
jausmą, dažnas bevelijam subtilų nešvankumą.
Tai, ko gero, gili tiesa. Nedasakyti, tropų šydais pridangstyti tikrą
jausminę būklę – mes, lietuvių poetai – ir ne tik poetai – dideli mokovai.
Įdomiausia man yra taip pat eilėraščio kilmė, biografija. Kaip
kuris eilėraštis kilo, koks akstinas sukėlė žiežirbas, kur pradžia, kur
pabaiga? Duosiu keletą pavyzdžių, jie tipingi visai mano poezijai, gal
kartais gali pasirodyti įdomūs.
„Rasotas sodas“ – baltas vaikutis Čepulio sode, įstrigęs man, kada
aš pats dar buvau toks pats vaikas – užmirštas ir vėl grįžęs po pusšimčio metų eilėraščio pavidalu – jau kažkuriuo būdu susijęs su taikos
saugojimu, gal todėl, kad pirmykštis vaizdas buvo susijęs su karu, su
pirmojo pasaulinio karo baisybėmis.
„Seinų šilelis“ – senas, nuo maro metų nekirstas šilas – Bubelių ir
Žagarių vieškelių sankartoje, tūkstantį kartų mano eitas ir važiuotas;
mozerinis beržas tebestovi pašilėje – Zagautės laukuose. Mozerinių
beržų būta nedaug, vos keletas erdvioje apylinkėje, juos guodota, jų
nekirsta, jie laikyta šventais medžiais. „Žvikeliai“ – 1964 m. važiavau

P rad ž i ų prad ž ios , tąs ų tąsos

455

ratais iš Rimkažerių į Smalėnus, į Žolinių atlaidus per Žvikelių – vokiečių išvartyto kaimo būkles – tai akstinas, o visas dėstymas – suvestinis vaizdas iš daugelį sykių girdėtų pasakojimų apie dalies SeinųPunsko lietuvių liaudelės išsikėlimą į Tarybų Lietuvą 1941 m. kovo
mėn. „Užgipsuotos burnos“ – straipsnelis lenkų žurnale, kaip poetą
Ježį Tšebinskį ir jo draugus su užgipsuotomis burnomis vokiečiai varė
per Varšuvą nužudyti. „Baladė apie kiauliatvartį“ – karo sugriautas
kiauliatvartis mano tėviškėje Bubeliuose. „Vėliau – prieš pusę šimto
metų“ – miesto kanalizacijos anga Žvėryne prie Neries, meškeriotojų
pamėgtoje „gavniankoje“. „Kautynės“ – tikras atsitikimas, tiek kad
šaudžiau ne aš pats, o Pituška, pasipriešinęs lenkų ulonams. Beje, šautuvų tikrai tada turėjau porą trejetą. Paaugęs nupjausčiau vamzdžius
ir buožgalius, tokius nupjautavamzdžius vadindavome „kulnais“. Iki
išvykdamas į Vilnių mokytis (1930 m.), mėgdavau jais pagąsdinti lenkų policininkus, iš pasalos pykšteldamas į akis. Mat, buvau įsitikinęs,
kad valdžia turi prisibijoti žmogaus, antraip nebus tvarkos. Matyt, dėl
to Krasnavo policininkai buvo bene mandagiausi, romiausi visoje apygardoje, vengdavo kivirčytis su valstiečiais.
Kartą kiek pasismaginus „Trijose mergelėse“, saulėtą vasaros popietę grįžtant iš Kauno, svečiai, Varšuvos rašytojai, gražiai pusbalsiu
dainavo lenkų liaudies dainas, jų tarpe „Rozkwitały pąki białych róż“.
Besiklausant tos dainos, regis, susirinko aplink mane mano draugai,
bičiuliai, prieteliai, žuvę lenkų-vokiečių kare – stojo prieš akis kaip
gyvi, jauni, gražūs, smagūs, senatvės neragavę. Nė negalvodamas apie
eilėraštį, ėmiau viską surašiau į popieriaus lakštą – jausmus, kuriuos
patyriau važiuodamas su lenkų rašytojais, vaizdus bei vizijas, kurios
tuo metu kilo. Po kurio laiko sklaidydamas įrašą, pamačiau, kad jis
rimuotas ir, kas be ko, panašus į eilėraštį. Pavadinau „Kaulai“ ir tokio
pavidalo paleidau į pasaulį.
Kai kurie eilėraščiai kilo iš tikrovės, pasakojimų, iš vaizduotės,
suvestinių vaizdų. Antai „1915“ eilėraštį sukėlė mano dar matyti Ekaterinos ir Muravjovo paminklų postamentai Vilniuje. Iš Ekaterinos
postamento padarė postamentą Moniuškos paminklui. Kita – dasivaizduota. „Komunarai“ – Vilniaus komunarų palaikų ieškojimas Katedros
aikštėje 1942 m., kuriame pats dalyvavau. „Kur tėvo kapas?“ – vokiečių išartos ir išdraskytos naujosios Seinų kapinės, kur buvo palaidotas mano tėvas, du broliai ir viena sesuo. „Miestas“ – vaikutis, statąs
smėlio pilis Palangos pajūryje. „Malūnas“ – vėjo malūnas prie Kaulakių, pro kurį su V. Mozūriūnu 1950 kelintais metais eidavome žvejoti
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į Bebrusą. „Aukštuma“ – kelionė po Baltarusiją 1958 m., aplankymas
takoskyros Minsko aukštumoje. „Staliukas“ – atsilankymas Lenino
bute – muziejuje Leningrade per lietuvių poezijos dienas. „Atodangos“ – kasinėjimai prie Šventosios, atidengti kvarterinio žaliojo molio
klodai. „Atotrūkis“ – pasiplaukiojimas su Ignu Pikturna Kuršių mariose. „Lemtingas uostas“ – pasenusio, nurašyto vilkiko išgabenimas
iš Jaltos uosto ar 1963 metais. „Nenugriauti kalnai“ – plikakalnis Vilniuje, Karoliniškėse. „Kiaulystė“ – aplankius „Kirsnos“ kiaulių fermą.
„Nekrologas“ – 1937 m. sušaudytas lenkų kareivis Berštuose.
Dabar retas kas žino, kad Vilnius dar iki labai neseniai turėjo savo
Juodąjį traktą. Visi kiti į sostinę vedantys keliai buvo kaip keliai, o vienas
– juodasis. Jau seniai mane šis traktas, pats pavadinimas, jo istorija traukė, knietėjo parašyti eilėraštį, nieko neišėjo. Pasikeitė daug įvykių, santvarkų, valdžių, ir tik į senatvę pagerbiau jį eilėraščiu „Juodasis kelias“.
„Amžina taika“ – prieš gerą dvidešimtmetį, ieškodami natūro filmui „Neringa“, su Tautrimu bastėmės viliuku po Neriją ir aptikome
vokiečio šalmą, peršautą kaukolę ir joje nykštuko lizdelį su paukščiukais. Vaizdas išdilo, vėl atkilo Nidoje po 20 metų, užrašiau pereitą vasarą Viktoro Miliūno gryčioje.
...Taip nykštukas sudarė
Su užkariautojo kaukole
Amžiną taiką.
Tuo pat metu filmuojant Neringą, Tylos slėnyje radom prancūziškų kariškų sagčių, tuščių vaistų ar odekolono buteliukų, paskui išsiaiškinau, kad ten būta prancūzų belaisvių lagerio. Bismarkas, ar kuris
ten, keršindamas Prancūzijai, kad vokiečius karo belaisvius išgabeno
į Maroką, atvarė prancūzus belaisvius į Tylos slėnį ir išmarino badu.
Patį eilėraštį parašiau taip pat po dvidešimt metų Nidoje, Viktoro Miliūno troboje ant aukšto.
Atstačiusios gūžius šakotam vėjui...
„Ašara“ – Vlado Mozūriūno paminklas Rasose. Buvo pavasaris,
po lietaus – rasos lašas riedėjo lyg ašara akmenio veidu – iš to eilėraštis. Atvirai kalbant, to net savo akimis nemačiau – kažkur ežerų
platybėse, kuriose buvome žvejoję su Mozūriūnu, gimė toks vaizdas,
net negalvojant, kad tai eilėraščio pradžia. O patį eilėraštį parašiau net
neatsimenu kur ir kada – bet gerokai vėliau. „Sargas“ – gelžbetonio
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banglaužiai Smeltėje laukiant kelto. Temo. Stiprėjo audra, keltas nėjo,
ilgokai tryniausi nuobodybėje apie tuos gelžbetonio luitus, atsisėdau,
staiga dingtelėjo, tarytum ir aš esu toks pats luitas, pamestas ant jūros
kranto. Toks buvo pirmykštis akstinas galvoje. Aš jo neužrašiau, bet
vaizdas strygojo pasąmonėje, neišbyrėjo, tolydžio sugrįždinėjo, pulsavo. Po pusmečio jau susipynė su sąvoka – aš sargas. Bet taip pat neužrašiau, patingėjau ar kas, neatsimenu. Po pietų ar poros jau jis gana
atkakliai ėmė raustis į viršų iš tamsumos lyg koks kurmis, pastoviai
lindo man į akis, pradėjo įkyrėti, tad neapsikentęs užrašiau į popierių,
ir tik tada jis man davė ramybę, o aš juo pagaliau nusikračiau. Iki šiol
dar retkarčiais sugrįžta, bet jau be to landaus įkyrumo.
...Sėdėsiu, kol ims akmenėti
Rankos ir kojos, širdis,
Krūtinė, mintys ir kraujas,
Pypkė ir dūmas.
Pačiam neramiam pakrašty
Akmeniu tapsiu
Su akmeninėm svajonėm...
„Sniego bobos“ kilo – jau neatsimenu ar Kretono, regis, Palūšės
ežere, o gal kažkokiame suvestiniame vaizduotės ežere – ant ledo.
Pradžioje buvo kiaurai pesimistinis. Tokių esu nemažai parašęs.
Bet pesimistinės gaidos kūrinyje ilgainiui man darosi kokčios – matyt, svetimos prigimčiai. Jos iš posmų išdulka vos pūstelėjus jumoro,
pašaipos ar satyros skersvėjui. Taip atsitiko ir čia. Pirmas variantas
nebuvo susijęs nė su ežerais, nė su žiemine žūkle, o su pabaiga. Atsimenu tik paskutinį posmą:
Jeigu taip, ir mes, širdie, eime,
Nes užšalo visos įkvėpimo versmės,
O tenai – du metrai po žeme –
Aplinkybės bus kur kas ramesnės –
kažkoks koktus vaizdas.
Ir vadinosi ne „Sniego bobos“, o kažkaip kitaip. „Sniego bobose“
šis posmas skamba:
Jeigu šitaip, tai ir mes, širdie, eime,
Kur vilioja apšarmoję vakarai.

458

A l b inas Žukauskas

Mums su sniego bobom, žiemiška žeme
Bus nors kartą dar labai gerai.
Kartais užkrinta kažkur po atsišerpetojusia atminties žieve koks
krislas – vaizdas, žodis, sakinio nuotrupa, jausmo atraiža – ir lieka
gulėti, nesudūla. Metų metus glūdi, išblanksta, vėl išryškėja su dar
didesne jėga, apauga naujomis įspūdžių – prisiminimų rievėmis, susidaro gumulas, gumbas, ilgai neužrambėja – kartais metais, kartais
– dešimtmečiais. Paskui prasiveržia, pratrūksta.
Vienas iš tokių vaizdų buvo pušis netoli mano gimtos trobos.
Ją tolydžio matydavau stūksant pasąmonės miglose – čia nutviekstą saulės, čia draskomą vėjo, čia miglų ar sniego apgaubtą. Prie jos
prisidėjo žodžiai. Jau senokai lankydamasis Bubeliuose sustojau po
ta pušim, ir sesuo pasakė – ji už protėvius senesnė. Taip – atsakiau
– su protėvių tėvais vienmetė. Šis „su protėvių tėvais vienmetė“
– prigludo atminties plyšelyje, nenubyrėjo, išliko ilgam, nors ilgai
nekreipiau dėmesio. Vėliau prisidėjo vaizdai – palydovai: lizdai šakose, tūkstantį kartų matytos aušros, vėjai, miglos, debesys. Paskui
susimetė posmas:
Su protėvio tėvu vienmetis šitas medis,
Tiek daug lizdų, aušrų ir paukščių šakose priglaudęs.
Viršūnėje vėjokšnis plakasi šiemetis
Ir plaikstosi pernykščių debesėlių skiautės.
Įžymus medis – ta mano sena pušis. Po ja pavasarį, kryžiaus dienomis anksti rytą vos saulei patekėjus, suklupusi, giedodavo šventas
giesmes Bubelių žmonija, prašydama, kad dievas užaugintų ir apsaugotų nuo ledų derlių, po ja stoviniavo tarėsi vyrai neramumų, revoliucijų, karų metais, sekmadieniais krygavo jaunimas, vakarais prisėsdavo įsimylėjėliai – nuotakos su savo naujavedžiais. Kai iš karo negrįžo
vyrai – verkė našlės:
Du amžius telkėsi molekulės, atomai,
Suėjo į spyglius, medieną, dervą, žievę.
Po ja lietuviški adomai
Sugundė nebe vieną ievą.
Padėję galvas ant šaknų, žvaigždes regėjo
Jaunamartės. Šalia saldžiai jaunikiai rąžės.
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Vaikučiai žaidė. Kai iš karo neparėjo
Rekrutai, verkė našlės.
O į viską iš ankšto savo inkilėlio dešimtmečiais abejingai žiūrėjo
žydų karalius – dzūkiškas smūtkelis.
Būta ir nelinksmų, šiurpokų dalykų, kaip dabar žiūrint. Kai pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai, sustatę Naujasodėje patrankas,
pradėjo pliauškinti ir padegė Bartnyko trobas, tėvas pagalvojo, kad ir
mus gali ištikti bėda. Apsidrausdamas, ištraukė iš daržinės vežimėlį,
kapojinę ir dar kai ką ir nutempė nuo kalnelio po pušim. Čia pat užskrido lėktuvas ir paliejo viršum pušies žarijų, atseit, iššovė raketą.
Vokiečiai, matyt, pamanė, kad rusai stato savo patrankas, kad ėmė šutint šrapneliais, kad ėmė pliekti ir vis į pušį, ir į daržinės galą, grankulkės tik barba kaip paleistos pupos. Buvo gražu ir linksma. Vyresnieji
apsigando, o mums vaikams, kas mums – viena pramoga. Prie šūvių
jau buvome pripratę, be jų buvo nuobodu, laukte laukdavome, kada
pradės traiškyti.
Iš čia – smagesnis posmas:
Čia augta, žaista
Ir juoktasi, kai blezdingos ir kulkos lakstė.
Į žievę naują žaizdą
Įpjovė – vardą – pusbernio geležtė.
Ir trumpa išvadėlė:
Matyt, ne veltui
Toksai orus, didingas šitas medis.
Kambly vardų kiek! Kiek skeveldrų! –
Gyvybės ir mirties – laimėto pralaimėto – metraštis.
„Akmenys“ – uolynas, akmenų rinda gal puskilometro, vietomis
daugiau – pločio, apie dešimties ilgio – nusitęsusi tarp Daugų ir Vievio
kalvotomis apirubėmis. Iš ten 1956 metais vežėme akmenis į Dusmenis, Bartkuvėno tvartelio pamatams. Viską pamiršau, o po 20 metų vėl
tie akmenys iškilo pasąmonėje, tarytum pradėjo mane kalbinti, aš juos
šnekinti, nedavė ramybės, kol juos aprašiau.
Kada klausia, kas įkvėpė „Šermenis“, – atsakau – neapykanta
gyvenimui tokiam, kaip maniškis – tegul nors šermenimis būsiu patenkintas.
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O kaip su meilės tema?
Pagrindinis meilės lyrikos akstinas buvo apmaudas. Esu vienas
iš tų nevykėlių, kuriems gyvenime nebuvo lemta sutikti ir pergyventi
tikros, gilios, tyros, kad ir trumpalaikės meilės. Kada kartais moterys
klausia, kuriai skirtas šis ar tas eilėraštis, kas jį įkvėpė, atsakau paprastai – apmaudas. Jis įkvėpė „Neringą“ – skirtą tai, kurios nesutikau ir
nesutiksiu – prakilniai svajonei. Ir daug kitų.
„Nuotaka“ – iš tiesų viskas taip ir buvo, išskyrus mergiotės mirtį
– pastaroji nejučiomis susisuko man galvoje ir posmuose, matyt, pačiam pasidirginti ir kitiems pagraudenti. Mergina gyva ir sveika po
šiai dienai, tiek kad jau sena.
Bet man prie širdies eilėraštis – lydinys daugelio vaizdų, įvykių,
reiškinių, savo ir kitų, net tautos pergyvenimų samplaika, liaudies,
tautos, tėvų, protėvių ir poeto paties atmintis, žmonijos jausmai ir jauduliai, istorijos patirtis. Nepatinka rašyti užsklęstus ar užsisklendusius
eilėraščius, kuriuose vienu ar pora vaizdų, keletu tropų, viena, griežtai
apribota mintimi, viena nuotaika atpasakojama, tegul ir labai sklandžiai tam tikra griežtai nuo kitų atskliausta būsena, nusiteikimas...
Susitelkimas eilėraštyje prie vieno vaizduko, vienos mintukės,
siužetuko, jausmuko, nuotaikutės – dirbtinis, nenatūralus būdas, svetimas kūrybinei psichologijai. Parankesnė čia įprasta, žmogui įgimta
vaizdų, jausmų, minčių, nuotaikų, nusiteikimų, emocijų ir t. t. santalka, kuri prasiverždama ir sudaro reikiamą kūrinio temperatūrą.
Esu pridaręs ir vienodų, ir kitodų eilėraščių, vis dėlto tie – visumos, ne vienumos – santalka man arčiau širdies. Vaizdas kabinasi už
vaizdo, tą aplimpa dar dešimtys vaizdų, nusiteikimų, minčių, įspūdžių,
pergyvenimų, įgūdžių, žmonių, įvykių, reiškinių, susikimba, susilydo
didžiulis tumulas, ir jau savarankiškai, nieko nepaklusdamas – savais
gravitacijos dėsniais vaduodamasis, skrieja ir išskrieja į savas erdves
– egzistuoti, gyventi. Šitai – rašant – tegul tik ir galvoje, ne popieriuje
– sukelia didelį džiaugsmą, malonumą, daro pačiam netikėtą įspūdį.
Dažnai esti, kad dar nežinai, kokie bus vaizdai, žodžiai, įvaizdžiai,
bet žinai, kad eilėraštis jau yra. O kartais – atvirkščiai – žinai žodžius,
vaizdus, įvaizdžius, visus tropus, o eilėraščio kaip nėra, taip nėra – pirmas atvejas, aišku, geresnis.
Nežinau, kaip kiti, bet aš savo praktikoje stengiuosi, kiek įmanoma, palikti pirminį pradą, visi antrapradžiai pradai, prierašai, braukymai, taisinėjimai, skutinėjimai, krapštinėjimai – tokių esti – man atrodo jau dirbtiniai, prikergti iš kitos operos, kitos kaitros, kito klimato.
Juos galutinėje išvadoje dažnai nubraukiu.
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Kitas reikalas su perverstais eilėraščiais – buvo parašyti apie viena, ilgainiui pakito – apie kita. Jie pirminėje būklėje stovi, regis, ant
galvos. Parašyti, jie dar ilgai gruzda širdyje, neužgęsta, nenutolsta,
kaip aibės kitų kūrinių, o stovi prieš akis, reikalaute reikalauja atitaisyti jiems padarytą skriaudą. Kada paėmęs pastatai juos ant kojų, jie
apsiramina, daugiau nekvaršina galvos.
Vienas iš tokių „Kerbedžio tiltas“, kilęs iš bendravimo su Varšuvos
lumpenproletarais. Ilgainiui taip įsijaučiau į jų būvį, nedalią, kad pats
pasijutau to paties krūmo uoga. Pagaliau asmeninis mano gyvenimas,
jo sąlygos, tuomet buvo ne ką geresnės už jų, nors ir buvau studentas.
Tiek, kad mano pasaulis smarkiai skyrėsi. Puoselėjau daugybę vilčių,
rožinių iliuzijų, taigi tikėjau ir kitus tikinau, kad viskas bus gerai.
Manyje tarytum susitelkė grupinis portretas tų žmonių – anapus
Vislos Blonie pievose, vasaros popietėmis dryksančių figūrų, kurios
rudeniui atėjus slėpėsi nuo drognės po žemaičio Kerbedžio tiltu su
savo, beduonių ir bedalių, dalia nedalia. Vaizdavausi save seną, apšepusį ir apdriskusį ten pat Blonie ar patiltėje, širdį sėmė graudumas,
pagaliau sukūriau eilėraštį „Kerbedžio tiltas“ – pirmu asmeniu, tas
vaizduojamasis pagrindinis veikėjas – tai aš... Nebuvo motinos šilto
glėbio, kuris būtų vaiką globojęs, nebuvo mylimosios rankų, kurios
būtų apkabinusios suvyrėjusį kaklą, nebuvo motinos tėvynės rankų,
kurios būtų mane apglėbusios...
Išėjo graudokas pasiverkšlenimas – nepatiko. Nespausdinau, ilgai gulėjo netraukdamas akies, veikiau atstumdamas. Praėjo daugiau
mažiau laiko, tie metai, žmonės ir įvykiai nutolo, susigulėjo širdyje ir
aš, net nekeldamas ano rankraščio, parašiau naują „Kerbedžio tiltą“,
grįžau prie tų senybinių diskusijų su lumpenais, jas apibendrinau, – išėjo kito tipo eilėraštis, kuris ir man pačiam ėmė patikti. Ir Balstogės
bedarbio senio, puolusio mane peiliu, motyvą panaudojau, kiek modifikavęs, įdėjęs jo žodžius į patiltės žmogaus lūpas – „gal dar kaip nors
tave užmušiu...“, tuo išreikšdamas galutinį tų žmonių – lumpenų – nusivylimą, nusigyvenimą, netikėjimą net tais, kurie jiems trokšta gero,
statant ir juos į vientisas jiems priešiško pasaulio gretas.
Keista, įdomu! Ilgainiui kritikai pradėjo mane vadinti kaimo poetu.
Tik tada ir aš pats apsižiūrėjau, kad gal iš tiesų – taip. Dabar pats matau, kad eilėraščiai, kuriuos kadaise parašiau apie miesto proletariatą,
darbininkus, net lumpenproletarus – iš tiesų yra kaimiško nusiteikimo,
peizažo, net žmogaus psichikos: „Baladė apie pilkąjį žmogų“, „Kerbedžio tiltas“, „Klajonės“, „Buvo negeri metai“ ir kiti. Tai valstietiški
eilėraščiai, nors ilgą laiką laikiau juos miestiškais, darbininkiškais.
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Tai savotiškai keisti persivertimai, pergimimai.
Antai pirmykštė „Mirusioji jūra“ buvo personalinė lyrika, kiaurai
pesimistinė – metafora, beviltiškas, beprošvaistinis plaukimas per įsivaizduotą mirusiąją jūrą su juoda, nieko nežadančia išvada – mes už
mirusią jūrą dar labiau esame mirę. Metmečius atsiklojėjęs atmintyje, jis persivertė ant kito šono, tapo eilėraščiu – metafora apie letargu
miegančią poeto jaunystės liaudį – mirusią jūrą – baigiasi optimistiniu,
koviniu raginimu – kelkis mirusi jūra, einam gyventi, kelkis.
„Mylimoji gulbė“ – prieš tai buvo „Juodoji gulbė“ – labai liūdnas
eilėraštis, pesimistinė akimirka, bet jo kažkas neatsimenu, nors buvau labai seniai dar gimnazijoje „Dinamo“ leidinėlyje atspausdinęs.
Po daugelio metų virto eilėraščiu apie tėvynę. „Liaudžiai“ – šito eilėraščio pirmapradė slūgso tolimoje, regis, dar berniškoje bubelinėje
– bernystėje. Turėjo tada visai kitą pobūdį – su pasišaipymu. Postūmį
davė bobelių apkalbos, kad kaimynas jaunikis kaimynę mergą lanko
lyg koks vagis tik naktimis, o dieną į akis nesirodo. Iš to kilo eilėraštis
„Vagis“, kurio atsimenu tik vieną posmą:
Prikaišioji gana dažnai,
Kad aš lyg koks vagis
Tik naktimis tave lankau,
O dieną nesirodau į akis
ir t. t.
Parašiau pirmu asmeniu, kaip paprastai lyrikoje daroma, nors aš
čia buvau nieku dėtas, tada tarytum lyg ir nebuvo būta pagrindo, kad
bobelės būtų galėję prikišti tokius vagiškus, naktinius mergų aplankymus. Berods, jo niekur neatspausdinau, o jei ir atspausdinau – nepaliko
man nei kam kitam įspūdžio, pamiršau. Pagaliau tuomet nebuvo mados
spausdinti jaunam poetui eilėraščius apie meilę – nepatogu, toks buvo
nusistatymas: „Jei šaukia vargstąs kraštas, ar galima svajot, ar galima
mylėt“, – va, liaudies vargai, revoliucija – kas kita, tema kaip tik. Taigi, tik gerokai vėliau, kai įsijungiau į pogrindį, kai visokios bobelės ir
kunigai, šiaip reakcija, pradėjo šūkauti, kad tie komunistėliai lyg vagys naktimis čiaužioja ir drumsčia žmonėms galvas, vėl grįžo galvon
anas pamirštas eilėraštis, išsilukštino iš savo jumoro-erotikos pelų, sušilo net užkaito poetine emocija, kilo visai kitas eilėraštis „Liaudžiai“,
taiklus, stangrus, kietas, su geru smūgiu tiesiog į tikslą.
Tas pat pasakytina ir apie daug vėlesnį „Caca lialia“. Gyvendamas šioje žemėje, ne kartą pasijusdavau diskriminuotas, kaip negras
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tūlose šalyse, šis jutimas ir pagimdė liūdną, gaižų asmeninį eilėraštį.
Kai juodoji nuotaika atslūgo, jis pasirodė pokvaišis, negražus ir buvo
atmestas, bet iš atminties neišgaravo, ilgainiui susidėstė kaip politinė
satyra, pasakojanti apie bėglius, kurie užbaliuose tapo baltaisiais kapitalo vergais.
Niekur nespausdintas, seniai parašytas ir pasimetęs eilėraštis
– metafora „Skorpionas“, matyt, sukeltas Skorpiono žvaigždyno atžaraus vardo – apie būvį, kuris kaip skorpionas ganabijo mane, vėliau
perėjo į eilėraštį „Liūtas“ – apie Britų imperijos liūtą, kuris tuo metu
smaugė Egiptą.
Kartais eilėraštį sukelia netikėti vaidiniai, žodžiai, tikriniai vardai. Daug paimi iš matyto, sutikto, čiupinėto, bet nemažiau iš vaidinio
– niekur nebūto, neregėto, negirdėto, ar tik girdėto. Antai, Sivaše ar
Kandalakšoje niekada nesu buvęs, tik ruošiausi keliauti. Bet kažkuo
patraukė patys tikriniai jų vardai, jų skambėjimas – Kandalakša, Sivašas. Jie įstrigo sąmonėn, ilgainiui apaugo vaidinio vaizdais, reiškiniais,
įvykiais, kol vieną porytį prižadino gatavi eilėraščiai ir pareikalavo,
kad juos užrašyčiau. Taip kilo eilėraščiai „Kandalakša“, „Sivašas“,
„Vilkakūkis“ – yra toks kaimas, bet eilėraščiui akstiną davė tik jo pavadinimas. Nors eilėraščio atmosfera ir aplinka visiškai atitinka Vilkakūkio dvasią.
„Gyliuojančios karvės“ – taip pat beveik grynai vaidinio vaisius.
Beje, kažkur, gal ir ne vaizduotėje, mačiau moterį, besivejančią gyliuojančias karves, bet su ja nesikalbėjau, o Juodąją Ančią paskutinį
kartą lankiau ties Giliąja brada kažkas prieš penkiasdešimt metų. Juodoji Ančia čia atsidūrė, kaip ir kitur, todėl, kad patinka jos vardas, kad
ji – dzūkų upė.
„Forelės“ kilo iš anekdoto apie rašytoją muselininką Romualdą
Lankauską, kuris, radęs Skrobliaus krante velėjančią moterį, kreipėsi į
ją – gera diena, moteriške, kur čia gyvena forelės... „Avarija“ pradžioje buvo visiška blevyzga, necenzūriška, vėliau ją pašvelninau ir išėjo
nieko sau. O kilo iš to, kad paėjo gandas, jog sugriuvo Palangos tiltas.
Daug davė kas išgirsta – anekdotai, paskalos, pasakojimai.
Kelionėse ar grįžus iš jų – tai net pačiam keista – rašau ne tai,
ką matau, kas žavi, o visai kitus nieko bendra su matomu neturinčius
dalykus. Antai prieš keletą metų Sopotuose, Lenkijoje, parašiau eilėraštį „Tvarumas“, Varšuvoje „Seinų šilelį“, o „Festivalį“ apie Sopotus
– Liaudies Mongolijoje, važiuodamas iš Suche Batoro į Kalcito kasyklas. Tokių atvejų turiu labai daug. Manau, kad žvejodamas Kuršių
mariose parašysiu apie Mongolijos kalcito kasyklas, vaikščiodamas po
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Jonavos Chemijos gigantą – apie Bratską, Rieškutėnuose apie Baikalo
ežerą, ar Irkutską.
Sapno radiniai – pasąmonės vaizdiniai. Susapnuotos vietovės
– dažnai duoda akstiną eilėraščiui.
Gamta neišradinga, dabartiniu liežuviu sakant, ne kūrybinga, kartojasi. Ji turi pasigaminusi gerą maišagalį kurpalių ir ant jų velka žmonių išorę ir vidų, gyvūniją, vaizdus ir vietovaizdžius – laukus, miškus,
ežerus, upes, kalvas, kalnelius, aukštumas ir žemumas, plynaukštes ir
plynes, dubas ir įdubas, lomas ir įlomius, rubius ir apyrubius, aukštapelkes ir žemapelkes, griovas ir raguvas, dirvokšnius ir dirvonus.
Alksninė pelkė Bubeliuose lygiai tokia kaip alksninė pelkė prie Šiliškių netoli Šventosios, Ukmergės rajone. Kartais dairaisi ir apstulbsti.
Regis, pirmą kartą eini šia Žeimenos, Gaujos, Minijos ar Šalčios atkarpa, o viskas tarytum jau kažkur ne kartą matyta – būta, lankytasi. Ir
spalvų deriniai vienodi.
Tik kartais sapno vaidiniai – radiniai pakiša naujus, dar nematytus, tik įsivaizduotus kraštovaizdžius, žmonių veidus, spalvas, jų derinius bei darną, negirdėtus įvykius, kitaip matuojamų laikų bėgą. Koks
gerumas!
Žmogus, ypač menininkas, nors pats ir gamtos tvarinys, turėtų
būti kūrybingesnis, išradingesnis už savo motiną gamtą, mažiau naudoti štampų, deja, tai ir jam – gamtos karaliui – ne visada išvengiama,
dažniau – neišvengiama. Ir jis turi pasigaminęs ar pasiskolinęs krūvą
kurpalių, viską ant jų tempia. Prie tų kurpalių – štampų – priskirtina
ir smulkmė, kuri labai užteršia poeziją. Tai nuolat pasikartojantys,
poeto viename ar kitame tarpsnyje įsikąsti vaizdai, žodžiai, žodelyčiai, tropai, tikriniai vardai, net mintys minčiūkštės. Tai ypač muša
galvon, kai imi sudarinėti rinkinį, kol rašai atskirus dalykus, nepastebi. Kraudamas rinkinį, neretai bjauriai pats ant savęs supykstu,
sunkiai išsiplūstu, prisirašau viršeliuose atsainių pastabų. K. a. perdaug vandens – išmesk 5/6 ežerų, upių, marių, jūrų, versmių, kūdrų,
balų, balokšnių, liūnų, šaltinių, srautų, srovių, sraujų; išbrauk pusę
sodų, laikmečių, amžių, siaubų. Per daug šieno – pievų, atolų, kūgių,
kupetų, žolių – iššienauk, išvežk! Išsijuosęs lieju tuos vandenis lauk,
mėžiu tą šieną šalin, bet išeina rinkinys, žiūrėk – šlamšto pakankamai daug likę.
O sekančio rinkinyje jau kitus dalykus reikia ganabyti – jų perdaug prisibrauta.
Reikia naujumo, nepakartojamumo. Kas pirmas moterį palygino
su lelijėle – tas buvo poetas, kad šimtasis palygino – peckelis. Poezi-
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joje, ir mano poezijoje, apstu, per apstu šimtąjį kartą pakartotų palyginimų, metaforų, vaizdų, minčių, idėjų – žodžiu – visų prozodijos ir
neprozodijos įrankių.
Labai džiaugiuosi suradęs naują, nevartotą daiktelį. Poezijai reikalingas savas, savitas, individualus pasaulis. Ir poetui reikalingas
savas nepakartojamas pasaulis, savitos poezijos valdos. Bet aš poetiniame savo būvyje daug blaškiausi, tiksliau – mane blaškė po man
svetimas poezijos valdas, tad dažnai nieko gero neišėjo. Poezijos nereikia ir negalima ieškoti kur kitur. Poezija toks daiktas, kad ji gyvena
tik pačiame poete, jo pasaulyje. Taigi poetui nieko kito nelieka kaip
pasakoti apie savo paties pasaulį – tokį, kokį jam gamta davė, tautos
ar tautų atmintis įdiegė, istorija, įvykiai, žmonijos kovos ir konfliktai,
žiaurūs jos susidūrimai, nesandoros ir santaros aptašė, visuomeninių,
politinių, klasinių, idėjinių – kirvio ir akmens – susikirtimų žiežirbos
aplydė, galiausiai pati poezijos širdis suvirino, įliejo į negrabias formas, padarė įmanomą eilėraščiams gyventi. Poezijos jėga priklauso,
koks didelis, platus, imlus, pagavus, aprėpus tas nuosavas poeto pasaulis. Jeigu jame telpa vos pora kiaulpienės žiedų ir kamanės dūzgimas – tada nekas. Jei telpa viskas – gerai.
Mano privatus poetinis pasaulis – poplatis. Jame rietenose ir santarose sugyvena visos mano buvusios ir esamos tėvynės, smėlio grūdelis kopoje anapus Pagarielčiaus, vėlyvas su rudenio šalnom pražydęs tekšės žiedukas ir visų nugriuvusių dangaus ir žemės karalysčių
sostų lūžgaliai, seniai išmirusios tautos ir padermės bei visuomeninės
formacijos ir bitės lėliukė koryje, kai pavasarį, atvožęs avilį, pakeliu
rėmą. Visi pykčiai, neapykantos, atšiaurumai ir visos meilės, švelnumai, draugystės bei apykantos. Net pyktis – man svarbus poezijos variklis. Poetas, praradęs pyktį – prastas poetas. Visi polėkiai ir nuosmūkiai, gėriai, grožiai, žavesiai ir blogiai, negerumai, bjauratys, baltosios
vaikystės naktys ir juodieji vyro metų optimizmai, šviesieji liūdesiai,
sveikas cinizmas ir liguistas atvirumas, mediniai namai aplink Seinų
turgavietę ir senoviška, gūdi, visų pamiršta žydų liaudies giesmelė,
sparnuoti velniai Žagarų bažnytėlėje, raguoti angelai – Berznyke – tai
mano poezijos žemė. Ir alksnio žagarų dūmų kvapas Rakelijoje, išsigandusių karvių mūkimas, vilko bėgimas su avuku dantyse per smėlio
salą prie riešutyno, ir šlovingas pakilus tautų bei valstybių melas – žodžiu, savo pasaulyje turiu tik tą, ko iš manęs negalima atimti, tik savo
žemę, daugiau, galima sakyti, nieko neturiu.
Šitas pasaulis – beje, nedėta nė mažiausių pastangų, neturėta laiko
jam lyginti, glūdinti, darninti, apvalinti, harmoninti, švelninti, rožinti,

466

A l b inas Žukauskas

apšildyti, jaukinti – paliko kampuotas, griozdiškas, aštriabraunis, sušiauštas tarsi grūsto stiklo skeveldromis, kietas, atšiaurus, šiurkštus,
nesvetingas, piktas, priešiškas – labiausiai man pačiam – atkaklus, nelabas, užsisklendęs – jame nelengva ir man, ir mano poezijai gyventi. Jį
visą net bijau ir parodyti, pats išsigąstu iš arčiau prisižiūrėjęs. Parodau
tik švelniausią dalelę. Bet tai gal ir gerai. Jeigu jį laikai ir žmonės būtų
padarę kitokį – gražų, jaukų, darnų, kad ko, pats jame neapsikęsčiau ir
neapkęsčiau savo poezijos, nes ji būtų kitokia, negu yra.
Tai keistoka, bet, regis, šitas poezijos pasaulis neturi Lietuvos poezijoje kaimynų – nei iš kairės, nei iš dešinės, nei iš priekio, nei iš užpakalio. Artima kaimynė – bene tik Lietuvos žemė, tiksliau – Dzūkija.
O kada galutinai surūgstu, negaliu pakelti rankos ir minties, sėdžiu ir braižau savo pasaulio žemėlapį. Iš tiesų – gal tai net ne pasaulis,
o pragaras, jeigu ir pasaulis – tai kažkoks pragarinis.
To įrodyti nei sau, nei kitiems negaliu, bet akivaizdžiai jaučiu, esu
tikras, kad tame mano pragariniame pasaulyje viskas tebeegzistuoja,
kas kada buvo, gyveno, tęsėsi – niekas nemirė, nežuvo, neišnyko – ir
čia, ir tenai – užlaikiuose, užerdviuose. Su seniai ir neseniai praėjusiais
ir pereitais žmonėmis, laikais, įvykiais, išnykusiais daiktais, pasauliais,
sąvokomis aš sykiais nuoširdžiau pasikalbu, pasibaru nei su gyvaisiais,
dabar esančiais. Paradoksalu – man viskas esamasis laikas. Juk tenai
– užlaikių laikynuose – dingsta būtasis dažninis ir kartinis, būsimasis
kartinis ir dažninis – viskas darosi esamasis laikas – trukmė.
Toks yra tas nuosavas pasaulis, jo tikrovė. Išorinė tikrovė suplūsta
į vidinę tikrovę, kurioje lydomas poezijos metalas – ten viskas geriau,
teisingiau, mažiau apsimetimo. Kol dar nepastatytas vaivorykštinių
akinių fabrikas, belieka žiūrėti plika akim, priimti iš išorės į savo pasaulį ir tamsias bei šaltas spalvas – jos tenai perlydytos – savaip skamba, praverčia.
Daug esu rašęs – rimavęs – apie ateitį. Dabar stabtelėjau, susimąsčiau, kiek sutrikau. Juk nėra vienos gatavos ateities. Prieš akis
– daug ateičių, visas reikalas, kuri iš jų mums, tiksliau, mūsų įpėdiniams atitekus: ar ta geroji, ar vidutinė, ar prastoji? Kokios ateities jie
bus verti? Kokią pasiims, užkariaus? O, ko gero, daugelis mūsų darbų,
kuriuos skyrėme būsimoms kartoms, išliks tik tam, kad tos būsimos
kartos, mus pakeitusios, turėtų iš ko pasijuokti. Turiu galvoje palakuotas, parožintas, aukštalakes vizijas – joms lakuoti fabrikai nespėjo
gaminti lako.
Išvengti lako – reikia narsumo.
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Poezija nėra daiktas savyje, uždaras izoliuotas reiškinys. Poezija
gyvena konkrečioje istorijoje, konkrečioje visuomenėje, laike ir erdvėje, būtyje ir nebūtyje, praeityje, dabartyje ir ateityje, pagrindiniuose
žmogaus matuose – būvyje ir mirtyje. Kaip gyvas, skvarbus, imlus,
tolydžio augantis ir besiplečiantis organizmas, poezija savo eilučių
rankomis aprėpia ir absorbuoja visą įmanomą ir neįmanomą vidinio ir
išorinio žmonių pasaulio veiklą, judėjimą, viską iki tolimiausių galaktikų, net dar toliau – anapus jų; surenka ir įsodrina visus įvykius bei
reiškinius; aprėpia idėjų ir idealų erdves; ji persipina ir neatskiriamai
suauga su kitomis literatūros ir meno šakomis, taip pat su visais mokslais, su kultūra, civilizacija, su politika, ideologija, filosofija. Žodžiu,
poezija visur kiša savo nosį, prašo jos kas ar neprašo, savo smalsumu,
landumu, pastangomis viską savaip – poetiškai – pertvarkyti, perorganizuoti, įvesti savą poetinę sandarą, ir tvarką – kad kartais pašaliniam
atrodo net gerokai įkyri ir akiplėšiška.
Poezija, jeigu ji nori turėti pilną balsą, turi eiti su pagrindine savo
epochos srove – ir tai ne pakraštėliais, ne užutėkiais, o pačia sraunuma, pačiu jos viduriu. To aš laikiausi ir laikausi.
Toks gana pastovus yra mano nusiteikimas. Jis neatitrūkdamas
lydi mane ilgai – jau nuo pirmųjų sąmoningų, o gal dar ir nuo nesąmoningų žingsnių, jis formavo mano pasaulėžiūrą, veiklą, kūrybinius
užmojus.
O dabar – į pabaigą – tolydžio gilėja, neprašytas braunasi, apsemia pralaimėjimo jausmas – žarus, priekabus, neatlaidus, griežtas, nenumaldomas – smilktelia, net smegenys užšąla. Jis negailestingai bara,
teisia mane, kad viskas padaryta ne taip, kad reikėjo kitaip – geriau,
griežčiau, atkakliau, be atodairų. Dabar, kada jau gerai nutuokiu, kaip
reikia padaryti, patekau į ceitnuotą, nebeliko laiko.
Tataigi!
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„Titanikas“ ir Juozas Montvila,
kunigas iš Seinų
Šių metų balandžio 14 dieną pasaulis minėjo prabangiausio
XX a. garlaivio „Titanikas“ katastrofos Atlanto vandenyne šimtmetį.
Lietuva atmena mažiausiai trijų savo tautiečių tragišką mirtį. Mūsų
kraštas ypatingai išgyvena kunigo Juozo Montvilos gyvenimo istoriją
ir didvyrišką mirtį. Iki šiol apie J. Montvilą girdėjome nedažnai. Mane
nuo vaikystės lydėjo močiutės pasakojimas apie kunigą, su kuriuo jos
šeima bendravo ir kuris nuskendo plaukdamas „Titaniku“ į Ameriką,
nes atsisakė gelbėtis ir savo vietą atidavė kitam kartu plaukusiam keleiviui. Pats iki paskutinės minutės ramino kitus, klausė išpažinčių...
Tada kažkodėl net buvau įsitikinusi, kad jis – močiutės krikštatėvis,
todėl ir domėjausi šiuo kunigu. Vėliau archyvuose suradau, kad jos
krikštatėvis buvo Seinų kunigų seminarijos prorektorius, spaustuvės
steigėjas Vincas Dvaranauskas.
Manau, J. Montvila turėjo būti mūsų žmonėms gerai žinomas,
svarbus ir mylimas.
Žinias apie J. Montvilą kaupiau iš Aušros, punskas. pl ir kitų internetinių puslapių. Kelis kartus žiūrėjau Dž. Kamerono (J. Cameron)
filmą Titanikas. Daugiausia informacijos ir niekur negirdėtų faktų,
apie kuriuos filmuose nutylima, pateikia dvi trisdešimtmetės žurnalistės Gerda Butkuvienė ir Vaida Lovel (Lowell; JAV) šiais metais išleistoje knygoje Titaniko lietuviai. Medžiagą jos rinko JAV, Kanados, Vilkaviškio kurijos archyvuose, įvairiose bibliotekose. Be to, bendravo su
Montvilų gimine, kuri yra plati ir labai domisi šia istorija. Artimiausia
giminaitė, kurią žurnalistėms pavyko rasti, yra brolio Petro dukra Teresa Belies. Jai šiuo metu 90 metų, ji gyvena Niujorke.
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Juozas Montvila gimė 1885 m. sausio 3 d. Marijampolės parapijoje, Gudinės kaime. Pakrikštytas buvo Marijampolės bažnyčioje. Čia
sulaukęs septynerių metų priėmė ir Pirmąją komuniją. Kai Juozukui
buvo dveji metai, tėvai iš Gudinės persikėlė gyventi į Nendriškių kaimą. Jie buvo kilę iš garsios dramaturgų, poetų, politikų giminės, kuri
istoriniuose šaltiniuose minima nuo didžiojo kunigaikščio Vytauto
laikų. Montvilų giminė save sieja su legendiniu Lietuvos kunigaikščių
dinastijos pirmtaku Palemonu.
Tėvas Kazys buvo darbštus, tvarkingas ir blaivus žmogus, motina
Magdalena – geros širdies moteris. Montvilos vertėsi nelengvai. Juozo
brolis Petras Montvila taip aprašė jų pirkią:
Gimiau dūminėj pirkioj, kuri buvo, anot S. Daukanto, iš apskritų
rąstų, su mažais langais, kad šaltis nesibrautų. Ilgai kiekvieno rąsto
pusė loveliu ištašyta ir ant kupros apvožta. O į tarpą girios samanų
priklota. Viduj didelė krosnis, antroj pusėj kudmentas, didelis šeimai
valgyti skobnis. Aplink jį pasieniais stiprūs suolai, iš kito šono uslanas.
Kerčios sienose – šventųjų paveikslai. Grindys juodos žemės. Kitam
namo gale sėklinė, šalia kamara daržovėms, bulvėms, raugtiems kopūstams ir barščiams. Vienoje kertėje dvejos girnos namie grūdams
malti, kruštienei grūsti piesta, kurioje stovėdavo du piesčiokai. Tarpe
tų trijų didelių kambarių viduj buvo priemenė, į kurią iš papročio atleisdavo šerti pieninius, kuriuos čia ir skersdavo. Ant aukšto vienam
gale išrūkytus lašinius sukabydavo, o kitam linų valaknas valydavo.
Pirkioj moterys verpdavo, ausdavo; vyrai virves sukdavo, plėškes
ausdavo. Siuvėjai drabužius siūdavo, pasakas pasakodavo, mįsles ir
uždavinius spręsdavo.
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Šeima savo naują sodybą puoselėjo, pasodino didžiulį sodą, prisodino įvairiausių medžių, iškasė tvenkinį.
Leisti vaikus į mokslą K. Montvilai patarė uošvis Martynas Karolevičius. Tai buvo šviesus žmogus, sąmoningas lietuvis. Jis skaitė ir
platino caro draudžiamas lietuviškas knygas. Vaikščiodamas po kaimus, mokė vaikus lietuviškai, aiškino tikėjimo tiesas.
Juozas Montvila mokėsi Marijampolės pradžios mokykloje, vėliau gimnazijoje. Paskui įstojo į Seinų kunigų seminariją. Tėvai iškėlė
sūnui dideles išleistuves, sukvietė kaimynus ir gimines. Tuo metu visi
Sūduvos ūkininkai troško, kad bent vienas sūnus būtų kunigas. Pirmaisiais seminarijos metais jaunuolį užklupo abejonės. Susipažinęs su
filosofijos ir teologijos disciplinomis bei dvasininkų gyvenimu, pradėjo abejoti, ar užteks jėgų viską gerai perprasti. Po Kalėdų atostogų nusprendė į seminariją nebegrįžti. Tėvai labai nuliūdo. Motina davė jam
storus lininius marškinius ir kelnes, tėvas – dėvėtą švarką ir pasakė:
Jei neturi jėgų knygas skaityti, eik rugių kulti, pamatysi, kuris darbas
lengvesnis. Kaimynas, pamatęs, kaip nesiseka Juozui sunkus darbas,
susigraudinęs ėmė jį perkalbinėti. Pavasariop J. Montvila sutikus rektoriui Jonui Giedraičiui grįžo į tą patį kursą, iš kurio buvo pasitraukęs.
Seminariją Montvila baigė 1908 m. ir Varšuvoje buvo įšventintas į kunigus.
Tais pačiais metais pradėjo kunigauti Augustavo dekanato Lipsko
parapijoje. Čia jo laukė išbandymai. Šioje parapijoje tarp penkių tūkstančių parapijos tikinčiųjų Romos katalikų buvo nemažai Rytų apeigų
katalikų – unitų. Jiems Romos Katalikų bažnyčios kunigai neturėjo
teisės patarnauti. Kunigas J. Montvila pakrikštijo vieną unitų kūdikį
ir išklausė vieno mirštančio senelio išpažinties. Caro valdžia įžvelgė
priešišką politiką ir iškėlė baudžiamąją bylą. Kunigui grėsė suėmimas.
Seinų vyskupijos vadovybė suskubo perkelti jaunąjį kunigą į Liubavo
parapiją. Joje taip pat nebuvo ramu. Čia tarpusavyje kovojo sulenkėję
lietuviai su kitais lietuviais. Kunigas gerai atliko savo pareigas: lankė
ligonius, ilgai klausydavo išpažinčių, lietuviškai mokė vaikus katekizmo. Su bendrakursiu įkūrė draugiją „Žiburys“ ir atnaujino parapijos
knygyną.
Liubave kunigas irgi neužsibuvo. Jį susekė stačiatikių kunigai ir
paskundė valdžiai. Ši uždraudė Montvilai aukoti Mišias, sakyti pamokslus, laidoti mirusiuosius. Kunigas buvo paskirtas Seinų katedros
rezidentu. Čia pradėjo bendradarbiauti su lietuviškais laikraščiais,
buvo net paskirtas Šaltinio antruoju redaktoriumi. Viename leidinyje
jis rašė:
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Ale neužtenka dūšios grožybės; jei norim turėti tikrą grožybę reikia kad ir būtų gražus gyvenimas. Žmogus turi ne tik būti liuosas nuo nuodėmės, bet turi rūpintis ir auklėti visokias dorybes, ieškoti dangaus nuopelnų.
Gražus yra žmogaus gyvenimas, jei paskirtas Dievo
tarnavimui. […] Kirminai kapuose naikina ir paskutines
kūno grožybės liekanas taip, kad gyvieji pasibiaurėdami užsigręžia, jei tenka kada matyti iškastą sutrūnijusį
kūną. Bet dūšios grožybės neišplėš mums nei kapai. Supus kūnas, o skaisti dūšia gyvens amžinai…
Be to, turėdamas dailininko gabumų, piešė kai kuriems Vilniaus laikraščiams ir knygoms vinjetes bei papuošimus.
Tada kunigui Juozui buvo 27 metai. Buvo vidutinio
ūgio, šviesaus smulkaus veido, mėlynų akių, tvirtos laikysenos, tvarkingai rengėsi. Jis buvo minimas kaip darbštus, Kunigas Juozas Montvila
kuklus, asketiškas, pamaldus, draugiškas, į viską žiūrintis ir jo autografas
rimtai, mylintis žmones, jautrus savo šeimos nariams – tėvams, jaunesniems broliams Petrui, Kaziui, Pijui, Andriui
bei seserims Emilijai, Elžbietai ir Izabelei...
1911 m. kovo 18 d. kunigas Juozas parašė broliui Petrui laišką
raudonu rašalu – lyg būtų norėjęs atkreipti dėmesį, kad jam gresia
pavojus. Petras pasikalbėjo su pažįstamais kunigais ir nutarė jį pasikviesti padirbėti užsienyje, kol carinė valdžia apsiramins. Taip kunigas
Juozas ir sutiko iškeliauti, nors apie išeivius buvo kritiškos nuomonės.
Kitas Montvilos kelionės per Atlantą tikslas – įvykdyti mirusio dėdės
testamentą. Kartu vežėsi močiutės ir motinos įgaliojimus, nes balandžio 17 ar 18 d. Čikagoje turėjo būti sprendžiami palikimo reikalai. Kai
kurie teigia, kad kunigas vyko rinkti bažnyčiai lėšų, kiti tvirtina, kad
vyko kunigauti Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Masačusetse ir jo
atvykimo nekantriai laukė parapijiečiai...
J. Montvila prieš išvažiuodamas į JAV nuvyko pas giminaitę Rozaliją Cvirkienę, vadinamą dainų karaliene, pasiimti brolių Antano ir
Jono Juškų surinktų dainų knygos, vadinamos „Žodynu“. Žadėjo ją
padauginti ir atsiųsti labai daug kopijų, ar, pagal kitą versiją, knygą išleisti JAV. (Brolis Petras mini, kad Juozas domėjosi lietuvių dainomis,
pats grojo fleita, kanklėmis ir vargonėliais.) Taip pat pasiėmė į kelionę
Seinų seminaristų surinktą dainyną. Bostone išleistoje enciklopedijoje
sakoma, kad 1866 m. literatūros profesorius Jamialkovskis (lenkas, išmokęs lietuviškai) paragino klierikus užrašinėti liaudies dainas. Tie iš
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visų Suvalkų gubernijos kampų, o daugiausia iš Kalvarijos apskrities,
surinko apie 500 dainų...
Nežinia, kaip keliavo Montvila iš Seinų, kur perėjo sieną. Nežinia,
kokiu keliu keliavo. Manoma, kad iš Hamburgo išplaukė laivu į Angliją, Londoną, nes taip keliavo ir jo brolis Petras.
Londone gyveno Montvilų artimas giminaitis Kazys Matulaitis. Jis taip pat buvo kilęs iš Marijampolės apskrities, baigęs Seinų
kunigų seminariją. Kunigas Kazys Šveicarijoje buvo studijavęs filosofiją, kunigavo Broktone JAV, vėliau Punske. 1905 m. paskirtas į Londono lietuvių bažnyčią (dabar – Londono lietuvių katalikų
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia). J. Montvila pas giminaitį Londone
viešėjo tris savaites ir ieškojo tolesnei kelionei tinkamo laivo. Kai keliavo per Lamanšo sąsiaurį, jį labai kankino jūros liga. Naujas didelis
garlaivis „Titanikas“ turėjo nuo to apsaugoti. Kunigas K. Matulaitis
bandė giminaitį sulaikyti pas save. Kunigas Juozas padėjo jam patarnauti žmonėms, skaitė pamokslus. Tačiau paskutiniame išlikusiame
laiške broliui Petrui 1912 m. balandžio 2 d. kunigas Juozas rašo: Jau
antra nedėlia kaip esu Londone. Tuojau po Velykų žadu atvažiuoti pas
Tave. Namie visi sveiki ir gyvi. Čia, Londone, jau vyšnios peržydėjo,
bet oras ti įpatingas, ne šaltas, ne šiltas. Ar tau nieko neteko girdėti
apie dėdės Simono amžiną atilsį palikimą? Bučiuoju. Tavo brolis
kun. J. Montvila.
K. Matulaitis davė pinigų, kad Juozas nusipirktų bilietą, palydėjo
Montvilą į geležinkelio stotį. Grįžęs namo rado jo pamirštą rožinį ir
pirmas nujautė kažką negera.
Montvila į Sautamptono uostą iš Londono važiavo tuo pačiu traukiniu kaip ir kitas lietuvis E. Galinskis. Džiaugėsi, kad kelionė stabiliu
laivu nebus kankinanti ir jis netrukus pasieks Ameriką. Galbūt, kaip
teigia Titaniko lietuvių autorės, Juozas ir traukinyje, ir plaukdamas laivu ne tik meldėsi, bet ir piešė bei rašė... Tai patvirtina jo brolis Petras:
Bebūdamas Londone ir susipažinęs su lietuvių parapija, su nauja jos
statyba, jis parašė korespondenciją „Šaltiniui“. Prieš išvykimą jau
nebuvo kada korespondencijos perrašyti. Tai pažadėjo atlikti laive,
kur laiko juk bus daug. Taip su savimi pasiėmė ir korespondencijos
juodraštį.
Penktąją kelionės dieną antros klasės keleiviai, po sekmadienio
Mišių pavalgę pietus, daugiausia telkėsi bibliotekoje. Biblioteka buvo
apstatyta gražiais baldais, su rašomaisiais ir kortavimo staliukais,
įstiklintomis knygų lentynomis, drožinėtomis medinėmis kolonomis ir
langu į dengtą koridorių, kuriame žaidė vaikai. Čia zujo bibliotekos

„ T itanikas “ ir J uozas M ontvila , kunigas iš S ein ų

473

stiuardas, jis tą dieną ne tik nešiojo knygas, bet ir dalijo keleiviams
bagažo anketas, prašydamas jas užpildyti. Viduryje kambario buvo
du katalikų kunigai. Vienas tyliai skaitė, kitas, tamsus, barzdotas, su
plačia skrybėle, vokiškai kalbėjosi su draugu… Ar galėjo tylusis prie
knygos palinkęs kunigas būti lietuvis Juozas Montvila?
Vėliau tie patys keliautojai perėjo į valgomąjį, kur anglikonų dvasininkas Ernestas Karteris buvo surengęs giesmių vakarą. Argi čia galėjo nebūti muzika besidominčio Juozo Montvilos?
Prieš pusiaunaktį laivas atsitrenkė į ledkalnį ir pradėjo skęsti.
Montvila atsisakė gelbėjimosi valties ir iki paskutinės minutės guodė
keleivius, meldėsi, klausė išpažinčių...
Tuo tarpu Niujorke kunigą J. Montvilą jau ruošėsi sutikti brolis
Petras, bet pasklido žinia apie ištikusią nelaimę. P. Montvila nuėjo į
biurą paklausti, ar tikrai jo brolis išplaukė „Titaniku“. Jam atsakė, kad
netrukus žuvusiųjų ir išsigelbėjusių pavardės bus paskelbtos spaudoje.
Nieko nelaukdamas brolis Petras nusiuntė telegramą į Londoną kunigui Kazimierui Matulaičiui. Joje klausė, kokiu laivu išplaukė Juozas. Iš
Londono atėjo atsakymas: „Titaniku“. Vėliau Petras rado laikraštyje
išspausdintą žuvusiųjų pavardžių sarašą, tarp jų buvo ir kunigo Juozo
Montvilos pavardė.
Giminaičiai Lietuvoje apie tragediją sužinojo Marijampolės bažnyčioje. Tai išgirdusi Juozo Montvilos motina apalpo.
Seinų laikraštis Spindulys taip pat pranešė apie nelaimę. Tą pačią
dieną išspausdino kunigo V. Bukavecko telegramą iš Amerikos:

Biblioteka antros klasės keleiviams

474

M aryt ė M alinauskien ė

Žuvo kunigas Montvila, važiavęs laivu „Titanika“.
Taip pat rašė:
„Titanik“ laive žuvo mūsų tautietis, karštas tėvynės mylėtojas
kun. Juozapas Montvila, vienas iš žymiausių šio laikraščio bendradarbių. Amžiną atilsį duok jam Viešpatie.
Praėjus savaitei po nelaimės kitas lietuviškas laikraštis, Seinų Šaltinis, spausdino kun. K. Matulaičio laišką:
Ligšiol telegramai paduoda vardus 220 išgelbėtų, po kelis kartus skaičiau, bet veltu, tarp jų neradau vardo kun. Juozapo. Rytoj gal bus jau visų išgelbėtų vardai apskelbti, bet ar rasis tarp jų
kun. J. Montvila? Jeigu milijonierai I klesos žuvo, tai ką gi sakyti
apie keliauninkus II klesos, kurioje keliavo ir kun. J. Montvila. Negaliu suraminti savo širdies, veltu ieškau nuo ryto lig vakaro laikraščiuose nors mažiausios vilties. Kartu širdyj, lyg jūros vandenyje, ir
skaudu be saiko. Nustojau tėvo, motinos, nustojau brolio, bet taip
nebuvo skaudu, kaip dabar nustojus kun. Juozapo. Ne tiek skaudu
Jo kaipo žmogaus ir giminaičio, bet gero, doro, ramaus, blaivaus,
darbštaus kunigo. Gal Dievo tokia valia buvo, kad Jo nekaltos, tyros
širdies nesuterštų Amerikos nedorybės. Jeigu negausite nuo manęs
šiandie arba ryt telegramos, galite rašyti kun. Juozapui nekrologą.
Trumpai Londone pasidarbavo, bet visų širdis patraukė. Kiekvienas
išgirdęs apie šią nelaimę, ašaras lieja.
Nekrologą Šaltinis išspausdino tik gegužės 14-ąją:
A.a. kun. Montvila buvo tikrai uolus, darbštus, aukštos doros
kunigas. Kas dora, pakilnu, noriai visam tam pritardavo, darbu ir
pinigais pagal išgalėjimo remdavo. Savęs nepaisydavo ir asmenine
savo gerove maža tesirūpindavo. Tasai uolus Kristaus bažnyčios
darbininkas ir paskutinėje valandoje pasirodė vertas aukšto kunigo
pašaukimo.
Ir dar viena žinutė iš šio laikraščio:
10 gegužės katedroje buvo labai gražios egzekvijos už
a.a. kun. Juozapo Montvilos dūšią. Vienu laiku atliko Šv. Mišias devyni kunigai. Po pamaldų sakant pamokslą verkė visa bažnyčia – taip
buvo mylimas ir gerbiamas a.a. kunigas Juozapas.
Savo knygoje Kai grįžta praeitis P. Montvila primena, kad po nelaimės Amerikoje, Angelų Karalienės parapijoje, kun. Vincentas Varnagiris atlaikė iškilmingas Mišias, bažnyčioje buvo padėtas katafalkas
su visomis kunigo insignijom; Brukline surengtos prakalbos lietuvių
svetainėje; Londone – laidotuvių apeigos naujoje lietuvių parapijos
bažnyčioje.
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Po tragedijos Montvilų šeima gavo 130 svarų pašalpą. Jie pasirūpino įamžinti Juozo Montvilos atminimą. Brolis Petras JAV išleido
biografinę knygą Kai grįžta praeitis. Pratarmėje jis rašo:
Paminklo jam Atlanto vandenyne pastatyti negalima. Tegul ši
knygelė bus jam kaip paminklas ir primins taurų lietuvį, patrijotą
kunigą Juozą Montvilą. Jei jis būtų miręs Lietuvoje, tai gal Marijampolės kapinėse būtų iškaltas jam juodo granito paminklas prie kitų
Montvilų, prie visos giminės. Jei būtų jis miręs Amerikoje, tai jo kapas
būtų kur nors lietuvių laidojimo vietose. Ir ten stovėtų paminklas,
ir jo įrašas bylotų apie kunigą, kuris savo gyvenimą skyrė Lietuvių
tautai. Dabar niekur nėra tokio paminklo. Tik ši knygelė primena jį.
Ne kapinių lankytojam, bet tiem, kurie, iš praeities stiprybės semdamiesi, vartys jos puslapius.
Brolis Andrius pasistengė, kad Marijampolės bažnyčios sienoje
būtų įmūrytas atminimo medalis. Atminimo medalis buvo pakabintas
ir Londono lietuvių bažnyčioje.
1987 m. tikintieji kreipėsi į Bažnyčios hierarchus dėl Juozo Montvilos paskelbimo palaimintuoju.
Pagal Vilkaviškio vyskupijos informaciją, 2000-ojo krikščionybės jubiliejaus proga Bažnyčios sudarytame sąraše kunigo
J. Montvilos pavardė yra tarp kitų kankinių, liudijusių tikėjimą.
Tačiau palaimintuoju arba šventuoju kunigas nepaskelbtas. Vyskupo
Juozapo Žemaičio teigimu, reikia, kad žmonės melstųsi šiam kunigui,
prašytų jo užtarimo, ir kad atsirastų ženklų, liudijančių, jog Dievas
juos išklausė. Kaip teigia religinės kultūros specialistas Vaidotas
Žukas, beveik nėra vilčių, kad taip atsitiktų, nes mažai liudininkų,
įvykis senas, yra daug naujesnių ir skaudesnių dalykų, palietusių
platesnes gyvenimo sferas. K. Žemaitis laiko kunigą J. Montvilą
viena iškiliausių asmenybių tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje. Kunigo poelgiai skęstant „Titanikui“ liudija jo dvasinį brandumą bei
kunigišką kilnumą. J. Montvilą lygina su paskelbtu šventuoju kunigu
Maksimilijonu Kolbe.
Šiais metais labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“ su gausiu būriu rėmėjų pasistengė Nendriškių kaime jo gimtoje sodyboje
pastatyti paminklinį akmenį. Šis ūkis sovietmečiu buvo apleistas ir paverstas brūzgynu. Neseniai ūkio nauju savininku tapo Kęstutis Čiučka,
jis ir davė sklypo dalį paminklui statyti. Užmaršties dulkėm nusėsti ant
garbingo Juozo pėdsakų neleidžia ir Liubavo parapija. Atmintį apie šį
žmogų įamžino pastatydama Liubave stogastulpį, jį fondo užsakymu
išdrožė tautodailininkas Raimundas Blažaitis. Stogastulpio viršūnėje
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Paminklinė lenta J. Montvilai Liubave

Nukryžiuotasis – tai primena kunigo auką, bei šv. Jurgis, kuris yra ne
tik Lietuvos, bet ir Anglijos globėjas.
Dabar man lyg akmuo nuo širdies nusirito, – su palengvėjimu
atsiduso iš Jungtinių Amerikos Valstijų pirmą kartą į Lietuvą atvykusi Marianne, kunigo J. Montvilos brolio Petro anūkė. – Visą gyvenimą mano senelis jautė graužatį, kad pakvietė kunigą Juozą plaukti
į Ameriką, ir šis kartu su kitais „Titaniko“ keleiviais nuskendo. Ir
tai, kad jo kūnas ilsisi Atlanto vandenyno gelmėse, nedavė ramybės
mūsų giminei, visada galvojome nors apie simbolinį šio iškilaus mūsų
giminės vyro kapą. Jaučiuosi taip, lyg klūpočiau prie jo kapo.
Ir dar ne taškas. Po „Titaniko“ katastrofos praėjo šimtmetis, ir
muziejininkus pasiekė žinia, kad tarp daiktų, iškeltų iš „Titaniko“, yra
maišas su lietuviška spauda bei Juškos knyga. Šios knygos pageidauja
keli tūkstančiai kolekcionierių, tad jos vertė auga. Reikės priskaičiuoti
ir jos iškėlimo iš laivo kainą… Kaip galima skaityti internetinėse diskusijose, paskelbta naujiena susidomėjo ir Juozo Montvilos giminaitės
(Aldona ir Teresa, Petro dukros) Niujorke. Pasak Marianne, jos bando
susisiekti su kompanija, kuriai dabar priklauso visi iškelti asmeniniai
keleivių daiktai, ir paprašyti, kad dėdės daiktai nebūtų parduoti kolekcionieriams.
Kaip teigia Lietuvos ryto korespondentė, gali būti, kad J. Montvila į Ameriką nesivežė originalų, ir Seinų kunigų seminaristų surinktas rinkinys galėjo nenuskęsti… Abejoja taip pat, kad kunigas būtų
vežęsis Juškų dainyno originalą. Tuo labiau kad į ją kreipėsi žmogus,
tarpininkas, tvirtinantis, kad esti šio rinkinio rankraščio originalas. Jį
prieš keletą metų įsigijo turguje jo klientas. Rankraštis geros būklės,
rašytas ranka, tekstai gerai įskaitomi. Savininkas pasiūlė rankraštį įsi-
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gyti Mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekoms. Pageidaujama kaina – Seimo nario automobilio vertė.
Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyno vedėjas Povilas
Krikščiūnas prisimena, jog kažkada su juo buvo kalbama apie šį rinkinį, bet pareikalauta didokos sumos. Institutas buvo nepajėgus šios
sumos sumokėti. Pasak Krikščiūno, jei Seinų kunigų seminarijos seminaristai užrašė dainas XIX a. viduryje, tai Antanas ir Jonas Juškos
savo užrašytų dainų rinkinius išleido vėliau. Mūsų laikais tautosakos
fondai tokie dideli, kad mažai tikėtina, jog Seinų seminaristų dainos būtų niekam nežinomos. Tad šitos dainos įdomios gali būti tik Marytė
variantiškumu, nes naujų lietuvių liaudies dainų neįmanoma užrašy- Malinauskienė
ti, – sakė Lietuvos rytui P. Krikščiūnas.
Taip šiandien gyvuoja su mūsų kraštu susijusi tauri ir jaudinanti istorija. Mūsų prisiminimai ir veiksmai – tokie žmogiški, įvairūs: taurūs, sentimentalūs, materialistiški ir pilni įtampos. Ką mums
pasakytų Juozas Montvila, jei dar kartą galėtų prabilti?..
					
MARYTĖ MALINAUSKIENĖ (g. 1964 m. Punske). Baigusi Punsko licėjų, studijavo rusų kalbą Poznanės universiteto Neofilologijos fakultete. 1987 m. studijas tęsė
Maskvos pedagoginiame institute. Ištekėjusi gyveno Cechanove, Gižycke, Olštyne.
Dirbo Pristavonių, Navinykų pagrindinėse mokyklose, Cechanovo vaikų darželyje,
Kolno pagrindinėje mokykloje ir Olštyno pagrindinėse mokyklose. 2006 m. baigė
bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos podiplomines studijas Olštyno universitete. Dabar – Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos bibliotekininkė.
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Kun. Simono Norkaus nuveikti darbai
Šiemet, 2012-aisiais, sueina 100 metų nuo kunigo klebono Simono Norkaus mirties. Tai Punsko parapijai ypatingai nusipelnęs žmogus,
nuveikęs aibę darbų šio krašto ir žmonių labui. Punskiečiams tikrai
verta, netgi būtina žinoti, kas buvo Simonas Norkus, kokius darbus
nuveikė, koks jo palikimas ateinančioms kartoms.
Simonas Norkus-Narkevičius gimė 1841 m. kovo 15 d. Santakoje (šalia Kalvarijos). Kaip jo gyvenimas klostėsi 22 metus, nelabai aišku. Žinoma, kad 1863 m. sausio mėnesį dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos ir Lietuvos) tautų nacionalinio ir
socialinio išsivadavimo sukilime prieš Rusijos imperijos valdžią.
1864 m. sukilimui pasibaigus, toliau vyko represijos, įvestas spaudos
draudimas. Tačiau Norkus baudos išvengė. 1868 m. jis baigė Seinų
kunigų seminariją ir nuo to laiko pradėjo sielovados darbą: vikaravo
Prienuose, Gelgaudiškyje, Lukšiuose, taip pat Bartininkuose – ten susipažino su Jonu Basanavičiumi. Šio aušrininko paskatintas, Norkus
ėmėsi literatūrinės kūrybos. Bendradarbiavo su Lietuviška ceitunga,
Aušra, Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Vienybe lietuvninkų, Šaltiniu.
Po keliolikos vikaravimo metų S. Norkus atėjo klebonauti į Punsko parapiją.

Simonas Norkus Punsko parapijoje
1881 m. pavasaris. Punsko parapijos žmones sukrečia liūdna žinia: mirė kunigas Kazimieras Jonkaitis – klebonas, atidavęs visas savo
jėgas naujos (dabartinės) Punsko bažnyčios statybai. Statybos pabai-
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gos jis nesulaukė – žmonės jo palaikus pašarvojo šalia šventoriaus
esančiame kluone, o palaidojo Punsko senųjų kapinių koplyčioje.
Didžiulė parapija (per 12 000 tikinčiųjų) ir nebaigti darbai reikalavo ne mažiau energingo ir operatyvaus pavaduotojo. Todėl netrukus, tų pačių metų vasarą, į Punską atvyko jaunas, sumanus kunigas
S. Norkus. Žmogus neeilinis, puikiai išsimokslinęs, pamėgęs darbą,
blaivybę ir tvarką, aktyviai veikiantis visuomenėje – rašė į daugelį
lietuviškų laikraščių, bendravo su Lietuvos atgimimo veikėjais. Tokia
asmenybė atvyko į įvairių negandų, bado, maro, sukilimo, gaisrų išvargintą bažnytkaimį klebonauti.
XVIII–XIX a. pradžioje punskiečiai gyveno neturtingai. Miestelyje
vyravo mažos medinės šiaudais dengtos trobelės su mažučiais langeliais. Nebuvo tada ne tik mūrinių pastatų, technikos, bet ir, mūsų akimis
žvelgiant, stigo elementariausių dalykų. Pavyzdžiui, miestelyje nebuvo
vandentiekio, tik keli šuliniai, kuriais naudojosi visi gyventojai. Žmonės
vertėsi be elektros. Gatvėse nebuvo grindinio, nežibėjo lempos. Kaimuose buvo ne ką geriau, žemdirbiai taip pat gyveno labai kukliai. Anot
S. Norkaus, materialinės sąlygos dėl kasmet vykstančios žemių parceliacijos labai liūdnos. Didžiuma laukų, išskyrus kelis kaimus, pakaitomis arba smėlėti, arba klampūs. Vienintelį turtą sudaro čia durpės, jos
teikia gyventojams kuro ir atneša kažkiek piniginės naudos.
Nenuostabu, kad tokiomis sąlygomis imtis didžiulės investicijos
nebuvo nei paprasta, nei lengva. Dauguma darbų turėjo būti atlikta
žmonių rankomis, be technikos. Kaimiečiai vežimais (tada dar nebuvo
geležinkelio) vežė medžiagas bažnyčios statybai. Kiekvienas ūkininkas turėjo atvežti po 3,5 sieksnio (6,825 m) akmenų ir tiek pat žvyro
nuo 1 margo (apie 0,5 ha) žemės; buvo paskelbta ilgametė pinigų rinkliava. Deja, kunigams sunku buvo įtikinti parapijiečius šelpti bažnyčios statybą. Apie tai atvirai prasitaria klebonas Norkus: Per erškėčius
einama prie tikslo, ypač ten, kur reikia turėti reikalų su žmonėmis,
kuriems nuolat suka galvas pakampių patarėjai, arba su tais, kurie
nesą geriausioje materialioje padėtyje. Ten reikia pirmiausia ne vieną karčią piliulę nuryti, ne vieną skaudų širdies drėksnį iškentėti,
kol sumanyta idėja bus sėkmingai įgyvendinta. Tiesa, esama laimingų parapijų, kur iš tiesų net didelius dalykus be riksmo ir triukšmo
galima atlikti. Bet deja! Daug daugiau esama tokių, kur viską didelėmis pastangomis išgauti tenka. Punsko parapiją galima laikyti šiuo
požiūriu vidutiniško gerumo […].
Medžiagos buvo renkamos devynerius metus, lėšos – penkerius, o
bažnyčia pastatyta per ketverius.
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1881 m. liepos 1 dieną bažnyčios statyba buvo baigta. Ta proga
naujosios šventyklos mūruose klebonas Norkus atnašavo iškilmingas
šv. Mišias. Pamoksle parapijiečiams dėstė: Sunkumai, kurių visi taip
bijojo prieš pradedant statybas, su Dievo pagalba buvo užbaigti, išgyvenant visuotinį džiaugsmą, visai nepatyrus jiems materialios padėties sumenkėjimo, kad to kryžiaus šešėlyje, kuris toks baisus kai
kam regėjosi, sužydo puikiausia šventovė, ilgus metus liudysianti jų
vaikams ir anūkams, kad jų tėvų ir senelių širdyse tekėjo gyvas tikėjimas, apvaisinęs gerus darbus, ir šitaip ragins ir juos sekti šiomis
pėdomis.
Bažnyčios sienos jau stovėjo, bet reikėjo dar įrengti vidų. Darbai pradėti 1882 m., būtent: ištinkuotos ir nudažytos sienos, sudėtos medinės grindys, įrengtas didysis altorius, vargonai (juos derino
būsimas kompozitorius Juozas Naujalis). Tačiau vėl iškilo sunkumų.
Kunigo Jonkaičio numatyta pinigų suma pasirodė per maža visiems
darbams užbaigti; priežastis buvo ne tik tai, kad ne visi parapijiečiai
įstengė sumokėti mokestį bažnyčios statybai, bet ir kai kurių meistrų
nesąžiningumas. Todėl 1882 m. rugsėjo 30 dieną, […] kun. Norkus,
laikydamasis nuostatos, kad kur daugiau esama sunkumų, ten ir malonių Dievas daugiau teikia, pavedė bažnyčios priežiūrai, pasitelkus
valdžią, paskirtą dieną sukviesti į Punską parapijiečius pasitarti dėl
likusių bažnyčios poreikių. Pirmoji tarsta baigėsi tuščiomis; iš 1000
žmonių vos 30 pasirašė, kiti, prisigalvoję nebūčiausių dalykų, pakriko kiekvienas savo kryptimi. Labai kun. Norkus nusiminė, bet vilties
neprarado; praėjus mėnesiui ta pačia tvarka surinko juos antrą kartą ir, jau manydamas, kad Dievo žodžiu pagrįstas laiku paskelbtas
pamokslas visuomet duoda gerų pasekmių žmogaus protui ir valiai,
prabilo į susirinkusius nuoširdžiai, pateikdamas jiems aiškiai poreikį
užbaigti Dievo garbei pradėtą veikalą. Po šio susitikimo parapijiečiai
šiek tiek atlyžo ir surinko nemažą pinigų sumą. Už ją 1889 m., be kitų
dalykų, buvo nupirkta: 4 gotiško stiliaus cementiniai altoriai, medinė
sakykla, žvakidžių, kryžiai didžiajam altoriui ir trejetas mažesnių šoniniams, sietynai; bažnyčios fasade įkeltos šventųjų apaštalų Povilo ir
Petro statulos, įsigyti du akmeniniai indai švęstam vandeniui, 4 gotiško
stiliaus klausyklos, simboliais papuošta cementinė krikštykla – simboliai priminė Kristaus krikštą, o varinė ant bloko kabanti antvožė užbaigta iš šv. Jono krikštą priimančio Kristaus figūra. Įsigyti šventoriaus
ąžuoliniai vartai, pušiniai suoliukai ir daug kitų smulkesnių daiktų.
S. Norkus rūpinosi ne tik bažnyčios interjero puošyba. Tų laikų
didžiulėje Punsko parapijoje dirbo ne du kunigai, kaip dabar, o dau-
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giau: be klebono, bažnyčiai tarnavo 3–4 vikarai. Kunigo Jonkaičio pastatyta medinė klebonija buvo per ankšta, vargonininko ir zakristijono
patalpos taip pat kuklios. Todėl klebonas Norkus, panaudojęs Punsko
bažnyčios fondą (susidariusį iš buvusių parapijos kunigų Banaševičiaus, Šumavičiaus ir Jonkaičio paliktų pinigų), 1886 m. pastatė erdvų
namą, skirtą bažnyčios tarnams ir neturtingiems parapijiečiams (dabartinė špitolė), o 1887 m. – namą vikarams (dabar muziejus „Senoji
klebonija“), taip pat prižiūrėjo dar Jonkaičio statytos klebonijos remontą. Bažnyčią ir šventorių supanti akmeninė tvora, didieji ir mažieji
vartai bei pasodinti, dabar jau didžiuliai, medžiai – taip pat S. Norkaus
nuopelnas.
Visi darbai, susiję su Punsko bažnyčia, buvo baigti 1887 m. ir
rugsėjo 30 d. atvykęs Punskan Jo Ekscelencija Seinų vyskupas Petras
Vežbovskis (Wierzbowski) bažnyčią ir didįjį altorių pašventino. Tą
dieną Punsko bažnyčiai buvo suteiktas Švč. Mergelės Marijos Dangun
Žengimo (Ėmimo) vardas. Be to, vyskupas suteikė 2 250 Punsko parapijos asmenų Sutvirtinimo sakramentą.
Nors bažnyčios statyba buvo baigta, kunigui Norkui netrūko sumanymų ir naujų darbų. Tai jis buvo vienas iš pirmųjų klebonų, kurie,
nepaisydami valdžios trukdymų, skatino parapijiečius melstis lietuviškai, naujoje Punsko bažnyčioje įvedė giedojimus ir pamaldas lietuvių kalba.

Punsko bažnyčios vidus
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Pastebėjęs, kad senose Punsko kapinėse
neliko vietos laidojimui, Norkus už parapijos
pinigus nupirko iš Jono ir Bernardo Valinčių
6 margus žemės Trakiškėse. Čia įrengė naujas
kapines, aptvėrė jas akmenine tvora. Rūpėjo
jam dar pastatyti kapinėse koplyčią, tačiau
pristigus lėšų (parapijiečiai dar buvo neatsigavę po bažnyčios statybos) sumanymas buvo
atidėtas. Vis dėlto koplyčią pavyko pastatyti.
S. Norkus mėgdavęs lošti valstybinėje loterijoje. Atsitiko, kad išlošė didžiulę sumą rublių. Beje, banke jam pranešė, kad kunigams
tokių pinigų neišduodama, nebent jie pradėtų
kokią nors statybą. Klebonui to ir tereikėjo:
paruošęs reikiamą dokumentaciją kapinių koplyčios statybai, nuvyko į banką ir gavęs pinigus pradėjo darbus. Taigi, Punsko naujose
kapinėse stovinti koplyčia – kunigo Norkaus
dovana Punsko parapijai.
Laimė loterijoje neapleido ir antrą kartą,
kuomet
Norkus jau nebeėjo klebono pareigų
Kun. S. Norkaus laikais aplink
šventorių sumūryta akmeninė
(1900). Tada žinodamas, kokiu būdu banke
tvora, pasodinti medžiai
atsiimti pinigus, sumanė pasistatyti namą.
Viename to namo (dabar vadinamo vargonininko namu) gale nuo bažnyčios pusės apsigyveno pats, o kitą galą
atidavė seneliams pavargėliams. Čia buvo įrengta ir knygų krautuvėlė,
jai lietuviškų leidinių parūpindavo Povilas Kupstas.
S. Norkus Punsko parapijoje klebonavo 18 metų. Per tą laiką nuveikė marias darbų, taigi ir šiandien džiaugiamės jo palikimu: tai puikus
bažnyčios interjeras, kapinės su koplyčia, senieji namai aplink šventorių. Šio klebono palikimas – ne tik apčiuopiami daiktai, objektai, bet ir
dvasinis turtas. Punsko bažnyčioje Mišių metu lig šiol meldžiamasi ir
giedama lietuviškai, jo įkvėpta tautiškumo dvasia, raginimas skaityti
raštus gimtąja kalba, išsikerojo į lietuvių kultūros ir švietimo plėtrą.

Simonas Norkus – poetas ir blaivininkas
S. Norkus savo literatūrinius bandymus pradėjo dar jaunystėje.
Vėliau bendradarbiavo su Mažosios Lietuvos laikraščių Naujasis keleivis, Lietuviška ceitunga, Aušra redakcijomis. Savo eiles spausdi-
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no ir katalikiškos krypties spaudoje – Lietuvos
ir Žemaičių apžvalgoje, Šaltinyje, Nedėldienio
skaitymuose.
1905 m. išleido knygelę Maža dovanėlė
Lietuvos jaunuomenei. Kai kurie rašiniai, pvz.,
„Gilioji Punsko praeitis“, „Apie nedėkingumą“,
liko rankraščiuose, o „Santakos atminimai“ visai
dingo.
Norkaus kūryba yra tautinio pobūdžio, joje
vyrauja meilės gimtajam kraštui ir doriems žmonėms, krikščioniškų dorybių ugdymo motyvai.

Maža dovanėlė Lietuvos jaunuomenei
(ištrauka)
Gyvenimas žmogaus ant žemės yra kaipo
banguojančios jūrės, kuriose tas tiktai nepražūva, kursai atsargiai laikosi, žinomu keliu plaukia ir gerai moka laivą valdyt. Todėlgi kaip ant
judančio vandenio jūrių išmintingi laivininkai,
nakties laike nematydami jau nei kalnų, nei salų, Kun. S. Norkaus įrengtos Punsko kapinės
nei uolų, neišleidžia iš akių žibančių ant dangaus ir pastatyta koplyčia
žvaigždžių ir pagal jų bėgį keliauja: taip ir mes,
Bažnyčios vaikai, palikti gyvenimui banguojančių jūrių, kiek kartų
juodas pragaro debesys aptemtų mūs protą, taip kad jau nei Dievo
prisakymų, nei baudos už jų prežengimą negalėtumėme matyti, o kilusios piktų kūno pageidimų audros silpną mūsų laivelį pradėtų mėtyt,
tuomet pakelkime dūšios akis į viršų, ir jau ne į žibančias ant dangaus
žvaigždes, bet į Šventuosius gyvenančius danguje žiūrėkime, keliu, jų
pėdomis pratrintu, eikime, jei norime laimingai palaiminto gyvenimo
uostą priplaukti.
Toliau kunigas dėsto pamokymus, kaip išlaikyti nekaltybę, vengti paleistuvavimo, kovoti su silpnybėmis. Dovanėlėje... autorius įdėjo
kitų autorių bei savo kūrybos giesmių, taip pat „Dainas apie girtybę“.
„Dainos apie girtybę“ (ištraukos)
Tu arielka, tu pilkoji, iš kur tu atėjai,
Tegul tave ten ir neša viesuliniai vėjai!
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Kun. Simono Norkaus pastatytas vikariatas

Tegul geria, tegul laka tave ten šėtonai,
O ne žmonės, ne lietuviai, ne lietuviai ponai!
------------------------------Tu karčiamoj sėdėdama einančius vilioji,
Išeinantiems patvoryje patalą pakloji;
------------------------------Tu ubagų veislę gimdai, o tai per girtumą;
Ne viens verkia, ne viens keikia tavo nelabumą.
Ūkininkus tu gaišini, juk tai kožnas mato,
Kaip girtuoklis už arielką ir lauką užstato.
O kiek bėdos, o kiek vargo dėl mažų vaikelių,
Kiek ašarų tu išspaudi jiemis iš akelių!
------------------------------Tu ne vieną išmokinai prakeiktos vagystės,
Ir ne vieną kaltu darai svetimmoterystės.
------------------------------Tu kalinį jau pripildei vienais piktadėjais –
Eik tu nuo mūs, arielkėle, kur su šaltais vėjais!
Vaikai verkia, valgyt prašo – nėra ką paduoti,
Nėra iš ko, nėra ir kam dėl jų pasteliuoti,
Nes tėvučiai iš girtybės jau grabe gulėjo,
O jų turtas išsisklaidė lyg dulkės nuo vėjo...
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Jau iš veido tarną tavo pažįsti kiekvieną,
Nes kurs geria arielkėlę, kaip veršelis pieną,
Tas išpurtęs kaip ridikas ir sunkiai vėpuoja,
Tankiai nosis kaip pussirpė slyva mėlynuoja,
Protas klysta, kojos stingsta, galva, rankos dreba,
O ne vieną tu, arielka, paguldei į grabą!
------------------------------O kiek barnių, o kiek vaidų namuose pakėlei,
Kiek nulaužei rankų, kojų, kiek nosių nuskėlei!
Tu ne vienam nepraleidai, kursai tave gėrė,
O ne vieną į pragarą tavo pons nutvėrė!..
Broliai mieli, lietuvninkai, pas jus raštą rašau,
Kad mestumėt gert arielką, visus gražiai prašau:
Argi būsim mes ant svieto žmonės paskutiniai,
Ar mylėsim, ar tarnausim peklos gaspadinei?
Nagi broliai, nagi sykiu duris pradarykim
Ir arielką su šluotomis iš namų varykim,
Kad ji daugiaus negaišintų sveikatos nei turto –
Tegul perkuns ją užmuša, velnias pekloj purto.
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Kun. S. Norkus
„Dainos apie girtybę“

Šiame kūrinyje autorius pajuokia ir bara žmones,
įkliuvusius į degtinės spąstus. Tikina, kad arielka – tai
velnio kūrinys, vedantis į bedugnę, sukeliantis ligas, barnius, bėdas, vaikų aimanas.
Norkaus poezija yra patriotinio („Lietuva, mano
žemė numylėta“, „Nemunas“) ir humoristinio didaktinio (minėtos „Dainos apie arielką“, „Girtuoklio dyvai“,
„Juokų juokai“) pobūdžio. Kunigo kūrybos tematika
atitinka bendrąsias Aušros kryptis. Aušrininkams ypač
būdingą Nemuno temą savitai papildo Norkaus eilėraštis,
pasakojantis apie šią didžiausią Lietuvos upę.
Nemunas – upių tėvas, atrodo esąs nuolankus:
„Vasarą irklais duod save raikyti,
O žiemą ledo pančiais surakinti“ [...],
bet pavasarį išsilieja baisiu pykčiu:
„Apmaudą grieždams, nasrus atidarė;
Bėgdamas kriokia, butus žvejų laužo,
Valtis irtojų savo pančiais daužo“.

„Maža dovanėlė
Lietuvos jaunimui“

Bo ž ena Bo b inien ė
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Eilėraštis baigiamas Nemuno ir lietuvio paralele – abu jie panašūs: „Lietuvis ir Nemuns vienokio, mat, būdo“. Kurdamas tokias paraleles, Norkus pats stiprybės sėmėsi ir kitus tarsi ragino semtis ne tik
iš Tėvynės istorijos, bet ir iš gamtos.
Aušrininkų Norkus visų pirma buvo laikomas istorinės tematikos
kūrinių vertėju. 1883 m. jo išversta L. Kondratovičiaus (Kondratowicz,
Vladislovas Sirokomlė) poema „Margiris“ apie didvyriškus lietuvių
žygius buvo spausdinama keliuose Aušros numeriuose, šalia J. Basanavičiaus straipsnio „Apie senovės Lietuvos pilis“.
Garsiosios Pilėnų istorijos lietuviškas vertimas buvo palankiai sutiktas ir žadino ne vieno romantinės krypties poeto vaizduotę. XIX a.
nebuvo įžvelgiama esminio skirtumo tarp originaliosios ir verstinės
kūrybos, todėl šis vertimas net buvo laikomas Norkaus kūriniu.
„Margiris“ (ištrauka)
Kur dingo, Lietuva, tavo didybė,
Kur kunigaikščiai ir dievų daugybė,
Kur garsios pilės darbo vaikų tavo,
Kur giesmininkai su giesmėmis savo?
Tau seniai žmonės šlovės pavydėjo,
Nes plačiai, gražiai – kaip kvietka žydėjo!

Punsko bažnyčios sakykla

kun . S imono N orkaus nuveikti dar b ai
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------------------------------…Matyt kad Margį Lietuviai godojo,
Nes už jį stipresniu nė viens nepastojo.
Stiprūs aržuolai giriose Ramnavo,
Kur dievams savo Lietuva tarnavo:
Baisu kaip perkuns debesyj pabunda,
Viskas ant žemės tik pleška, tik dunda,
Bet už aržuolą Margis yr stipresnis,
Ir už Perkūno kirvis jo baisesnis…
S. Norkaus vertimų kalba gana sklandi ir vaizdinga, todėl greitai
populiarus tapo ir kitas išverstas L. Kondratovičiaus (Sirokomlės) kūrinys – baladė „Kranklys“. Ilgainiui ji virto plačiai dainuojama daina
„Už giružės teka upė, prie jos kaimas puikus“.

Knygnešių, daraktorių ir veikėjų globėjas
S. Norkus-Narkevičius buvo ne tik poetas, rašytojas, bet ir aktyvus knygnešių, daraktorių ir kitų veikėjų rėmėjas. Prisiminkime, kad
tais laikais dar galiojo spaudos draudimas. Nustojęs klebonauti Punsko
parapijoje, Norkus šalia bažnyčios pasistatytame name surado vietos
knygnešių veiklai, įrengė knygynėlį – jam knygas gabeno ir platino
šalia (špitolėje) gyvenantis knygnešys P. Kupstas ir kiti Punsko krašto
gyventojai.
Prieš mirtį kunigas S. Norkus savo mūrinį namą užrašė „Žiburio“
draugijai, o surinktas knygas atidavė Seinų kunigų seminarijai.
Kunigas Simonas Norkus mirė 1912 m. gruodžio 30 d. Punske.
Palaidotas Punsko naujosiose kapinėse jo statytoje koplyčioje. Punsko
parapijoje jis išgyveno 31 metus, 19 metų bažnyčiai tarnavo eidamas
klebono pareigas. Tačiau ir atsisakęs šių pareigų, toliau buvo veiklus
ir aktyvus. Nors nebevadovavo objektų statyboms, toliau rūpinosi parapijiečių tautiniu sąmoningumu, švietimu – rentė žmonių sąmonėje
tautinio atgimimo pamatus.
Įeidami į bažnyčią, atsiklaupdami ant grindinio, prisiliesdami
klausyklos, pažvelgę į altorius, vargonus, sakyklą, prisiminkime buvusį Punsko kleboną ir pasvarstykime, kokią kainą sumokėjo ir kiek
darbo įdėjo jis bei mūsų proseneliai, seneliai, kad mes galėtumėm čia
ateiti ir pagarbinti Dievą. Kur būtų suradę amžiną poilsio vietą mūsų
mirę artimieji, jei ne Simono Norkaus parūpintos kapinės? Kur būtų
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Kun. Simono Norkaus mirties liūdimas. Vyko Punske 1912 m. gruodžio 31 d.,
7.00 val. vakaro. Prisistatė Povilas Kupstas, 55 metų, ir Mikas Brilius, 47 metų,
ir pranešė, kad vakar 11.00 val. mirė Punske kunigas Simonas Narkevičius,
buvęs Punsko administratorius (sufragas), 70 metų, gimęs Santakoje, Kalvarijos
parapijoje, sūnus Mato ir Onos Senabudytės (Markevičių). Akivaizdžiai įsitikinęs
apie mirtį, prisistačiusiems aktą perskaičiau ir pasirašėme. Parašai: Povilas
Kupstas, Mikas Brilius, Kunigas M. Simonaitis

pasidėję patys kunigai bei pavargėliai ir senukai, jei ne jo pastangomis
pastatyti parapijos namai? Ar greit būtume turėję lietuviškas pamaldas, kalbėję lietuvišku žodžiu, jei ne šio žmogaus sprendimai ir skatinimas? Galbūt tai jis įkvėpė žmonėms norą siekti aukštesnių tikslų.

Literatūra
1. K. Kraužlienė, R. Vitkauskas, „Simonas Norkus. Lietuvių kultūrinio ir tautinio atgimimo
veikėjas“, Aušra, 1978, nr. 3, p. 12.
2. J. Pajaujis, „Punsko senovė“, Aušra, 1979, nr. 3, p. 23.
3. „Punsko bažnyčia (Seinų diecezijoje) – Kun. Simonas Norkus“, Przegląd Katolicki,
1888 11 17, nr. 47, 48; Terra Jatwezenorum, t. 1, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2009, p. 201.
4. J. Racis, Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk, Punskas: „Aušros“ leidykla, 1997.
5. A. Sitarskienė, Prieškarinis Punskas, Punskas: „Aušros“ leidykla, 1993.
6. http://www.epaveldas.lt.
7. http://www.patariu.lt/studijos/2010/11/simonas-norkus/.
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Božena Bobinienė (g. 1973 m. Seinuose) – kilusi iš Seinų valsčiaus Aradnykų kaimo. Pagrindinę ir vidurinę mokyklas lankė Punske. 1999 m. baigė Suvalkų policėjinę mokyklą (įsigijo biuro aptarnavimo specialybę), o 2002 m. Suvalkų Jono Pauliaus II aukštąją mokyklą (čia studijavo vadybą ir marketingą). Nuo
1997 m. dirba Punsko „Aušros“ leidykloje (ėjo „Aušrelės“ redaktorės pareigas,
šiuo metu – leidyklos redaktorė). Išleido turistinį vadovą Punsko kraštas – Puńsk
i okolice, įkūrė tinklalapį www.punsk.com.pl.

Božena Bobinienė
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S T R E S Z C Z EN I A A RT Y K U Ł ÓW
JAĆWIEŻ W LABIRYNTACH CZASU
Je r z y A n t o n i ew i c z
GRÓB ROLNIKA JAĆWIESKIEGO W SZWAJCARII
(K. SUWAŁK) Z NARZĘDZIAMI PRODUKCJI
W lipcu 1961 roku podczas badań Kompleksowej Ekspedycji
Jaćwieskiej na cmentarzysku w Szwajcarii k. Suwałk odkryto grób
rolnika z narzędziami produkcji. Grób zawierał szkielet mężczyzny
w wieku 25-30 lat oraz narzędzia: krzesiwo sztabkowate, duży nóż,
dwa fragmenty noży o mniejszym rozmiarze, tłoczek z kolcem do rękojeści, grot oszczepu oraz żelazną siekierkę z tulejką, rozłożone obok
jego czaszki i lewego ramienia. Poniżej lewego kolana były przedmioty związane z produkcją rolną: żelazna radlica, żelazny koser z kościaną rękojeścią, fragment małego noża żelaznego, fragment okucia
żelaznego w kształcie szpili oraz fragment cienkiej blaszki żelaznej
niewiadomego przeznaczenia.
Wszystkie wymienione znaleziska datowane są na III-IV wiek
n.e. W dalszej części artykułu autor opisuje wszystkie znalezione narzędzia oraz porównuje je ze znaleziskami archeologicznymi w innych
częściach kraju i Europy.
G r z e g o r z Bi a ł u ń s k i
UDZIAŁ LUDNOŚCI LITEWSKIEJ W KOLONIZACJI PRUS
NA OBSZARZE ZACHODNIEJ PUSZCZY POJAĆWIESKIEJ
(DO 1568 R.)
O udziale ludności litewskiej w kolonizacji południowo-wschodnich terenów Prus Krzyżackich i Książęcych, a wcześniej Zachodniej
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Jaćwieży wiadomo niewiele. W artykule autor przedstawia wyniki
badań, przeprowadzonych w kilku starostwach pruskich (węgorzewskim, straduńsko-oleckim, zelkowskim, ełckim i piskim) na pograniczu
z Wielkim Księstwem Litewskim. Ludność pochodzenia litewskiego
określa on na podstawie bezpośredniej wzmianki o niej, etnonimów
Litwin (Littauer) i Żmudzin (Somayten), litewskiej nazwy miejscowości, jak również na podstawie nazw osobowych.
Na podstawie własnych dociekań oraz istniejącej literatury autor
próbuje ustalić udział ludności litewskiej w kolonizacji terenów zachodniej puszczy pojaćwieskiej. Jego zdaniem, osadnictwo litewskie
było zauważalne we wszystkich omawianych okręgach, jednak najwięcej Litwinów osiedliło się w północnych starostwach (zwłaszcza
w starostwie węgorzewskim). Pierwsza fala kolonizacyjna z obszaru
WKL przybyła zaraz po wojnie trzynastoletniej i objęła głównie rejon
Pisza, Ełku i Stradun. Jednak wśród tej grupy sporą część stanowili Polacy i Rusini z Podlasia należącego do WKL. Druga fala kolonizacji miała miejsce przed 1540 r. i objęła swym zasięgiem starostwa
straduńskie i węgorzewskie. W rejonie Pisza, Ełku i Stradun Litwini
w ciągu XVI w. ulegli w większości polonizacji, pozostawiając po sobie jedynie nazewnictwo miejscowe. Bardziej zwarte było osadnictwo
w starostwie węgorzewskim, ale i tutaj z czasem wzrastał napływ
osadników polskich.

Juozas Sig i t a s Pa ra n s e v i č i u s
JAĆWIESKIE GÓRY ZAMKOWE W SZURPIŁACH I
W FILIPOWIE
Artykuł zawiera charakterystykę dwóch grodzisk jaćwieskich
w Szurpiłach i w Filipowie, znajdujących się obecnie na terenie powiatu suwalskiego. Wśród materiałów źródłowych, wykorzystanych przez autora, jest publikacja Juozapasa Radziukynasa z r. 1909
„Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu” („Góry zamkowe budowy
Suwałk”), zawierająca dość szczegółowy opis wyglądu zewnętrznego
wspomnianych grodzisk wraz z danymi dotyczącymi niektórych ich
wymiarów.
W artykule – obok przedrukowanego opisu J. Radziukynasa – autor przytacza też historię przynależności góry zamkowej w Szurpiłach,
opisaną przez Aleksandra Połujańskiego w „Wędrówkach po gubernji
augustowskiej w celu naukowym odbytych” z r. 1859.
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Kazys Almenas
ZAGADKA PŁOCKICH DRZWI
Nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób odlane z brązu (w latach 11521154), bogato rzeźbione drzwi romańskie katedry płockiej trafiły do
Soboru św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji, odległym mniej
więcej o 1000 km od Płocka. Że są to te same drzwi, zostało już udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Władze Rosji przez długi czas
próbowały jeszcze zaprzeczać i dopiero pod koniec ubiegłego stulecia
fakt ten uznały. Nadal jednak pozostaje zagadką, kiedy i kto te drzwi
zrabował, jaki był cel grabieży (czy chodziło tylko o wartość brązu?)
oraz w jaki sposób je przetransportowano do Nowogrodu.
Artykuł jest próbą odpowiedzi na postawione wyżej pytania.
Autor przyjmuje za R. Knapińskim, że „najbardziej prawdopodobne
wydaje się, że drzwi zagrabili w 1262 roku Litwini wespół z Prusami”.
Analizując pozostałe okoliczności zdarzenia, autor uwzględnia szerokie tło historyczne.

Artūras Rukas Daujotis
ROLA ZGROMADZENIA RYCERZY ŻELAZNEGO KRZYŻA
JAĆWINGÓW W KULTYWOWANIU TRADYCJI WIELKIEGO
KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
Bojarzy litewscy kultywowali tradycje rycerskie i w razie potrzeby stawali w obronie kraju przed agresorami. Data powstania
Zgromadzenia Rycerzy Żelaznego Krzyża Jaćwingów nie jest znana.
Wiadomo jednak, że w okresie zaborów jego działalność była mocno ograniczona, a przez długi czas całkowicie zakazana. Okazuje się
jednak, że Zgromadzenie działało nielegalnie. Odnalezione w 2003 r.
dokumenty świadczą, że przez cały wiek XIX Zgromadzenie funkcjonowało i przyjmowało nowych członków, wywodzących się z grona
najbardziej zasłużonych dla kraju rodzin szlacheckich. Autor opisuje
cztery dyplomy, wydane w połowie XIX stulecia w Wilnie i w Krożach dla nowych członków.
Legalna działałność Zgromadzenia została przywrócona w okresie międzywojennym (od 1918 r.) i ponownie (od 2003 r.) po odzyskaniu przez Litwę niepodległości.
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OKIEM LINGWISTY
Kęstutis S u b a č i u s
TAJEMNICE HYDRONIMÓW JAĆWIEŻY (SUDOWII)
Zbieraniem i badaniem hydronimów zajmowało się wielu litewskich językoznawców, w tym: K. Būga, A. Salys, J. Balčikonis, B. Savukynas, A. Vanagas, Z. Zinkevičius i in. Obecnie na Litwie zarejestrowanych i opisanych jest około 10 000 hydronimów (w tym 7000
nazw rzek i 3000 nazw jezior). Obszar występowania hydronimów
bałtyckiego pochodzenia wykracza daleko poza obecne granice Litwy.
Najważniejszą i najdłuższą rzeką Jaćwieży (Sudowii) jest Szeszupa (Šešupė), mająca swe źródła w pobliżu wsi Szeszupka (obecny pow. suwalski) i wpadająca do Niemna nieopodal Tylży. Jej dorzecze obejmuje obszar ponad 6000 km2 (w tym – około 950 km2
w granicach Polski) i liczy przeszło 4600 rzek i strumyków. Tuż u źródeł Szeszupy znajduje się osnuta legendami góra zamkowa w Szurpiłach. W pobliżu zaś znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza
(108,5-113 m), a z niego wypływa druga najpiękniejsza rzeka Jaćwieży – Czarna Hańcza. Analizując etymologię hydronimów z dorzecza
Szeszupy i Czarnej Hańczy autor sięga do dawnych i nowożytnych
dziejów tych ziem, do historii wsi i miasteczek, które tu powstały.
Oddzielny rozdział stanowią rozważania na temat nazwy rzeki
Mara (obecnie nierozważnie nazwanej Marychą). Jest to najdłuższa
rzeka Sejneńszczyzny (81 km). Na różnych odcinkach biegu miała
ona różne nazwy – Šalčia, Seiva, Seina, Mara. Jej źródła znajdują się
nieopodal wsi Szołtany, a uchodzi Marycha do Czarnej Hańczy. Etymologię nazwy autor rozpatruje w europejskim kontekście.
Ostatni rozdział poświęcony jest najnowszym dziejom Sejneńszczyzny i mieszkającej tu ludności litewskiej.
Algis Uzd i l a
CO NAM MÓWIĄ TOPONIMY (A–L)?
Różne pochodzenie mają nazwy wsi, miast i miasteczek. Jedne
z nich nazwy swe brały od nazw jezior i rzek, przy których powstawały (Punskas, Seinai, Galdapė), inne – od obiektów fizjograficznych
(Raistiniai, Stirlaukiai). Bardzo wiele wsi swe nazwy zawdzięcza
nazwiskom swych założycieli czy właścicieli (Agurkiai, Burokai,
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Radžiūčiai). Są również nazwy o budowie mieszanej (Adomavizna,
Šlynakiemis).
Autor opracowania zebrał znaczną liczbę nazw miejscowości
z obszaru Jaćwieży i Prus (wykraczając poza granice obecnej Polski).
Stara się on podać etymologię wszystkich nazw stanowiących artykuły hasłowe. Swoje rozważania wzbogaca czerpaną z różnych źródeł
historią omawianych miejscowości.
W tym tomie publikowana jest pierwsza część opracowania, obejmująca nazwy miejscowości od A do L.
Jū r a t ė Č i r ū n a i t ė
JAK NAZYWANO MĘŻCZYZN Z POWIATU
GRODZIEŃSKIEGO POWOŁANYCH DO SŁUŻBY
WOJSKOWEJ W ROKU 1567
Wykaz mężczyzn z 1567 r. wysłanych do odbycia służby wojskowej zawiera 58 osób. Z tego 24 osoby określono jedynie imieniem. Były to głównie imiona chrześcijańskie. Najpopularniejszym
imieniem był Jan (7 osób) i Iwan (3 osoby). Około 1/3 osób miała
obok imienia własnego także imię odojcowskie ze słowiańskim zakończeniem -owicz/-ewicz, jedna osoba z sufiksem litewskim (-aitis).
W trzech przypadkach w wykazie podano jedynie nazwisko. Imieniem
i nazwiskiem zapisano jedną osobę. Często obok imienia lub nazwiska
umieszczano przydomek, zawierający dodatkową informację o danej
osobie, pełnionych przez nią obowiązkach lub o jej pochodzeniu – sługa, służący, najemnik, chłop, szlachcic itp.
Z i g m a s Z i n ke v i č i u s
NAZWISKA POLSKOJĘZYCZNYCH MIESZKAŃCÓW
LITWY I ETNICZNYCH ZIEM LITEWSKICH
Artykuł stanowi syntezę wcześniejszych dociekań autora dotyczących nazwisk polskojęzycznych mieszkańców Litwy i etnicznych
ziem litewskich. Swoje wywody autor ilustruje licznymi przykładami.
Ponieważ obszar badań wykracza poza granice obecnego państwa litewskiego, w artykule stosuje się dwojaki sposób zapisu: nazwiska
są pisane zgodnie z ortografią litewską, jeżeli pochodzą z obszaru Republiki Litewskiej i odpowiadają zasadom pisowni języka polskiego,
jeśli dotyczą osób z terytorium Polski. Nazwiska są zeslawizowane.
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Jednakże po odrzuceniu słowiańskich elementów morfologicznych
i po odtworzeniu litewskiej wymowy, otrzymujemy litewskie nazwy
osobowe, z których te nazwiska zostały utworzone. Jedne z najstarszych nazwisk pochodzą od nazw pełnionych przez te osoby funkcji
państwowych i administracyjnych (Getmanovič, Kanclež, Vaivada).
Zwłaszcza na Wileńszczyźnie zachowały się nazwiska, w których
przetrwały dawne, bardzo stare litewskie imiona o budowie dwuczłonowej (Bui-nor, Svir-but, Žin-gird). Od dawna też w litewskim systemie nazewniczym funkcjonują nazwiska odprzezwiskowe. Autor
dzieli je bardzo szczegółowo na pochodzące od nazw: zwierząt, roślin,
przedmiotów codziennego użytku, części ciała, żywności, zawodów,
cech charakteru, cech fizycznych, psychicznych itp. (Wilkiel, Medziul,
Burniewicz, Miłto, Skiłądź). Kolejną grupę stanowią nazwiska zawierające nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, często z licznymi litewskimi elementami jezykowymi (Čepukoit, Adamejt, Vincel, Wojtkun). Autor podkreśla ogromne znaczenie badania nazwisk
polskojęzycznych mieszkańców Litwy dla poznania historii litewskiej
antroponimii.

Vaida Kam u n t av i č i e n ė
DUSZPASTERSTWO W PARAFII PUŃSK W XVII WIEKU
W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego Puńsk był typową
parafią w biskupstwie wileńskim, powstałą na przełomie XVI i XVII
wieku. Historią parafii interesował się proboszcz Puńska Simonas Norkus-Narkevičius. W roku 1888 opublikował on zarys dziejów parafii w
„Przeglądzie Katolickim”. Nieco później historię parafii przedstawił
ks. Pranciškus Augustaitis na łamach wydawanego w Sejnach miesięcznika dla księży „Vadovas” („Przewodnik”) oraz ks. Jonas Totoraitis w obszernej monografii „Sūduvos Suvalkijos istorija” („Historia
Jaćwieży Suwalskiej”).
Autorka niniejszego artykułu najwięcej uwagi poświęca duszpasterstwu w parafii Puńsk w wieku XVII. Wówczas parafią administrowali proboszczowie: Mikalojus Ušinskis (Mikołaj Uszyński),
Stanislovas Slupinskis (Stanisław Słupiński), Jokūbas Jackevičius
(Jakub Jackiewicz), Kazimieras Petras Šimanovskis (Kazimierz Piotr
Szymanowski). Analizuje też dokumenty pokazujące funkcjonowanie
parafii w owym czasie – księgi parafialne (księgi urodzeń, małżeństw
i zgonów) i zalecenia powizytacyjne.
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E u g e n i j u s S ve t i k a s
JUOZAPAS RADZIUKYNAS
Juozapas Radziukynas – uczestnik litewskiego ruchu narodowokulturalnego II połowy XIX wieku i początku wieku XX. Jest znany
głównie ze swych prac z dziedziny archeologii i etnografii Suwalszczyzny. Urodził się w roku 1844 w miejscowości Sutrė (rej. łoździejski).
Świadectwo dojrzałości uzyskał w gimnazjum suwalskim. Studiował
na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w roku 1871. Pracował jako nauczyciel w różnych
szkołach w Warszawie, wykładając grekę i łacinę, a od roku 1905
również język polski. Wraz z innymi studentami narodowości litewskiej założył Stowarzyszenie „Lietuva” („Litwa”). Wśród nich był
też Vincas Kudirka, późniejszy wydawca i redaktor gazety „Varpas”
(„Dzwon”), która miała duże znaczenie dla rozwoju litewskiego ruchu kulturalno-narodowego. W tym okresie powstały najważniejsze
artykuły J. Radziukynasa, publikowane w prasie litewskiej i polskiej.
J. Radziukynas pisał po polsku, a na język litewski tłumaczył J. Staugaitis. Najważniejsze jego prace z dziedziny etnografii i archeologii
to: studium „Dzuki”, artykuł „Dusia”, książeczka „Góry zamkowe
budowy Suwałk”. Najwięcej czasu J. Radziukynas poświęcił dziełu
pt. „Historia Litwy”, którego fragmenty publikował w prasie. „Historia Litwy” (obejmująca dzieje do roku 1283) nigdy nie doczekała się
wydania książkowego.
W okresie I wojny światowej J. Radziukynas przebywał w Kownie, Wilnie, Woroneżu, Mariampolu. W roku 1921 zamieszkał w Suwałkach, gdzie w roku 1925 zmarł.
Ju o z a s R a d z i u k y n a s
DZUKI
Studium etnograficzne „Dzuki” – napisane w języku polskim
i opublikowane w czasopiśmie „Wisła”, nr 1 z roku 1900 – dopiero
po czterech latach zostało przetłumaczone na język litewski i wydane
w czasopiśmie emigracyjnym „Dirva – žinynas”. Artykuł ten jest
przedrukiem z tego czasopisma.
Dzukowie – to mieszkańcy południowo-wschodniej Litwy. Zamieszkiwany przez nich obszar wykracza poza obecne granice państwa. W Polsce Dzukowie mieszkają na terenie obecnych powiatów
sejneńskiego i suwalskiego. Głównym wyróżnikiem tej ludności jest
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specyficzna gwara, w której zamiast głoski d wymawiana jest głoska
dz, a zamiast t – c, również końcówka -ti jest realizowana jako c, por.
Dzievas – zam. Dievas, žalcys – zam. žaltys, rašyc – zam. rašyti.
Dzukowie mówią nie tylko charakterystyczną gwarą, ale różnią
się od innych mieszkańców Litwy cechami charakteru, zwyczajami,
sposobem ubierania się, specyficznymi potrawami.
W końcowej części studium autor opisuje mieszkańców trzech
parafii (Puńsk, Liškiava, Krosna) zamieszkałych przez Dzuków, ukazując też pewne odrębności wewnątrz tej grupy etnograficznej.
Alfonsas M o t u z a s
WKŁAD DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ W UPOWSZECHNIENIE
„GORZKICH ŻALÓW”
Swą pobożność katolicy manifestują poprzez obchody świąt kościelnych, rocznic, organizując pielgrzymki do miejsc świętych itp.
Wyrazem pobożności są również dodatkowe nabożeństwa. Według
modlitewnika liturgicznego Kościoła katolickiego na Litwie, są to np.:
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, odmawiane i śpiewane różańce, majowe i czerwcowe nabożeństwa oraz odmawiane i śpiewane w domach modlitwy intencyjne i pieśni. Spośród
wszystkich tych praktyk ludowej pobożności wyróżniają się „Gorzkie
żale”.
Jakie jest ich pochodzenie i w jaki sposób trafiły na Litwę? Po dokładnej analizie zebranych materiałów źródłowych ustalono, że teksty
literackie modlitw i pieśni „Gorzkich żalów” są z wieku XVIII i pochodzą z Polski, a na Litwie rozpowszechniły się w XIX w. poprzez
ówczesną diecezję sejneńską. Tu bowiem biskup Antanas Baranauskas, prałat Juozas Laukaitis, ksiądz Petras Marcinkevičius i kompozytor Juozas Naujalis przystosowali je do potrzeb języka litewskiego
i śpiewu ludowego.
Stanislova s S a j a u s k a s, A l g i m a n t as K a t i l i u s
TABLEAU UCZNIÓW I PROFESORÓW SEMINARIUM
DUCHOWNEGO W SEJNACH Z R. 1882
Przeglądając zbiory zdjęć do przygotowywanego albumu o Mariampolu, autorzy artykułu przypadkowo natknęli się na tableau uczniów i profesorów Seminarium Duchownego w Sejnach z r. 1882. Jego
autorem jest alumn Justinas Pranaitis (J. Pranajtys), zaś fotografem
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Wł. Homan z Mariampola. Tableau składa się z trzech części: lewej,
prawej i środkowej. W części lewej i prawej są zdjęcia kleryków seminarium (wraz z ich nazwiskami). W części środkowej u góry umieszczone są zdjęcia profesorów seminarium, w centrum niepodpisane
zdjęcie biskupa sejneńskiego Piotra Pawła Wierzbowskiego, a na dole
tej części – zdjęcia pozostałych kleryków. Wszystkie nazwiska są zapisane po polsku (nazwiska litewskie zostały spolszczone).
Artykuł zawiera również krótkie notki biograficzne wszystkich
rozpoznanych na zdjęciach profesorów i wychowanków seminarium.
Gintaras Lučinskas
KSIĄDZ JUOZAS BAKŠYS (1884-1925)
Juozas Bakšys urodził się we wsi Asmalai (pow. uciański). Uczył
się w szkole podstawowej w miejscowości Kuktiškiai, następnie ukończył 4 klasy gimnazjum w Święcianach (Švenčionys). Dwa lata uczył
się prywatnie w Wilnie. W roku 1904 wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie. Tutaj kształtowała się jego świadomość narodowa
i poglądy. W roku 1908 ukończył naukę i przyjął święcenia kapłańskie. Po elementarnym opanowaniu języków niemieckiego i francuskiego wyjechał na studia teologiczne do Innsbrucku w Austrii,
gdzie w roku 1912 uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych. Po zdaniu egzaminu państwowego z wyróżnieniem w Akademii Duchownej w Petersburgu został wikarym w Kościele Wszystkich Świętych
w Wilnie. Po rezygnacji z funkcji wikarego w roku 1914 został kapelanem w kilku szkołach w mieście. Rozpoczął też współpracę z prasą
litewską, redakcjami gazet „Vienybė” („Jedność”) i „Aušra” („Jutrzenka”), narażając się tym na nieprzychylność hierarchów diecezji
wileńskiej. Ich decyzją miał być przeniesiony do Białegostoku, lecz
dzięki wstawiennictwu rektora Kościoła Św. Mikołaja prof. P. Kraujalisa pozostał w Wilnie. Ks. J. Bakšys był aktywnym działaczem społecznym, organizował zebrania, stowarzyszenia litewskie, wygłaszał
odczyty na kursach dla nauczycieli ludowych. W roku 1914 z inicjatywy inteligencji litewskiej powstał Litewski Komitet Pomocy Ofiarom
Wojny, a ks. Bakšys został jego wiceprzewodniczącym. Bardzo dobrze znał język niemiecki, dlatego uczestniczył w wielu negocjacjach
z okupacyjnymi władzami niemieckimi. W roku 1916 został aresztowany przez żandarmerię niemiecką za głoszenie haseł niepodległościowych, lecz z braku dowodów – zwolniony. W roku 1917 wspólnie
z innymi działaczami litewskimi wydał pierwszy numer gazety
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„Lietuvos aidas” („Echo Litwy”). W tym samym roku wziął udział
w ogólnolitewskiej konferencji w Wilnie. Wybrano na niej Radę Litewską, która w lutym 1918 roku proklamowała niepodległość Litwy.
W okresie walk o niepodległość Litwy namawiał młodzież do
wstępowania do wojska, sam został aktywnym działaczem Litewskiego Związku Strzeleckiego.
W roku 1921 zorganizował szkołę średnią w Mereczu (Merkinė)
i został jej pierwszym dyrektorem. 17 grudnia 1924 roku został postrzelony we własnym mieszkaniu przez nieznanych sprawców.
W wyniku odniesionych ran zmarł 7 stycznia 1925 roku.
Algimanta s K a t i l i u s
STOWARZYSZENIE LITWINÓW „PAGALBA” („POMOC”)
W ŁOMŻY
Na początku XX wieku w Łomży i okolicach mieszkała spora
grupa Litwinów. Byli to księża, nauczyciele, głównie szkół podstawowych, urzędnicy, lekarze. Wśród wielu innych znalazł się tu Mykolas Krupavičius, który po ukończeniu seminarium nauczycielskiego
w Wejwerach (Veiveriai) podjął pracę w szkole w Pęchratce.
Na plebanii w Piątnicy, gdzie proboszczem był ksiądz Vincentas
Aleksandravičius (Wincenty Aleksandrowicz), działał klub litewski.
Ksiądz Aleksandravičius, wychowanek Seminarium Duchownego
w Sejnach, otrzymał zakaz władz carskich zatrudnienia w diecezji
sejneńskiej. W grudniu 1905 r. Litwini zwrócili się z wnioskiem do
gubernatora w Łomży o zarejestrowanie Stowarzyszenia Litwinów
„Pagalba”. Negatywna odpowiedź nadeszła w maju 1906 roku. Już w
czerwcu tegoż roku skierowano ponowną prośbę, podpisaną przez 23
założycieli stowarzyszenia. Tym razem stowarzyszenie uzyskało zgodę na rejestrację i tym samym na legalną działalność. Stowarzyszenie
deklarowało wszechstronną pomoc wszystkim swoim członkom, którzy z różnych względów znaleźli się daleko od ojczyzny. „Pagalba”
działała do roku 1912, liczyła ponad 50 członków.
Kęstutis Že m a i t i s
ANTANAS KAROSAS – BISKUP DIECEZJI WYŁKOWYSKIEJ
Biskup Antanas Karosas od roku 1910 był ordynariuszem diecezji sejneńskiej i funkcję tę formalnie pełnił do roku 1926, tj. do
chwili utworzenia odrębnej prowincji kościoła katolickiego na Litwie.
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W roku 1919 został wydalony z Sejn na Litwę. Zamieszkał w Wyłkowyszkach (Vilkaviškis) i po utworzeniu tu nowej diecezji został jej
pierwszym biskupem. W swojej pracy duszpasterskiej troszczył się
głównie o stan duchowy swoich wiernych, piętnował pijaństwo. Wiele
uwagi przywiązywał do chrześcijańskiego wychowania w rodzinie,
posłuszeństwa dzieci wobec rodziców. Dostrzegał ogromną rolę szkoły i lekcji religii w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Był osobą skromną, wrażliwą, unikał konfliktów, nawet z władzami komunistycznymi Litwy w otwarte konflikty się nie wdawał.
W rozwiązywaniu wszelkich spraw kierował się rozwagą i szacunkiem dla każdego człowieka. W okresie wojny w swoich listach duszpasterskich mówił, jak wielkim złem jest wojna i jakie ogromne sieje
spustoszenie, nie tylko materialne. Zmarł 7 lipca 1947 roku. Spoczął
w kaplicy Św. Anny w Kościele Św. Archanioła Mikołaja w Mariampolu.

Bronius Makauskas
LISTY PROFESORA MYKOLASA BIRŽIŠKI PISANE
Z WARSZAWY
Okres międzywojenny w stosunkach polsko-litewskich był okresem trudnym. Po zajęciu przez Polskę Wilna i Wileńszczyzny Litwa
wszelkim oficjalnym negocjacjom litewsko-polskim jako warunek
wstępny stawiała zwrot zagarniętych obszarów. Mimo braku rozmów
oficjalnych toczyły się na różnym szczeblu rozmowy nieoficjalne.
Sprawa Wilna najczęściej była w nich pomijana. Od 25 stycznia do
14 lutego 1928 roku z nieoficjalną wizytą w Polsce przebywał profesor Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie Mykolas Biržiška.
Spotykał się tu głównie z przedstawicielami środowiska akademickiego w Warszawie i w Krakowie. Został również przyjęty przez ministra
spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, ministra oświaty – Gustawa Dobruckiego i innych polskich polityków. Swoje relacje z pobytu
w Polsce opisał w listach do żony, które za jej pośrednictwem trafiały
do przedstawicieli rządu litewskiego.
Z treści listów wyłania się cel wizyty: badania nastrojów różnych
środowisk w Polsce w tzw. kwestii litewskiej. Szczególną chęć współpracy z Litwą wykazywały środowiska naukowe.
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Gintautas Š a p o k a
Z PRZESZŁOŚCI
W okresie międzywojennym Polska była państwem wielonarodowym. Według danych spisu powszechnego ludności z roku 1931,
Polacy stanowili 68,9 % ogółu mieszkańców. Narodowość litewską deklarowały około 83 tysiące osób, głównie z Wileńszczyzny. Sytuacja
mniejszości litewskiej, szczególnie w dziedzinie oświaty, była bardzo
trudna. Autor artykułu analizuje interesujące dokumenty, pokazujące
przeszkody, na jakie napotykali rodzice pragnący kształcić swoje dzieci w języku litewskim. Musieli oni dostarczyć tzw. świadectwo narodowości. Kłopot w tym, że lokalne władze takiego świadectwa nie chciały wydać. Rolnik ze wsi Łazduny (Lazūnai) Konstantinas Barauskas,
ubiegając się o przyjęcie syna do litewskiego gimnazjum w Wilnie,
po takie świadectwo udał się pieszo do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, pokonując ponad 400 km. Zdarzenie to zostało opisane nawet
przez polską gazetę („Kurier Wileński” nr 137 z 1938 roku „Pieszo
z Łazdun do Warszawy szedł rolnik”).
Inny interesujący dokument to pismo Związku Studentów Litewskich Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z dn. 15.V.1938 r.,
skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej, w którym studenci zgłaszają pod adresem władz RP 20 postulatów, dotyczących różnych sfer
życia litewskiej mniejszości w Polsce.

Birutė Šna ri e n ė , S i g i t a s Bi r g e l i s
Z HISTORII RODZINY PACENKÓW
15 listopada 1918 roku zgromadzeni na placu przykościelnym
w Puńsku przedstawiciele wszystkich 40 wsi parafii puńskiej opowiedzieli się za przynależnością gminy do państwa litewskiego. Na wiecu
przemawiali: proboszcz parafii – ksiądz Motiejus Simonaitis, rolnik ze
wsi Wojtokiemie – Kazimieras Mielkus oraz aktywny działacz społeczny – Petras Pacenka, któremu w tym dniu powierzono obowiązki
wójta gminy Puńsk. Wkrótce nowy wójt wraz z wybraną 12-osobową Radą Gminy rozpoczął urzędowanie. Po ogłoszeniu przez władze
litewskie naboru do służby wojskowej P. Pacenka zebrał ponad 150
ochotników. Urzędowanie władzy litewskiej w gminie było krótkie.
W sierpniu 1919 roku – w obawie przed represjami i groźbą rozstrze-
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lania przez polskich partyzantów – bardziej aktywni działacze, w tym
również władze gminy wraz z wójtem wycofały się za linię demarkacyjną na stronę litewską.
Petras Pacenka urodził się w roku 1885 w Puńsku. Uczył się
w szkole rosyjskiej. Potem zajął się drobnym rzemiosłem – robił wiadra z blachy, oprawiał książki. Prowadził też niewielką księgarnię
i bibliotekę Stowarzyszenia „Žiburys” („Światełko”). Pisywał do wydawanego w Sejnach tygodnika „Šaltinis” („Źródło”). Po wyjeździe
z Puńska przez kilka lat przebywał w pobliskiej miejscowości Sangrūda
(po stronie litewskiej). Po ogłoszeniu amnestii powrócił na swoje gospodarstwo w Puńsku. Podczas okupacji niemieckiej w r. 1941 ponownie był zmuszony do wyjazdu na Litwę. Powrócił w r. 1956 i wkrótce
zmarł. Petras Pacenka wychował pięć córek i jednego syna. Autorzy
artykułu opisują dalsze losy wszystkich członków tej patriotycznej
rodziny.
To m a s z L ewa n d ow s k i
NIKT NIE PRZYJDZIE, BY ZAŚPIEWAĆ KADISZ
Tuż za Puńskiem, w kierunku wsi Romaniuki, znajduje się cmentarz żydowski. Ma on formę czworoboku, był ogrodzony kamiennym
murem. Obecnie część ogrodzenia, podobnie jak większość nagrobków, uległa zniszczeniu. O puńskich Żydach, ich obyczajach autor artykułu rozmawiał z jedną z najstarszych mieszkanek Puńska Natalią
Januszewską (Natalija Janušauskienė). W latach młodości była ona
bystrą obserwatorką i doskonale poznała obyczaje swoich żydowskich
sąsiadów. Ówczesne stosunki panujące między Litwinami i Żydami
w Puńsku informatorka uznała za dobre.
Va l e n t i n a s A l e k s a
DYPLOMATYCZNY DOKUMENT OBYWATELSKIEJ
ODWAGI I HONORU NARODU LITEWSKIEGO
22 czerwca 1941 roku III Rzesza rozpoczęła wojnę ze Związkiem
Sowieckim. W ciągu tygodnia wojska niemieckie zajęły całą Litwę.
Komisarzem generalnym dla okupowanych ziem litewskich ustanowiono Theodora Adriana von Rentelna. Wszelka krytyka władz okupacyjnych, a tym bardziej opór był tłumiony przez Niemców z wielką
bezwzględnością. Mimo grożącej niechybnej śmierci troje znanych
działaczy litewskich: były prezydent Republiki Litewskiej Kazimieras
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Grinius i dwaj byli ministrowie rolnictwa – prof. Jonas Petras Aleksa oraz ks. Mykolas Krupavičius 14 listopada 1942 roku wystosowali
memorandum do Generalnego Komisarza Litwy T. A. von Rentelna,
biorąc w obronę wysiedloną ze swoich gospodarstw ludność litewską
(dotyczyło to głównie osób wcześniej wysiedlonych z Suwalszczyzny), polską i żydowską. Autorzy memorandum demaskowali kolonizacyjne zakusy władz okupacyjnych, pokazując, jakie zgubne skutki
dla gospodarki i kraju może przynieść taka polityka. Na reakcję władz
niemieckich nie trzeba było długo czekać – wszyscy oni zostali aresztowani i osądzeni.
Gintaras L u č i n s k a s
LITEWSKA ARMIA WOLNOŚCI (LLA) – PREKURSOREM
WOJNY PARTYZANCKIEJ NA TERENIE DZUKIJI
Z uciemiężonych przez Związek Sowiecki narodów największy
opór okupantowi stawiali Litwini. Działało tu wiele antysowieckich
organizacji: Litewska Armia Wolności (LLA, założona 13.XII.1941 r.),
Front Aktywistów Litwy (LAF), Związek Bojowników o Wolność Litwy (LLKS), Najwyższy Komitet Wyzwolenia Litwy (VLIK), Litewski
Ruch Walki o Wolność (LLKS) i inne.
Nadrzędnym celem wszystkich organizacji było odzyskanie utraconej w 1940 roku niepodległości.
Głównym organizatorem zbrojnego ruchu oporu była Litewska
Armia Wolności. Jako organizację paramilitarną założył ją student
Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego por. Kazys
Veverskis. Organizacja liczyła na pomoc Zachodu, mając nadzieję, że
Anglicy i Amerykanie pod koniec wojny utworzą koalicję z Niemcami
i zadadzą druzgocący cios Związkowi Sowieckiemu. Mimo że werbunek do szeregów LLA odbywał się głównie poprzez kontakty osobiste, w połowie 1944 roku organizacja liczyła już 10 000 członków.
W Wilnie LLA wydawało biuletyn informacyjny „Karinės ir politinės
žinios” („Wiadomości wojenne i polityczne”).
W działalności LLA wyróżniamy trzy etapy: lata 1941-1943 – antyhitlerowski, rok 1944 – przejściowy i lata 1945-1946 – antysowiecki.
W roku 1943 zorganizowano cztery okręgi: wileński, kowieński, szawelski i poniewieski. Nieco później powstał okręg telszewski. Okolice Olity (Alytus) należały do okręgu kowieńskiego. Pododdział LLA
w Mereczu (Merkinė) działalność rozpoczął latem w roku 1942. Oddział miejski w Olicie powstał w marcu 1943 roku. Aktywność przeja-
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wiali członkowie LLA również w powiecie sejneńskim (łoździejskim).
W lipcu 1944 LLA podzielono na dwa sektory: bojowy (VS) o nazwie
„VANAGAI” („Jastrzębie”) i organizacyjny (OS). „VANAGAI” – to
grupy zbrojne, prowadzące działania bojowe, natomiast OS stanowili partyzanci rezerwowi, zajmujący się zaopatrzeniem, transportem,
łącznością i informacją.
W lipcu 1944 roku Dzukiję zajęły oddziały Armii Czerwonej. Dowódcy LLA z tego regionu wycofali się najpierw do Prus Wschodnich,
a następnie – na Zachód. Przypuszczalnie nie dotarł do nich rozkaz
komendy LLA o wycofaniu się na Żmudź w celu przygotowania się
do kolejnych akcji zbrojnych. W tym samym czasie powstał Komitet
Obrony Litwy (LGK), który przejął ciężar walk z okupantem sowieckim.

Au k s u t ė R a m a n a u s k a i t ė - S ko k a u s k i e n ė
Z DZIEJÓW OKRĘGU PARTYZANCKIEGO „DAINAVA”
Artykuł dotyczy istotnego dla dalszych działań zbrojnych wydarzenia, jakim był zjazd dowódców oddziałów partyzanckich w okręgu
„Dainava”, który odbył się 22-24 kwietnia 1947 r. w lesie w pobliżu
miejscowości Punia (rejon olicki). Autorka (a jest nią córka jednego
z dowódców okręgu partyzanckiego „Dainava”) omawia to zdarzenie
na podstawie autentycznych materiałów, uzyskanych od ojca Adolfa
Ramanauskasa-Vanagasa.
Dowódcą okręgu był wówczas Dominykas Jėčys-Ąžuolis, jego
zastępcą zaś – Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Było to spotkanie
bardzo ważne ze względu na podjęte w jego trakcie postanowienia.
W ciągu trzydniowych obrad podsumowano dotychczasową działalność, udzielono absolutorium dla obecnego dowództwa, podjęto
uchwałę o organizowaniu tzw. zbrojnych grup lotnych, które miały
prowadzić walkę z oddziałami NKWD. Wiele uwagi poświęcono też
sprawom dyscypliny wewnątrz oddziałów, zakazowi spożywania alkoholu, regularnym szkoleniom, ustanowieniu oraz nadawaniu odznaczeń dla partyzantów za odwagę i zasługi itp.
W części końcowej artykułu autorka omawia dalsze losy uczestników zjazdu. Wielu z nich zginęło podczas walk jeszcze w tym samym
roku, wielu – w wyniku zdrady. W roku 1956 został ujęty również
A. Ramanauskas-Vanagas, a w roku następnym – rozstrzelany. Miejsce zakopania zwłok nie jest znane.
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Elvyra Bil i ū t ė - A l e k n av i č i e n ė
DROGA KSIĘDZA USŁANA KOLCAMI
Przyszły ksiądz Zigmas Neciunskas-Elytė urodził się 12 lipca
1912 roku we wsi Balkūnai (rej. olicki) jako czwarte dziecko w rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum w Olicie (Alytus) postanowił zostać księdzem i rozpoczął studia na Wydziale Teologiczno-Filozoficznym Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. W roku 1939
otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską
w parafii Nedzingė. Młody wikary nie tylko sumiennie wypełniał swoje obowiązki duszpasterskie, angażował się też w działalność kulturalną. Uczniowie bardzo polubili prowadzone przez niego lekcje religii.
Młody ksiądz im imponował, był zawsze wesoły i dobrze przygotowany do zajęć. Wkrótce jednak ks. Z. Neciunskas został przeniesiony
do parafii Giedraičiai, gdzie powierzono mu funkcję kapelana w tamtejszym progimnazjum. W roku 1944 powrócił do swojej pierwszej
parafii w Nedzingė, tym razem jako proboszcz. W roku 1945 plebania
w Nedzingė stała się swoistym ośrodkiem partyzanckim. Proboszcz
Z. Neciunskas pomagał leśnym braciom w nawiązywaniu kontaktów,
utrzymywaniu łączności pomiędzy oddziałami, a plebania stała się
miejscem spotkań dowódców różnych grup oporu.
W roku 1946 ksiądz został aresztowany i osadzony w Oranach
(Varėna), a następnie przewieziony do Wilna, gdzie skazano go na 10
lat pozbawienia wolności i zesłanie do łagrów w Karelii i Mordowii.
Do Litwy powrócił w roku 1955, ale nie mogąc tu zaznać spokoju,
wyjechał ponownie na Syberię, gdzie przez dwa lata pełnił obowiązki duszpasterskie. Po ponownym powrocie do Litwy pozostał tu do
śmierci w roku 1976.
Justinas S a j a u s k a s
ZWROTKA Z BALLADY
Artykuł opowiada o tragicznych wydarzeniach w pierwszych
latach po wojnie na pograniczu polsko-litewskim, w miejscu działań
litewskiej antysowieckiej partyzantki. Tragizm losu tutejszych mieszkańców polegał przede wszystkim na tym, że brat występował przeciwko bratu, rodzice przeciwko dzieciom, dzieci przeciw rodzicom.
Spośród członków tych samych rodzin jedni szli do lasu, żeby walczyć
o wolność ojczyzny, inni wstępowali w szeregi „stribów” (istriebitieli) zwalczających partyzantów.
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E l v y ra Bi l i ū t ė - A l e k n av i č i e n ė
NAUCZYCIELKA – ZESŁANKA
Bohaterką opowiadania jest emerytowana nauczycielka matematyki Dalia Stasė Vosyliūtė-Mieldažienė (ur. w r. 1931), która 14 czerwca 1941 w wieku 10 lat została wraz z rodzicami i 11-letnim bratem
wywieziona na Syberię. Ojciec trafił do innego wagonu i już go więcej
nie widzieli. Dopiero później okazało się, że w roku 1942 został pochowany we wspólnej mogile w Kraju Krasnojarskim. Miał zaledwie
37 lat. Stanislava Vosylienė z dwójką małoletnich dzieci znalazła się
w Górach Ałtajskich. Już w czasie podróży masowo umierały dzieci.
Tuż po przyjeździe syn Algimantas zachorował na szkorbut i zmarł.
Córka przeżyła i podjęła naukę. Dostała się na studia matematyczne
w Gorno-Ałtajskim Instytucie Pedagogicznym. Po ukończeniu studiów
dwa lata pracowała w Ust-Kanie. W roku 1959 wraz z matką wróciła
do Litwy. Mimo braku nauczycieli z wyższym wykształceniem, jako
córka zesłańca pracy w rodzinnej Olicie (Alytus) nie dostała. Przez 23
lata pracowała w Mirosławiu (Miroslavas).
Bardzo dobrze znała swój przedmiot i potrafiła w prosty sposób objaśnić zagadnienia matematyczne uczniom. Była wymagająca, motywowała uczniów zarówno do aktywności na lekcjach, jak
i do samodzielnej pracy w domu. Wiele czasu poświęcała na pracę
indywidualną z uczniem. Osiągała doskonałe wyniki nauczania. Była
przez uczniów lubiana i szanowana.
A l g i r d a s Pa t a c k a s
OJCIEC
Antanas Patackas (1911-1999) był nauczycielem akademickim,
działaczem litewskiego ruchu narodowego, autorem kilku książek
i współpracownikiem tajnych wydawnictw antysowieckich. W artykule wspomnieniami o swoim ojcu dzielą się dwaj jego synowie – Algirdas i Gintaras.
Antanas Patackas urodził się jako jedenaste dziecko w rodzinie.
Ukończył gimnazjum w Łoździejach (Lazdijai) i prawo na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie. Był aktywnym działaczem
katolickiej organizacji studenckiej „Ateitininkai”. W okresie okupacji
sowieckiej nie mógł pracować jako prawnik, został więc wykładowcą Akademii Rolniczej w Kownie, z której później został usunięty za
działalność antysowiecką.
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Synowie określają ojca jako patriotę litewskiego, a jednocześnie
Europejczyka, znającego sześć podstawowych języków europejskich.
Jego bogata domowa biblioteka była podstawą ich wykształcenia.
Gintaras swemu ojcu dedykuje dwa wiersze.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
Stasys Sta c e v i č i u s
POD DĘBEM WINCUKA
Vincas Krėvė-Mickevičius – klasyk literatury litewskiej – urodził
się w roku 1882 w miejscowości Subartonys. Mniej więcej w tym samym czasie w jego ojcowiźnie został posadzony dąb rosnący do dziś.
Autor eseju często to miejsce odwiedza, „wita się” z dębem, lubi przebywać w jego cieniu. Dąbrowa zawsze roztaczała pozytywną aurę,
mającą wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka.
Pobyt pod dębem Wincuka (nazwanym tak od imienia pisarza)
wywołuje u autora artykułu wiele refleksji związanych z życiem pisarza i jego bohaterami. Autor sugeruje, by to wspaniałe miejsce wykorzystać do organizowania imprez kulturalno-literackich.
Sigitas Bir g e l i s
ALBINAS ŽUKAUSKAS I JEGO ZWIĄZKI
Z SEJNEŃSZCZYZNĄ
Ze smutkiem społeczność litewska na Sejneńszczyźnie obchodziła 100. rocznicę urodzin swojego wielkiego rodaka, poety Albinasa
Žukauskasa, urodzonego w Bubelach (gm. Sejny). Przygotowując się
do tej uroczystości już w 2011 roku przy jego rodzinnym domu postawiono kamienny obelisk z wmurowaną tablicą pamiątkową. Niestety, wkrótce został on przez wandali oblany farbą, a kamienna tablica
– doszczętnie rozbita. Uroczystości rocznicowe – już przy odnowionym obelisku i z nową tablicą – z udziałem licznych gości odbyły się
17 maja 2012 roku.
Podstawowym tematem rozważań autora artykułu są związki
poety z Sejneńszczyzną. Spędził on tu jedynie swoje lata młodzieńcze. Po II wojnie światowej zamieszkał w Wilnie. Dom rodzinny
w Bubelach odwiedzał kilkakrotnie. Sejneńszczyzna jednak była zawsze obecna w jego twórczości. Nazwy miejscowości Bubele, Żwi-
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kiele, Puńsk, Sejny często przewijają się w jego wierszach. Przez cały
czas A. Žukauskas utrzymywał bliskie kontakty z pozostałą w Polsce
rodziną, zwłaszcza z siostrą Aldoną, która do śmierci mieszkała w Bubelach. W swoim mieszkaniu w Wilnie gościł nieraz nauczycieli szkół
litewskich z naszego regionu, uczestniczących w wakacyjnym kursie
języka litewskiego.
A l b i n a s Žu k a u s k a s
POCZĄTKI POCZĄTKÓW, KONTYNUACJA KONTYNUACJI
Artykuł ten Albinas Žukauskas napisał w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i przysłał do redakcji „Aušry” („Jutrzenka”).
Opublikowano wówczas jedynie krótki jego fragment (zob. „Aušra”
nr 4/1978). Czytelnika, głównie z Sejneńszczyzny, zapewne zainteresuje cały tekst artykułu. Autor próbuje w nim odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na jego twórczość wywarły wspomnienia z dzieciństwa i młodości, z jego rodzinnej wsi Bubele i Sejneńszczyzny, pamięć
o spotkanych tu ludziach, ich przekonaniach, o miejscowych tradycjach. Doświadczenia te autor nazywa miejscowymi uniwersytetami,
które kształtowały jego charakter i światopogląd. Pisząc o sobie, nakreśla też szerokie tło historyczno-etnograficzne przedwojennej Sejneńszczyzny.
W twórczości hołduje zasadzie wyższości treści nad formą, uważając, że forma ogranicza wolność tworzenia, że stanowi dla twórcy
niepotrzebną przeszkodę.
Autor opowiada obszernie o procesie twórczym, o tym, jak powstawały poszczególne wiersze i z jakimi wydarzeniami mają związek.
Marytė Malinauskienė
TITANIC I KSIĄDZ JUOZAS MONTVILA – WYCHOWANEK
SEMINARIUM DUCHOWNEGO W SEJNACH
W bieżącym roku mija setna rocznica tragicznego rejsu Titanica przez Atlantyk. W tej ogromnej katastrofie zginęło również trzech
znanych Litwinów, w tym wychowanek seminarium duchownego
w Sejnach ksiądz Juozas Montvila.
Juozas Montvila urodził się w ubogiej rodzinie we wsi Gudinė.
W Mariampolu (Marijampolė) ukończył szkołę podstawową, potem
gimnazjum, a następnie seminarium duchowne w Sejnach. Pracę
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duszpasterską rozpoczął jako wikary w Lipsku (k. Augustowa), skąd
następnie został przeniesiony do Lubowa (Liubavas). Nie uniknął on
carskich prześladowań, musiał opuścić parafię i czasowo jako rezydent przebywał w Sejnach. Zbawienne miało być zaproszenie od brata
Piotra ze Stanów Zjednoczonych. Ks. J. Montvila wybrał się w podróż
Titanikiem. Jak się później okazało, była to jego ostatnia podróż. Pozostały jedynie świadectwa jego odważnej postawy w obliczu śmierci
i pomoc duszpasterska, okazywana współbraciom katastrofy.
Božena Bo b i n i e n ė
KS. SIMONAS NORKUS – DZIEŁO ŻYCIA
W roku 2012 mija 100. rocznica śmierci proboszcza parafii puńskiej Simonasa Norkusa (1841-1912). Urodził się on w miejscowości
Santaka (rej. mariampolski). W roku 1868 ukończył Seminarium Duchowne w Sejnach. Pracował jako wikary w kilku parafiach na Litwie,
a w roku 1881 został proboszczem parafii puńskiej. Tutaj zakończył
rozpoczętą przez ks. Kazimierza Jonkajtysa (Kazimieras Jonkaitis)
budowę neogotyckiego kościoła pw. NMP i bogato go wyposażył.
Wybudował trzy domy mieszkalne dla wikariuszy, służby kościelnej
i ubogich. W Trakiszkach ufundował cmentarz parafialny, wybudował
kaplicę, a teren cmentarza ogrodził murowanym kamiennym parkanem.
Simonas Norkus był nie tylko dobrym administratorem parafii,
dał się poznać też jako autor wielu artykułów (w tym o historii parafii
puńskiej), poeta i tłumacz. Był bliskim współpracownikiem redaktora pierwszej gazety litewskiej „Aušra” („Jutrzenka”) Jonasa Basanavičiusa, powszechnie uznawanego za duchowego ojca litewskiego
odrodzenia narodowego.
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S U M M A R I E S O F T H E A RT I C L ES
IN THE LABIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES
Je r z y A n t o n i ew i c z
THE GRAVE AND SHROUDS OF A FARMER FOUND
IN SZWAJCARIA
The grave with the tools was discovered in the burial ground
in Szwajcaria (Suvalkai region) during the Complex Yotvingian
Expedition in July of 1961. There was the skeleton of a 25-30 years old
man and there were tools next to his skull: a flint, a large knife, two parts
of the smaller knives, a plunger, a blade and an iron axe. There were
some agricultural tools next to his left knee: an iron coulter, an iron
scythe with an ivory handle, a piece of the small iron knife, a piece of
an iron ferrule and a piece of a thin iron plate. All of the archeological
finds have been dated to the 3rd and 4th centuries. The author of the
article describes the tools and compares them with archaeological
finds in other parts of the country as well as in Europe.
G r z e g o r z Bi a ł u ń s k i
THE ROLE OF LITHUANIANS IN THE COLONIZATION
OF PRUSSIA – THE WESTERN TERRITORY
OF THE YOTVINGIAN FOREST (TO 1568)
There is little information about the role of Lithuanians in the
colonization of the south-eastern territories of Prussia and western
part of Yotvingia. The author of the article presents the results
of research in several border counties of Prussia with the Grand Duchy
of Lithuania (węgorzewski, straduńsko-olecki, zelkowski, ełcki and
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piski). The population of the Lithuanian origin is defined on the basis
of ethnonym “Lithuanian” (Littauer) and “Samogitian” (Somayten)
as well as according to the Lithuanian names of towns and personal
names. The author searched for the place names and personal names
of Baltic origin, mainly Lithuanian and tried to establish the date of
the Lithuanian population influx to the territories.
Juozas Sig i t a s Pa ra n s e v i č i u s
THE MOUNDS OF SZURPIŁY AND FILIPÓW
Juozapas Radziukynas, the ethnographer and the teacher,
published a book “Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu”
(“Castle Hills in the Suvalkai Region”) in 1909. The book treats
about two mounds in the Suvalkai region: Szurpiły and Filipów.
There are the descriptions of the appearance and the information
about the dimensions of those mounds. The article quotes Juozapas
Radziukynas’ text and presents the original story of the affiliation of
Szurpiły mound by Aleksander Połujański (“Visiting the Augustów
Province for Scientific Reasons” published in Warsaw in 1859).
Kazys Alm e n a s
THE MYSTERY OF THE CATHEDRAL DOOR
It is a historical fact that the cathedral door from Płock was found
in Saint Sophia Cathedral in Novgorod. The door was cast in bronze
in 1152-1154 and elaborately carved in the Romanesque style. The
distance from Płock to Novgorod is approximately 1000 km. Many
experts confirmed that it is the same door. The Russian authorities tried
to deny it for a long time. However, they agreed with the experts at the
end of the last century. The mystery remains unsolved: When and who
stole the door from Płock? What was the purpose of the robbery (just
the value of bronze)? How was the door transported to Novgorod? The
author of the article has gathered small pieces of information on the
subject. He went to Novgorod and Płock. The article tries to answer
the questions. The author follows R. Knapiński, stating that “it seems
most likely that the door was robbed by Lithuanians and Prussians
in 1262.” In order to answer the questions, the author provides the
readers with the broad historical background of the presented events.
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Artūras Rukas Daujotis
THE ORDER OF THE YOTVINGIAN CROSS CULTIVATES
THE TRADITIONS OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA
In the Middle Ages the Lithuanian boyars formed the elite of the
society. They were in the possession of the land estate (lands, forests,
lakes, etc.). The villagers were employed on their landed estates.
The boyars cultivated the traditions of the knights and, if necessary,
stood up in defence of their country against the aggressors. It is not
known when the Order of the Yotvingian Cross was found. However,
its activities were restricted and prohibited during the partitions.
The documents found in 2003 bear testimony that the Order took on
new members from among the country’s most distinguished noble
families throughout the 19th century. The Order operated legally
in the interwar period and it has been active since the restoration
of the independence of Lithuania.

LINGUISTIC INSIGHTS
Kę s t u t i s S u b a č i u s
THE MYSTERIES REVEALED BY THE HYDRONAMES
OF SUDOVIA
A number of Lithuanian linguists (K. Būga, A. Salys, J. Balčikonis,
B. Savukynas, A. Vanagas, Z. Zinkevičius and others) collected and
analysed the hydro names. Currently, there are 10,000 registered
and described hydro names in Lithuania (including 7,000 names of
lakes and 3,000 names of rivers). Hydro names of the Baltic origin
go far beyond the current borders of Lithuania. The longest and the
most important river of Sudovia is the Šešupė. It has its source near
the village Szeszupka in the Suvalkai district and flows into the
Nemunas near Tilsit. Its basin covers the area of over 6,000 km²
(950 km² within the territory of Poland) and has more than 4,600 rivers
and streams. At the source of the Šešupė, there is the legendary castle
hill in Šiurpilis. Nearby, there are the deepest lake of Poland – Hańcza
(108,5 - 113 m) and the second most beautiful river of Sudovia –
the Black Hańcza. Analysing the etymology of the hydro names from
the basins of the Black Hańcza and the Šešupė, the author goes back
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to the history of the territory, the villages and the towns which were
founded there.
The part of the text presents the discussion about the name
of the river Mara (now called Marycha). It is the longest border river in
the Seinai region (81 km). The river had different names for the parts
of its course (Šalčia, Seiva, Seina, and Mara), starting from the source
near the village of Šaltėnai and ending at the mouth of the river
to the Black Hańcza. The author considers the etymology of the names
in a broad European context. The last part of the text treats about the
recent history of the Seinai region and the Lithuanian residents of the
territory.
Algis Uzd i l a
WHAT DO TOPONAMES REVEAL TO US (A-L)?
Names of villages, towns and cities are of a different origin. Some
of the names come from the names of lakes and rivers (Punskas, Seinai,
and Galdapė) and some of them come from the specific geographical
and physical features of the territory (Raistiniai, Stirlaukiai).
A number of the villages originated their names from the names
of their founders or owners (Agurkiai, Burokai, and Radžiūčiai). There
are also morphology units of a mixed type (Adomavizna, Šlynakiemis).
A separate group of toponames are those, which were created
on the basis of the relations between a man and nature. The author
of the article has collected considerable amount of the place names in
the territory of Yotvingia and Prussia (going beyond the territory of
Poland), starting from the village Adamowizna (the Šipliškės district,
Poland) to the village Žvikeliai (the Punskas district, Poland). The author
tries to explain the etymology of all the names, enriching his discussions
with the presentation of the historical aspects of the territory.
Jūratė Čir ū n a i t ė
THE NAMES OF THE MEN FROM THE GRODNO DISTRICT
WHO WERE ENLISTED IN MILITARY SERVICE IN 1567
There are 58 people listed in the document about the military
service created in 1567. 24 people are identified only by their name.
Most of the names were taken from the Christian calendar. The most
popular name was Jonas (7 people) and Ivan (3 people). One third
of the people had their father’s name written with the Slavic ending
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-owicz/-ewicz while one person had his father’s name written with
the Lithuanian ending -aitis. Three people were listed using only their
surname. One person was listed with both his name and surname.
There was often additional information next to the name or the
surname: Who is the person? What are the duties of the person? What
is the background of the person (a servant, a hire hand, a peasant,
a nobleman, etc.)?
Z i g m a s Z i n ke v i č i u s
THE SURNAMES OF THE POLISH-SPEAKING RESIDENTS
OF LITHUANIA AND LITHUANIAN ETHNIC TERRITORIES
This article presents the generalization and the most important
aspects of the author’s earlier studies. The Lithuanian anthroponames
are revealed after the rejection of the Slavic morphological elements
and the restoration of the Lithuanian pronunciation in the analysed
surnames. They often refer to the events from the history of the nation,
especially to the glorious ones. They are characterized by archaic
forms and the original word formation. The provided examples of the
surnames are written in the Lithuanian alphabet, if they came from
the Republic of Lithuania and in the Polish alphabet if they come from
the territory of Poland. The surnames created from the Lithuanian
nicknames are divided according to their origin: they derive form
the names of animals, plants, everyday objects, body parts, food,
occupations, character traits, physical features, mental characteristics
and other. There is a group of the surnames containing Christian
personal names with Lithuanian elements. The author provides
a number of examples and stresses the importance of the analyses for
the development of the Lithuanian anthroponomy.

IN THE MEANDERS OF HISTORY
Va i d a K a m u n t av i č i e n ė
PASTORAL WORK IN THE PUNSKAS PARISH
IN THE 17TH CENTURY
The Punskas parish was established at the turn of the 16th and
17 centuries. It was a typical parish in the diocese of Vilnius at the
times of the Great Duchy of Lithuania. The parish priest of Punskas
th
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Simonas Norkus-Narkevičius was interested in the history of the
parish. He published the article about the history of the parish in
in the “Review of the Catholics” in 1888. Later, the history of the parish
was presented by the priest Pranciškus Augustaitis who published the
article in “Vadovas” in Seinai and by the priest Jonas Totoraitis in his
extensive study “The History of Sudovia and Suvalkija”. The author
of the article presents briefly the history of the Punskas parish and the
foundation acts of the parish. More attention is paid to the parish priests
who worked there in the 17th century: Mikalojus Ušinskis, Stanislovas
Slupinskis, Jokūbas Jackevičius, Kazimieras Petras Šimanovskis. The
author analyses the parish registers (births, marriages and deaths) and
the recommendations after the inspections.
Eugenijus S ve t i k a s
JUOZAPAS RADZIUKYNAS
Juozapas Radziukynas was a member of the Lithuanian national
- cultural revival at the turn of the 19th and 20th centuries. He is known
mainly for his work in the field of archaeology and ethnography of
the Suvalkai region. He was born in 1844 in the Lazdijai region. He
graduated from the secondary school in Suvalkai. He studied at the
Faculty of History and Philology at Warsaw University, which he
graduated in 1871. He worked as a teacher in a number of schools in
Warsaw lecturing the Greek and Latin languages, and starting from
1905 also the Polish language. Together with the Lithuania students
he founded the association “Lietuva”. One of the members of the
association was Vincas Kudirka who became the publisher and the
editor of the newspaper “Varpas” (“Bell”). “Varpas” had an important
role in the Lithuanian national - cultural revival. J. Radziukynas was
writing his most important articles at that time. He published them
in both Lithuanian and Polish press. He was writing in Polish and
J. Staugaitis translated his articles into Lithuanian. The most important
publications in the field of ethnography and archaeology are: the study
“Dzūkai”, the article “Dusia”, the book “Suvalkų rėdybos pilekalniai”
(“Castle Hills in the Suvalkai Region”). During the World War I he
lived in Kaunas, Vilnius, Voronezh and Marijampolė. In 1921 he
settled in Suvalkai, where he died in 1925. Most of the time he spent
working on the “History of Lithuania”. Some parts of the text were
published in the press. “History of Lithuania” has never been published
as a book and it covered only the earliest history up to the year 1283.
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Ju o z a s R a d z i u k y n a s
DZUKAI
The ethnographic study “Dzukai” was written in Polish
and published in the journal “Wisła” No. 1 in 1900. 4 years later
it was translated into Lithuanian and published in the emigration
journal “Dirva - žinynas”. This article is a reprint of the one from
the emigration journal, leaving the original spelling. Dzūkai are the
inhabitants of the south-eastern part of Lithuania (going beyond the
territory of Lithuania). Dzūkai live in Poland in the Suvalkai and Seinai
districts. The group is characterized by the peculiar dialect (instead of
d they pronounce dz, instead of t they pronounce c, and the ending ti
is pronounced c); for example: Dzievas – instead of Dievas, žalcys –
instead of žaltys, rašyc – instead of rašyti. Dzūkai not only have a very
special dialect, but they also have different character traits, customs,
the way of dressing, and dishes than the residents of Lithuania. At the
end of the study the author describes the residents of three parishes
inhabited by Dzūkai (Punskas, Liškiava, Krosna) looking for the
differences within the same group.
A l fo n s a s M o t u z a s
THE CONTRIBUTION OF THE SEINAI DIOCESE
IN THE PROPAGATION OF BITTER LAMENTATIONS
The Catholics declare their devotion by religious celebrations,
anniversaries, organizing pilgrimages to the holy places and other. The
piety is shown by the participation in an extra service. According to the
Liturgy of the Lithuanian Catholic Church extra services are: Hours
of the Virgin Mary, spoken and sung rosaries, May and June services
and prayers recited at homes for special intentions as well as singing
of religious songs. Of all those practices Bitter Lamentations deserve
a special attention. The questions arise: what is the origin of Bitter
Lamentations and how do they come to Lithuania? After a thorough
analysis of the collected sources it was decided that the literary texts
of prayers and songs of Bitter Lamentations come from the 18th century
Poland. They were sent to Lithuania from the Seinai diocese in the 19th
century. The bishop Antanas Baranauskas, the parish priest Juozas
Laukaitis, the priest Petras Marcinkevičius and the composer Juozas
Naujalis adjusted them to the needs of the Lithuanian language.
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Stanislova s S a j a u s k a s, A l g i m a n t as K a t i l i u s
TABLEAU – THE SEMINARY OF SEINAI IN 1882
Looking through the collection of pictures for the forthcoming
album about Marijampolė, the tableau of the Seminary of Seinai
from 1882 was accidentally encountered. The tableau was created
by alumni Justinas Pranaitis and the photographer was Wł. Homan
from Marijampolė. The tableau consists of three parts: the left, the
right and the central. The photos of the seminarians and their names
are in the left and right parts. At the top of the central part there are the
photos of the seminary professors, in the centre there is the unsigned
photo of the Seinai Bishop Piotr Paweł Wierzbowski and at the bottom
there are the photos of the seminarians. All the surnames are written
in Polish (Lithuanian surnames are polonized). The authors of the
article provide brief biographical notes about all the identified people
from the photos.
Gintaras L u č i n s k a s
PRIEST JUOZAS BAKŠYS (1884-1925)
Juozas Bakšys was born in the village of Asmalai, the Kuktiškiai
district, the Utena County. He attended the primary school in
Kuktiškiai, and then graduated from the high school in Švenčionys.
He studied privately in Vilnius for two years. In 1904 he entered the
Seminary in Vilnius where his national identity and matured views
were formed. In 1908 he graduated the seminary and was ordained.
When he learnt German and French he went to study theology at the
University of Innsbruck (Austria), where he received his doctor’s
degree in theology in 1912. He passed the state exams at the Catholic
Theological Academy in St. Petersburg and was appointed a vicar
of the All Saints Church in Vilnius. In 1914 he resigned and held
the position of a chaplain in several schools in the city. He began the
cooperation with the Lithuanian press: the newspapers “Vienybė”
(“Unity”) and “Aušra” (“Dawn”). The authorities of the Vilnius
diocese looked upon him with disapproval. They decided to move him
to Białystok, but through the intercession of the professor P. Kraujalis
he was able to stay in Vilnius. He was a social activist, organized the
meetings, the associations of Lithuanians, and lectured for Lithuanian
teachers. In 1914 the Lithuanian intellectuals initiated and established
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the “Lithuanian Committee to Help the Victims of the War”.
He became the Vice-President. He spoke German very well, thus he
was constantly involved in various negotiations with the occupying
German authorities. In 1916 he was arrested by the German police
for the propagation of the independence, but because of the lack
of evidence he was soon released. In 1917, together with other
Lithuanian activists, he published the first issue of the newspaper
“Lietuvos aidas” (“Echo of Lithuania”). In the same year
he participated in the national conference in Vilnius when the Council
of Lithuania was elected. The Council declared the independence
of Lithuania in February 1918. During the struggle for the independence
of Lithuania he urged young people to join the army. He was an active
member of several organizations. In 1921 he organized the school
in the village of Merkinė and became its first director. He was shot
by unknown people in December 1924 and as a result of his injuries
he died on 7 January 1925.
Algimantas Katilius
T HE A S S O C I ATI O N O F L I T H UA N I A N S “ PAG A L BA ”
(“ A I D ” ) I N Ł O M Ż A
A large group of Lithuanians lived in the district of Łomża
at the beginning of the 20th century. They were priests, teachers,
especially from elementary schools, officials and doctors. There was
Mykolas Krupavičius, who after graduating from Teachers’ Seminary
in Veiveriai, started to work in Pęchratka. The Lithuanian club was
founded in Piątnica, where Vincentas Aleksandravičius worked as
a parish priest. Vincentas Aleksandravičius graduated the Seinai
seminary, but he was banned to work the diocese of Seinai by the Tsarist
authorities. In December of 1905 the Lithuanians sent the request to the
Governor to Łomża to register the Association “Pagalba”. The refusal
was issued in May of 1906. However, the Lithuanians sent the new
request, signed by 23 people, in June the same year. The association
was allowed to register and started its legal activity. The association
supported its members, who for various reasons fond themselves
away from their homeland. “Pagalba” operated until 1912 and had
more than 50 members.
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Kęstutis Ž e m a i t i s
ANTANAS KAROSAS – THE BISHOP OF THE VILKAVIŠKIS
DIOCESE
Antanas Karosas was the bishop of the Seinai diocese from 1910
until 1926, when the new province of the Catholic Church in Lithuania
was established. In 1919 he was expelled from Seinai to Lithuania and
settled down in Vilkaviškis. When the new diocese was organized
he became its first bishop. In his pastoral work he emphasized the
morality of the people and criticized drunkenness. He paid a lot
of attention to the Christian education in the family and the respect for
parents and older people. He understood the importance of school and
religious education for children and young people. He was a modest,
sensitive person who tried to avoid conflicts, even with the communist
authorities of Lithuania. He took great care of all the issues he was
involved in and he showed a respect for every human being. In his
pastoral letters written during the war, he talked about the war as
a great evil which wreaked havoc in the world. The bishop died on
7 July 1947. He is buried in the chapel of St. Anne’s in the Archangel
Nicholas Church in Marijampolė.
Bronius M a k a u s k a s
THE LETTERS OF PROFESSOR MYKOLAS BIRŽIŠKA
WRITTEN FROM WARSAW
The interwar period was a difficult one in the Polish-Lithuanian
relations. After the Polish occupation of Vilnius and the Vilnius region,
Lithuania announced the precondition for any official communication
between Lithuania and Poland. Lithuania wanted the return of the
occupied territories. Since there was no official communication, the
dialogue between both nations existed unofficially. The professor
of Vytautas Magnus University in Kaunas, Mykolas Biržiška, was
in Poland from 25 January to 14 February, 1928. He had meetings
mainly with the academic community in Warsaw and Krakow, but
he was also received by the Minister of Foreign Affairs – August
Zaleski, by the Minister of Education – Gustaw Dobrucki and by
other Polish politicians. The impressions from the visit he described
in the letters to his wife, who handed the letters over to the Lithuanian
authorities. The content of the letters reveals the purpose of the visit:
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to learn the public feelings about the Lithuanian issue. Academic
communities expressed willingness to cooperate with Lithuania.
Gintautas Šapoka
FROM THE PAST
During the interwar period, Poland was a multinational state.
The population census of 1931 showed that 68.9 % of the residents
of the country were Poles. 83,000 of the residents declared, that they
were Lithuanians and most of them came from the Vilnius region.
The situation of the Lithuanian minority, especially in the field
of education, was very difficult. The author of the article has collected
interesting documents about the obstacles encountered by the parents
whose children were educated in Lithuanian. The parents were asked
to provide the certificate of nationality; however, the local authorities
did not want to issue the document. The farmer from the village
Lazūnai Konstantinas Barauskas, who wanted his son to learn in the
Lithuanian school in Vilnius, went on foot to the Ministry of Education
in Warsaw (400 km). The paradoxical situation was described by the
Polish newspaper (“Kurier Wileński” No. 137 of 1938 “A farmer went
on foot from Lazūnai to Warsaw”). Another interesting document
is the letter from the Union of the Lithuanian Students of Stefan Batory
University in Vilnius addressed to the President of the Republic of
Poland. The letter contains 20 various demands for the Lithuanian
minority in Poland.
B i r u t ė Š n a ri e n ė , S i g i t a s B i r g e l i s
THE HISTORY OF THE PACENKA FAMILY
On 15 November, 1918 the representatives of 40 villages
of the Punskas parish gathered in the churchyard. They declared their
willingness to belong to Lithuania. Some people spoke during the
gathering: the parish priest – Motiejus Simonaitis, the farmer from
Vaitakiemis – Kazimieras Mielkus and the social activist – Petras
Pacenka. The same day, Petras Pacenka became the chief of the Punskas
district. Soon, the new chief together with the 12-person Council
of began his tenure. Following the announcement of the Lithuanian
authorities on the military recruitment, Petras Pacenka gathered more
than 150 volunteers. The Lithuanian authorities were in their office
for a very short time. In August of 1919, fearing the reprisals and the
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threats of shooting from the Polish partisans, the Lithuanian activists
and the chief moved to Lithuania.
Petras Pacenka was born in 1885 in Punskas. He attended the
Russian school. He was a craftsman. He worked in a bookstore and
in the library of the association “Žiburys”. He wrote to the “Šaltinis”,
which was published in Seinai. After leaving Punskas, he lived in a
nearby village of Sangrūda in Lithuanian. When the amnesty was
announced in Poland, he returned to his farm in Punskas. During the
German occupation in 1941 he went back to Lithuania, he returned
in 1956 and soon died. Petras Pacenka had five daughters and one
son. The authors describe the fate of all the members of this patriotic
family.
Tomasz Lewa n d ow s k i
NO ONE WILL COME TO SING KADDISH
There is the former Jewish cemetery near Punskas, towards the
village of Romaniuki. The cemetery has the form of a square and it used
to be surrounded by a stone fence. Currently, the part of the fence as
well as most of the tombstones are destroyed. The author of the article
talked about the Jews, about their customs and traditions with one
of the oldest residents of Punskas Natalija Janušauskienė. She was
a good observer and learned a lot about her Jewish neighbours.
She claimed that Lithuanians and Jews were in good and friendly
relations.
Valentinas A l e k s a
THE DIPLOMATIC DOCUMENT OF THE LITHUANIAN
CIVIC COURAGE
The Third Reich went to war with the Soviet Union on June 22,
1941. The German army occupied the whole Lithuania in a week’s time
and Theodor Adrian von Renteln was appointed the Civil Governor
of Lithuania. The criticism of the occupier as well as the resistance
were suppressed without mercy. On November 14, 1942 three wellknown Lithuanian activists: the former President of the Republic of
Lithuania – Kazimieras Grinius and two former ministers – Jonas
Petras Aleksa, Mykolas Krupavičius, aware of the penalties, issued
the memorandum to Theodor Adrian Renteln, taking into defence
Lithuanians, Poles and Jews displaced from their farms. The authors
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of the memorandum denounced colonial attempts of the occupants and
presented the disastrous consequences of the policy for the economy
and the country. They did not have to wait for the response. They were
arrested and prosecuted.
Gintaras Lučinskas
THE LITHUANIAN FREEDOM ARMY (LLA) –
THE PRECURSOR OF THE GUERRILLA WARFARE
IN DZŪKIJA
Lithuanians showed the greatest resistance to the occupiers
among the nations incorporated into the Soviet Union. There were
a few anti-Soviet organizations: the Lithuanian Freedom Army (LLA,
founded on 13 December, 1941), the Lithuanian Activist Front (LAF),
the Union of Lithuanian Freedom Fighters (LLKS), the Supreme
Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK), the Movement
for the Struggle for Lithuanian Freedom (LLKS) and others. The
primary goal of all the organizations was to restore the independence,
which was lost in 1940. The main organizer of the armed resistance
against the occupiers was the LLA (the Lithuanian Freedom Army).
The organization was founded by Kazys Veverskis, the student of the
Law Faculty at Vytautas Magnus University. Its members believed
that the British and the Americans would form a coalition together
with the Germans at the end of the war and they would deliver the
Soviet Union a blow. The recruitment into the LLA took place mainly
through personal contacts; however, in 1944 there were 10,000
members. The LLA published the newsletter “Karinės ir politinės
žinios” (“War and Political News”). There are three phases in the
activities of the LLA: anti-Nazi activities in 1941-1943, a transitory
year 1944, and anti-Soviet activities 1945-1946. In 1943 four districts
were organized: Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys. A little later,
the fifth district was established in Telšiai. The territories near Alytus
belonged to the Kaunas district. The sub-unit of the LLA in Merkinė
started its operations in the summer of 1942. The sub-unit of the LLA
in Alytus was founded in March 1943. The members of the LLA were
active in the Seinai district (the Lazdijai district). In July 1944, the
LLA was divided into two sections: combat (VS) called “VANAGAI”
(hawks) and organizational (OS). “VANAGAI” were the armed
groups conducting combat operations, while the second section was
responsible for the supplies, transportations, communications, and
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information. In July 1944 Dzūkija was occupied by the Red Army.
Initially, the LLA commanders of the region retreated to the Eastern
Prussia, later they withdrew to the West. It can be assumed that they
did not get the order of the LLA authorities to withdraw to Samogitia
and to prepare for the military actions. At the same time the Committee
for the Defence of Lithuania (LGK) was established, which took over
the burden of fighting with the Soviet occupiers.
Auksutė R a m a n a u s k a i t ė - S ko k a u s k i e n ė
ON THE HISTORY OF THE “DAINAVA”
PARTISAN DISTRICT
The article is written by the daughter of the commander of the
“Dainava” partisan district and is based on the authentic materials
received from Adolfas Ramanauskas-Vanagas. It is about the meeting
of the commanders of partisan units in the “Dainava” district which
took place on 22-24 April, 1947 in the forest near the town of Punia
in the Alytus region. Dominykas Jėčys-Ąžuolis was the commander
of the district and Adolfas Ramanauskas-Vanagas was his deputy.
It was a very important event because of the decisions made during the
meeting. The three-day meeting allowed the participants to summarize
their activities, express the recognition to the command, to make the
decision about the organization of the flying squads to fight against
the NKVD. Special attention was paid to the problems of the discipline
within the units, the prohibition of alcohol, regular trainings, and the
ways to honour the outstanding service. In the final part of the article
the author presents the stories about the participants of the meeting.
Many of them were killed in the fights in the same year, however,
many of them died as a result of betrayal. A. Ramanauskas-Vanagas
was captured in 1956 and he was shot in 1957. The burial place of his
body is unknown.
Elvyra Bil i ū t ė - A l e k n av i č i e n ė
THE THORNY ROAD OF THE PRIEST
Zigmas Neciunskas-Elytė was born on 12 July, 1912 in the village
of Balkūnai (the Alytus district). His parents Jonas and Marijona
Neciunskai had four children. After graduating from the high school
in Alytus he decided to become a priest and began studies at the
Faculty of Theology and Philosophy at Vytautas Magnus University
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in Kaunas. In 1939 he was ordained and started his pastoral work in
the parish Nedzingė. The young priest filled his pastoral duties and
was also active in the cultural life of the parish. The pupils always
looked forward to his lessons of religion. They were impressed by the
young, active, always cheerful and very competent priest. Soon he
was sent to the parish Giedraičiai and worked as a chaplain in the
grammar school. In 1944 he returned to his first parish in Nedzingė as
a parish priest. In 1945 the parish Nedzingė became an important centre
of the Lithuanian partisans operating in the region. The parish priest
Zigmas Neciunskas assisted them in making contacts, maintaining
communication between the units and vicarage became the meeting
place for the leaders of the resistance groups. In 1946 the priest was
arrested and exiled to Siberia. He returned to Lithuania in 1955, but
could not find peace, thus he returned to Siberia and served as a priest
for two years. Once again he returned to Lithuania and stayed there
until his death in 1976.
Ju s t i n a s S a j a u s k a s
A BALLAD VERSE
In the early 90s, the poet K. Genys published “Ballad about
the Black June”. One verse of the ballad serves as a motto for the
article. The article presents the terrible first years after the war in
the borderland between Poland and Lithuania, the territory where
Lithuanian partisans organized anti-Soviet operations. The tragedy
of the situation lies in the fact that brothers were against brothers,
parents against children, children against parents, etc. The members
of the same families went to the forest to fight for the freedom
of Lithuania, while others joined Soviet groups “stribai” to fight with
the former.
E l v y ra Bi l i ū t ė - A l e k n av i č i e n ė
THE TEACHER AND THE EXILE
The article is about the teacher of mathematics Dalia Stasė
Vosyliūtė-Mieldažienė. She was born in the teachers’ family in 1931
in Tauragė. On 14 June, 1941 her parents Stanislava and Vaclovas
Vosyliai together with their two children: 10-year-old daughter Dalia
and 11-year-old son Algimantas were exiled to Siberia. The father was
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sent not in the same railway wagon as the rest of the family, so they
had never seen one another again. It was found that he was buried
in a common grave in the Krasnoyarsk camp in 1942. He was only 37
years old. Stanislava Vosylienė together with her two children was
settled in the Altai Mountains. A lot of children died during the trip. Her
son Algimantas fell ill and died of scurvy soon after their arriving. The
daughter survived and was able to start the studies. After overcoming
all the difficulties she studied math at the Altai Pedagogical Institute.
After graduation, she worked in Ust-Kane for two years. The mother
and the daughter returned to Lithuania in 1959. Despite the lack
of teachers with higher education, the daughter of an exile person did
not get the job in Alytus. She worked in Miroslavas for 23 years. She
was a very competent teacher and could easily and clearly explain
mathematical issues. She was a demanding person and made her pupils
work in the classroom as well as at home. Dalia devoted her time to
the individual work with students and achieves excellent educational
results. She was liked and respected by her pupils.
Algirdas Pa t a c k a s
THE FATHER
Antanas Patackas (1911-1999) was a scholar, an activist of
the Lithuanian national movement, an author of several books and
a collaborator of anti-Soviet secret publishing houses. His two sons
Algirdas and Gintaras present their memories of the father. Antanas
was born as the eleventh child in the family. He graduated from the high
school in Lazdijai and he studied law at Vytautas Magnus University
in Kaunas. He was an active member of the youth organization –
“Ateitininkai”. During the Soviet occupation he could not work as
a lawyer, thus he was a teacher at the Agricultural University in
Kaunas, from which he was removed for the anti-Soviet activity. The
sons describe their father as a great patriot and the European who
knew six European languages. He collected books which were the
basis for his sons’ education. Gintaras dedicates two poems for his
father.
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ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
St a s y s S t a c e v i č i u s
UNDER THE OAK TREE OF VINCUKAS
Vincas Krėvė-Mickevičius – the classic of Lithuanian literature
was born in Subartonys in 1882. At the same time there was an oak
planted in his patrimony which is still there. The author of the short
story visits the place very often, he always greets the oak tree and
he likes staying under its shade. Trees always spread a positive aura,
which affects the physical and mental abilities of people. The stay
under the oak tree of Vincukas (the name comes from the name of the
writer) brings reflections about the life of the writer and his literary
heroes. The author of the article suggests using the place for the
cultural and literary events.
Sigitas Birgelis
ALBINAS ŽUKAUSKAS’ TIES WITH THE SEINAI REGION
The 100th anniversary of the birth of the great Lithuanian poet
Albinas Žukauskas was celebrated in the atmosphere of sadness.
In 2011 the stone obelisk with the commemorative plaque was placed
near the family house of Albinas Žukauskas. It was soon destroyed by
the vandals who covered it with paint and broke the commemorative
plaque. The anniversary was celebrated on 17 May, 2012. Since,
the organizers expected a lot of guests the stone obelisk and the
commemorative plaque were restored. The well-known literary critic
Kęstutis Nastopka made the presentation about the works of Albinas
Žukauskas. The article presents the relations of Albinas Žukauskas
with the Seinai region in which he spent his childhood. After the World
War II, he settled in Vilnius and only few times visited his birthplace.
However, the Seinai region is vivid in his works. Bubeliai, Žvikeliai,
Punskas, Seinai are often mentioned in his poems. He maintained close
relations with the family who lived in Poland, and especially with
his sister Aldona from Bubeliai. He invited teachers of our schools
who participated in the summer Lithuanian courses to his house
in Vilnius.
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Albinas Žu k a u s k a s
BEGINNINGS OF BEGINNINGS AND CONTINUATION OF
CONTINUATION
The article was written by Albinas Žukauskas and sent to the
editor of “Aušra” in 1970s. The editor published a short fragment
of the article (“Aušra” No. 4/1978). The readers from the Seinai region
may be interested in the full version of the article. The author tries
to answer the question about the factors which influenced his works:
the memories of childhood and youth, the memories from Seinai
and Bubeliai, the memories of people he met there, their beliefs and
traditions. He claims that “these were the universities which formed
his life”. Speaking about himself, he provides the broad historical and
ethnographic background of the pre-war Seinai region. He believes in
the superiority of the content over the form, which restricts creativity,
freedom and is an unnecessary barrier. The author discusses how his
poems were born and what events had a great impact on the writing
process.
Marytė Ma l i n a u s k i e n ė
THE TITANIC AND THE PRIEST JUOZAS MONTVILA
– A GRADUATE OF THE SEINAI SEMINARY
This year marks the 100th anniversary of the Titanic’s tragic
voyage across the Atlantic. Three well known Lithuanians died in the
catastrophe, including the graduate of the Seinai seminary, the priest
Juozas Montvila. Juozas Montvila was born to a poor family in the
village of Gudinė in the Marijampolė parish. He graduated from the
elementary school in Marijampolė. He studied in the high school and
later in the Seinai seminary, which he graduated in 1908. He started
his career as a priest in Lipsk (near Augustów), then he was moved
to Liubavas. He did not escape from the Tsarist persecution and he
was forced to leave the parish. He lived in Seinai for some time. His
brother Petras invited him to come to the United States of America and
it turned out to be the last trip of the priest.
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B o ž e n a Bo b i n i e n ė
SIMONAS NORKUS – HIS LIFE’S WORK
2012 marks the 100th anniversary of the death of the parish priest
of Punskas – Simonas Norkus (1841-1912). Simonas Norkus was
born in Santaka village in the Marijampolė District. He graduated
from the Seminary of Seinai in 1968. He worked as a vicar in several
parishes in Lithuania and became the parish priest of Punskas in 1881.
He finished the construction of the church, which was started by
priest Kazimieras Jonkaitis and took care of its furnishings. He had
also three houses built: one for vicars, one for church service and one
for poor parishioners. Simonas Norkus founded the parish cemetery
in Trakiškės and built a chapel as well as a stone fence there. Simonas
Norkus was not only a good steward of the parish, but also a poet,
a translator and an author of many articles, including the history of the
Punskas parish. He cooperated with Jonas Basanavičius, the publisher
of “Aušra” as well as the father of the Lithuanian cultural - national
revival.

