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Jan Jaskanis

Jotvingių RITUALAI, APEIGOS
ir PAPROČIAI
Bandymas interpretuoti gavinius
Vakarų baltai romėniškuoju ir tautokraustos tarpsniu žinojo
dviejų formų ritualus: palaikų pakasynas ir mirusiųjų deginimą. Priklausomai nuo vietinės ar regioninės specifikos, buvo praktikuojama
tik kremacija arba abu būdai lygia greta. Labiau paplitęs buvo kūnų
deginimas. Išimtinai šis ritualas žmonių papročiuose buvo taikomas
visuotinai, įsakmiai reikalaujama palaikus kremuoti paežerių plote,
ypač Mrongovo ežeryne, Didžiųjų ežerų krašte ir toliau esančiose
žemėse, net iki Augustavo lygumų imtinai. Laikydamiesi šio papročio, gyventojai elgėsi panašiai, kaip Pševorsko kultūros gyventojai,
ankstyvojoje romėniškojo laikotarpio dalyje užėmę teritorijas, prigludusias iš pietų ir pietvakarių, bei Zarubincų kultūros gyventojai.
Tuo tarpu jie skyrėsi nuo biritualizmą taikančių Vielbarų-Cecelių
kultūros gyventojų, su kuriais pietuose ėmė gyventi kaimynystėje
pradedant ankstyvosios dalies lūžiu į vėlyvąją romėniškojo tarpsnio
dalį, bei nuo vakarinių baltų kolonijos šiaurinės zonos gyventojų.
Sembos pusiasalio ir artimų žemių bei Suvalkų krašto aukštutinės

J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, wyd. II, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965, p. 249 ir kt., 263–265, 278–279; J. Okulicz, „Studia nad przemianami kulturowymi i osadniczymi w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, Mazowszu
i Podlasiu“, AP, t. XV, 1970, p. 422–492; Očerki..., p. 144, 155–159, 173.
2
J. Okulicz, „Studia nad przemianami...“, p. 453–486.
3
M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit, Tübingen: J.C.B. Mohr Verlag, 1946, p. 40–48, 52.
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dalies vakarinių baltų biritualizmui kai kuriose pakasynų ritualo
bendruomenėse buvo būdinga pereinamoji persvara, o apskritai pirmame iš šių rajonų mirusieji buvo laidojami, visų pirma ankstyvojoje
romėniškojo tarpsnio dalyje ir kito tarpsnio dalyje, antrajame rajone
– vėlyvojoje tarpsnio dalyje. Nuo romėniškojo tarpsnio pabaigos visame vakarinių baltų plote vėl vieningai laikytasi deginimo papročių,
jie išliko iki viduriniųjų amžių, kuomet kryžiuočiai Prūsijoje priverstinai įvedė krikščionybę.
Kaip rodo gavinių analizė, mirusiųjų deginimas vakarų baltų papročiuose – gerokai kitokios apeigos. Nedegintųjų mirusiųjų laidojimo
ritualas turėjo ten visus teritoriškai riboto epizodiškumo požymius.
Visiškai kitaip laidojimo apeigos atrodė kaimyniniuose šiaurės
plotuose, kur gyveno viduriniai baltai. Čia ir toliau vyravo pakasynų ritualas, o degintiniai palaikai vidurio Lietuvos kapinynuose ėmė
rodytis tiktai apie I m. e. tūkstantmečio vidurį ir maždaug tuo pačiu
metu – Rytų Lietuvos milžinkapiuose. Bet čia laikėsi ir ankstesnis paprotys. Dar tvirčiau pakasynų ritualas išsilaikė Lietuvos vakarinėje ir
šiaurinėje dalyje, kur kūnus imta deginti tik į I m. e. tūkstantmečio
pabaigą, o apeigos išsirutuliojo dar vėliau.
Taigi ritualo požiūriu vakarinių baltų įmonis (apeigų tvarka) rodo
daugiau įpročių panašumo su kitos kultūros artimai gyvenančiomis
gentimis, dažniausiai dėl kūnų deginimo ritualo ar net ir biritualizmo,
su apeigomis genčių, gyvenančių už pietinių ribų, negu su kitais baltų
gyventojais, kuriems ryškiai būdingesnė buvo inhumacija.
Vakarinių baltų kultivuota griautinio laidojimo forma rodo, kad
palaikai paprastai būdavo guldomi aukštielninki, ištiesta poza, rankos
padėtos išilgai kūno arba sulenktos per alkūnes ir delnais sudėtos ant
liemens. Toks būdas nenutolsta nuo praktikos, kokia buvo taikoma ir
kitose artimose romėniškojo tarpsnio teritorijose. Pavyzdžiai, kad lavonas būtų kitaip paguldytas, tarkime, ant pilvo arba suriestas, jau yra
išimtis, pagaliau labai panašiai, kaip ir kitos kultūros plotuose – Go-

M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung..., p. 52, 66; toliau: F. D. Gurevič, „Obriady pogrebenija v Litve“, KSIIMK, t. XVII, 1951, p. 31; A. Tautavičius, „Vostočnolitovskije kurgany“, Voprosy etničeskoj istorii narodov Pribaltiki, Moskva, 1959, p. 133.
5
M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung..., p. 40 ir kt.
4
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tlande, Pamaryje, Mazovijoje, Ukrainoje, Vokietijoje10. Nestokojama
čia ir vėlyvesnių analogijų11. Kodėl kai kurie mirusieji buvo kitaip paguldyti, mums sunku paaiškinti. Lyginamieji duomenys, kuriuos turi
religijotyra, leidžia priskirti tokius nuokrypius prie visuotinai priimto
papročio, kad veiksmai turėtų magiškos reikšmės, tai sukelta baimės
ir noro apsidrausti, kad miręs nebegrįžtų12. Negalima taip pat atmesti
bausmės motyvo, taikyto taip, kaip buvo padaryta su krikščioniškuoju
frankų karaliumi Pepinu Mažuoju13.
Palaikai kape buvo guldomi dar viena aiškia tvarka. Vakariniai
baltai palaikus guldydavo pagal šiaurės-pietų ašį ir labai artimomis jai
kryptimis, kad kaukolė būtų atsukta šiaurės pusėn. Vienas šalia kito
esantys laidojiniai, orientuoti šia pagrindine ir artimomis kryptimis
ne tiktai kapinynuose, bet labai dažnai ir viename kape (tuo atveju,
kai viename kape yra keli laidojiniai), rodo, kad skirtumas veikiausiai
priklausęs nuo to, kokiu metų laiku vyko laidotuvės. Tokią galimybę
signalizuoja laidojinių orientavimo ankstyvaisiais viduramžiais Len-

O. Almgren, B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stockholm, 1923, p. 25, 88, plg.
daniškuosius radinius Varpeleve, Zelandijoje, kur iš 26 palaikų 21 gulėjo susirietę –
C. Elgelhardt, Skeletgrave pav og i der astlinge Danmark, Aarborger, 1877, p. 349.
7
Pvz., miškuose Štumo apskrityje – K. Gloger, Germanen in Osteuropa. Versuch einer
Geschichte Esteuropas von den Anfangen bis zum Beginn des 13 Jahrhunderts, Leipzig,
1943, p. 103, eskiz. 37.
8
A. Kempisty, „Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości
Brulino-Koski, pow. Ostrów Mazowiecka“, WA, t. XXXII, 1966, p. 424, eskiz. 48 (28 kapas,
susirietusio padėtis); J. Jaskanis, „Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Cecelach, pow.
Siemiatycze, w świetle badań z lat 1966–1970“, Spr. Arch., t. XXIV, 1972, p. 88 (26 kapas,
kniūbsčia padėtis).
9
V. P. Petrov, „Černiachovskij mogilnik“, MIA, 116, p. 71–72 (laidojinių atvejai susirietusio
padėtis); tas pat, „Maslovskij mogilnik na r. Tovmač“, MIA, 116, p. 146, eskiz. 8–1, 9–16
(guldymas kniūbsčių), p. 156, eskiz. 14–1 (susirietusio padėtis).
10
W. Schulz, Die Skelettengräber der spätrömischen Zeit im Mitteldeutschland, Leipzig,
1922, p. 102; B. Schmidt, „Das Frühvölkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Niemberg,
Saalkreis“, JMV, 48, 1964, p. 318, 225.
11
J. Eisner, Rukovet..., p. 388.
12
M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung..., p. 127; A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu
polskiego, Lwów, 1921, p. 118. Tokie nukrypimai dažniausi laidojiniuose individų, kurie
gyvi būdami kėlė baimę, plg. S. A. Tokarev, Rannije formy rieligii, Maskva 1964, p. 185, arba
dar tokių, kurie gali kelti baimę dėl mirties pobūdžio – A. Fischer, min. veik., p. 354, 356;
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa, 1966, p. 249, teigia, kad vaikiškų laidojinių
atveju suriestą – embrionišką – padėtį galima aiškinti tikėjimu iš naujo atgimsiant. Tuo tarpu
S. A. Pletneva, Ot kočevij k gorodam, Moskva, 1967, p. 76, mato čia socialinį sąlygotumą.
Panašiai ir B. Czerska, „Celtyckie cmentarzysko szkieletowe koło wsi Sobocisko“, WA,
t. XXXI, 1966, p. 101.
13
E. Salin, Le civilisation merovingienne d’apres les sepultures, II, Paris, 1952, p. 221; plg.
J. Rosen-Przeworska, Tradycje celtyckie w obrzędowości Protosłowian, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, p. 160.
6

10

J an J askanis

kijos teritorijoje atlikti tyrimai14. Kapo ar kapo duobės ašies orientavimas tyrinėtame plote degintinių kapų atveju būdavo pastebimas
jau ankstesniais tarpsniais. Lygiai ir romėniškuoju bei tautokraustos
tarpsniu analogiškai pasaulio krypčių atžvilgiu duobės su degintiniais
laidojiniais išdėstytos visame vakarinių baltų plote, ypač šiaurryčių
ruožuose, čia šitai vienas iš būdingų požymių. Taigi ši taisyklė romėniškojo tarpsnio apeigose nebuvo nauja, jei buvo taikoma ir skirtingo ritualo atvejais. Panašų kapo duobių ir palaikų orientavimo būdą
skirtingose kultūrose galima aptikti ir kituose plotuose. Dar lužitėnų
kultūros griautiniams laidojiniams būdinga sudėjimo įvairumas, tarp
kita ko, pasitaiko atvejų, kai palaikai sudėti pagal šiaurės-pietų ašį,
mirusiojo galva būna atsukta ir į šiaurę, ir į pietus15. Tuo tarpu pamario
kultūroje degintinių laidojinių duobės ir akmeniniai apstatai visame
išplitimo plote jau buvo orientuoti iš šiaurės į pietus ir artimomis kryptimis, taigi analogišku būdu, kaip ankstyvuosiuose jų kapuose tarp Paslankos ir Nemuno16.
Tokia pat taisyklė buvo įsigalėjusi taip pat Milogrado kultūroje,
vėliau ir zarubincų kultūroje, taip pat ir jos vėliausioje fazėje. Tai rodo
pailgos duobės su degintiniais palaikais bei griautiniai laidojiniai, nukreipti pagal ašį iš šiaurvakarių arba šiaurryčių Milogrado kultūros
kapinynuose bei pailgos duobės su laidojiniais be pelenidžių zarubincų kultūroje17. Atrodo, kad keltų apeigų tvarka čia tam tikra dalimi
priklausė nuo regioninių ar gentinių savitumų. Čekoslovakijos teritorijoje keltiškųjų kapų palaikai dažniausiai nukreipti į šiaurę, lygiai
kaip ir keltams priskiriamų kapų radiniuose Silezijoje18.
Romėniškuoju tarpsniu velionio dėjimas į kapą atsukus kaukolę į šiaurės pusę arba artimomis kryptimis buvo visuotinai taikomas

R. Jakimowicz, Kultura Śląska w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk, Katowice,
1936, p. 29; J. Januszewski, „Przebieg roczny zgonów we wczesnym średniowieczu
w świetle zmian klimatycznych“, Czasopismo Geograficzne, XXXIX, 1968, p. 265–270.
Plg. aiškinimą Šiaurės žvaigždės pozicijos pasislinkimu – A. Bezzemberger, „Gräberfeld
bei Bludau, Kr. Fischhausen“, PB, 23/I, 1914, p. 220.
15
T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej..., p. 46 ir kt.
16
L. J. Łuka, „Obrządek pogrzebowy u plemion kultury wschodniopomorskiej na Pomorzu
Gdańskim“, cz. I, PAnt., t. II, 1968, eskiz. 3–10, 105; T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, p. 18–50, eskiz. 9–90.
17
O. I. Melnikovskaja, Plemena..., p. 43, 48; T. V. Zagorulskij, Archeologija..., p. 74, 98; Pobol, Slavianskije drevnosti..., p. 75–80; Očerki..., p. 144, 173 ir kt.
18
J. Filip, Pradzieje Czechosłowacji, Poznań, 1951, p. 318; B. Czerska, „Celtyckie cmentarzysko szkieletowe...“, p. 10.
14
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vidurio ir šiaurės Europoje. Tai matoma Skandinavijos19, šiaurinės ir
šiaurryčių Vokietijos20 bei Vielbarų-Cecelių21 kultūros, Černiachovo22
kultūros medžiagoje. Tačiau į romėniškojo vėlyvojo tarpsnio dalies
pabaigą šis Černiachovo gyventojų paprotys ėmė užleisti vietą kitokiam palaikų guldymui, būtent pagal rytų-vakarų ašį, kaukole į vakarus, be to, šie laidojiniai, skirtingai negu ankstesnieji, beveik visai
neturėjo išruošos (įkapių su visais į kapą dedamais daiktais)23. Kiek
vėliau, tautokraustos tarpsniu, naujas įprotis orientuoti palaikus pasirodė šiaurės ir šiaurryčių Vokietijos ruože24, o ankstyvųjų viduramžių
tarpsnio pradžioje laidojimų apeigose jau visuotinai jį taikė įvairios
vidurio Europos tautos25.
Tuo tarpu vidurinių baltų teritorijoje, prigludusioje prie vakarinių
baltų žemių iš šiaurės ir šiaurryčių, romėniškojo ir vėlesnių tarpsnių
kapinynuose velionis orientuota labai įvairiai, bet dažniausiai – vakarine ir rytine kryptimi. Vidurio Lietuvos plote romėniškuoju tarpsniu
galva į vakarus buvo orientuojami vyriškių palaikai, o priešinga kryptimi, į rytus – mirusios moterys26.
Lygiai ir Rytų Lietuvoje vyravo orientavimas vakarų kryptimi27,
tai didele dalimi atskleidžia Veisiejų apylinkės radiniai. Ir tiktai vakarinėje pajūrio Lietuvoje gyventojai laikėsi įpročio mirusius orientuoti

B. Stjernquist, Simris, on cultural connections of Scenia in the Roman Iron Age, Lund,
1955, p. 46 ir kt.
20
B. Schmidt, „Körpergräber der spätrömischen Kaiserzeit aus den Kreisen Erfurt und Artern“, [in:] Alt-Thüringen, Weimar, 1965, p. 280 ir kt.; Müller, Völkerwanderungszeitliche
Körpergräber..., p. 140.
21
J. Kmieciński, [red.], Odry – cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego, Łódź, 1968,
p. 3, ir kapų planai; A. Kempisty, Obrządek pogrzebowy..., p. 102; J. Jaskanis, „Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Cecelach...“, p. 90; B. Stjernquist, Simris..., p. 56.
22
E. A. Simonovič, „Magija i obriad pogrebienija v černiachovskuju epochu“, SA, 1, 1963,
p. 50 ir kt., 60; plg. G. Diaconu, Tirgsor, necropola din secolele III–IV e.n., Bucareşti,
1965, p. 135, 139, kur į šiaurę buvo orientuoti ir ankstesni už sarmatų černiachoviškuosius
laidojinius.
23
E. A. Simonovič, „Magija i obriad...“, p. 60.
24
Müller, Völkerwanderungszeitliche Körpergräber..., p. 140.
25
J. Eisner, Rukovet..., p. 381; H. Zoll-Adamkowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. II, Analiza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971,
p. 39.
26
H. Moora, Die Eisenzeit..., p. 26, 27; M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung..., p. 147;
M. M. Michelbertas, „III–IV m. e. amžių Veliuonos kapinynas“, LMAD, 2 (24), 1967,
p. 59.
27
A. Tautavičius, „Vostočnolitovskije kurgany“, p. 131.
19
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į šiaurę28, tačiau ir čia nestokojama nuokrypių. Jų pavyzdys gali būti
Rubokų29 kapinyno medžiaga.
Taigi minimu klausimu vakarinių baltų gyventojai elgdavosi kitaip negu daugumos kitų baltams priskiriamų žemių, ypač labiau nutolusių nuo Baltijos pakrančių, tuo tarpu laikėsi analogiškos praktikos
su daugeliu genčių ir įvairių archeologinių kultūrų prigludusiuose nuo
pietų ir vakarų, ir artimuose Europos ruožuose, pradedant apytikriai
I p. m. e. tūkstantmečiu ir net iki I m. e. tūkstantmečio.
Šie panašumai, kaip ir skirtumai, gali rodyti vietos tradicijų sutapimą ir įvairovę, bendrumą ir panašumą ją lydinčių sąvokų bei galimas
poveikių kryptis.
Palyginti plati svarstomo dalyko erdvinė nuosieka kalba už tai,
kad kryptis šiaurė-pietūs buvo veikiausiai bendras, o, galimas daiktas,
visai čionykštis vidurio Europos šiaurryčių, ypač Baltijos pietinio rajono, ruožų įmonio bruožas. Palaikų orientavimo būdas, apskritai net
ir kapų konstrukcija susijusi su religinės erdvės problematika. Realus plotas ir iliuzinės erdvės įvairių tautų religijose ir kultuose neretai
buvo bandoma kaip nors vertinti30. Skirstymas į geras ir blogas kryptis turėjo įtakos ne tiktai šventovių, kapų, laidojinių orientavimui, bet
ir spėjamos mirusiųjų buveinės lokalizavimui. Ir čia atkreipia dėmesį
viena kitai prieštaraujančios pagrindinės kryptys: rytų – gera šalis, iš
kurios pasirodo gaivioji saulė, vakarų – bloga, toliai, kuriuose saulė
pranyksta, neretai asocijuojama su mirusiųjų buveine, anapiliu31. Iš
dviejų kitų krypčių šiaurinę šiuo požiūriu reikia priskirti prie „blogų“,
pietinę – prie „gerų“, kadangi ši kryptis teikia daugiausia saulės ir
nurodo saulės vietą zenite.
Todėl atrodo visai tikėtina, kad tiek mirusiojo, tiek ir kapo įrangos orientavimo būdas pagal šiaurės-pietų ašį ir artimomis kryptimis
(etruskų-romėnų cardo ašis) vakariniams baltams ir kaimyninių teritorijų gyventojams reiškė požiūrį, susijusį su erdvės sakraliniu dalijimu. Šio pagrindą sudarė saulės kultas, tačiau suvokiamas kitaip negu
vėliau. Pietinės pusės kaip priešakinės privilegijavimas rodytų dar ga-

„Lietuvos pajūrio I–VIII a. kapinynai“, Lietuvos archeologijos paminklai, Vilnius, 1968,
p. 214, 216, 219–225, 227.
29
Iš 33 laidojinių 24 griaučiai gulėjo pagal rytų-vakarų ašį, PB, XXII, 1960, p. 172.
30
Z. Poniatowski, Treść wierzeń religijnych, Warszawa, 1965, p. 218; M. Eliade, Traktat...,
p. 361; tas pat, Sacrum, mit, historia, Warszawa, 1970, p. 61–81.
31
Z. Poniatowski, Treść wierzeń..., p. 218–221; M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung...,
p. 148.
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limą krypčių ryšį tiriamajame plote ir jiems artimuose, esant jeigu ne
etninės, tai gal tiktai tikėjimo sferos32 prigimties.
Vietinis, kilęs iš vidurio Europos, įprotis buvo laidoti palaikus
rąstgalio karstuose33. Jis ypač ryškus vakarinių baltų ploto šiaurvakarių dalyje. Pastebėti pėdsakai medinių padėlių po griaučiais, arba medinių angliukų ar net degėsių sluoksneliai, gulintys duobės dugne po
laidojiniais, labai iškalbingai atskleidžia rūpestį rengiant vietą guldyti
mirusiajam34. Veikiausiai bendras tokių priemonių motyvas, nepaisant
ypatingų šiuo atveju argumentų, buvo noras apdrausti palaikus nuo
tiesioginio susilietimo su žeme, o, galimas daiktas, ir bandymas apsaugoti juos nuo pernelyg greito sunykimo35. Veikiausiai šis rūpestis
kildavo iš noro sukurti palankesnes sąlygas mirusiajam ilsėtis36. Analogiškos to laiko apraiškos, aptiktos ir kitų kultūrų kapuose kaimyninėje ir kiek nutolusioje teritorijoje, rodo šio ritualo naujo požymio
panašumą37.
Laidota į kapą nuleidžiant visą velionį. Gan dažnai pastebima
kaulinės medžiagos griaučių nuodila kape rodo, berods, priežastis neSavo ruožtu kintantys palaikų orientavimo būdai, kas vyko apie I m. e. tūkst., aiškinami
kaip kitos ideologijos ir apeigų – krikščionybės – poveikio apraiška, plg. E. A. Simonovič,
„Magija i obriad...“, p. 54; Müller, Völkerwanderungszeitliche Körpergräber..., p. 140.
33
EH, II, 1969, p. 1128.
34
J. Eisner, Rukovet..., p. 407, ir kt. autorių cit.
35
Kas būtų priešinga, negu, tarkime, įsitikinimai romėnų, kurie naudojo sarkofagus – O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym,
Warszawa, 1968, p. 31
36
M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung..., p. 125. Sutinkama taip pat kitokia karstų
interpretacija, A. Fischer, Zwyczaje..., p. 155; J. Lips, U źródeł cywilizacji, p. 463, tai su
kitomis vakarinių baltų laidotuvių įmonio apraiškomis atrodo mažiau aktualu. Verta čia
priminti koncepcijas, siejančias dėžės rūšies karstą palaikams su mirusiojo namo idėja, plg.
T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, p. 107 ir kt., ir ten
cit. literatūra – arba su klėties idėja, plg. W. Szafrański, „W sprawie Etrusków nad Bałtykiem“, PAnt., II, 1967, p. 23, ir ten nurodyta literatūra, ypač W. La Baume’o. Šiuo klausimu
dėmesio verti yra požiūriai M. Eliade, Traktat..., p. 341–347, dėl ceremonijos ir agrarinių
kultų ryšio su mirties, mirusiųjų ir laidojimo problematika.
37
Rąstgalių karstai: C. J. Becker, „Dänemark“, EH, I, 1966, p. 277; J. Kostrzewski, Pradzieje
Pomorza, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966, p. 117, 124 (karstai ir mediniai pagrindai);
M. Alseikaitė-Gimbutienė, Die Bestattung..., p. 125, 154; „Lietuvos pajūrio...“, p. 214, 216,
220–225; iš Rytų Lietuvos pilkapių yra žinomi atvejai, kuomet kapo duobės buvo išgrįstos
medžio žieve, pvz., Cigelnės kapas nr. 4 – A. Tautavičius, „Rytų Lietuvos pilkapiai“,
LMAD, 1, 1955, p. 90, arba buvo naudojami pagrindai, jei be rąstgalių karstų, kaip, tarkime,
Miežionyse, M. Kaczyński, „Materiały z cmentarzyska kurhanowego badanego w 1934 r.
w miejscowości Mieżany, pow. Święciany“, WA, t. XXIX, 1963, p. 132. Černiachovo
kultūroje, išskyrus retus karstų ir medinių pagrindų pėdsakus, buvo naudojami ir anglių
bei pelenų pabarstai, o kartais mirusieji būdavo apibarstomi angliukais iš viršaus –
V. P. Petrov, „Maslovskij mogilnik...“, p. 157–158. Plg. H. L. Janssen, „Die Toten im
Brauchtum und Glauben der germanischen Vorzeit“, MWAG, 72, 1942, p. 165; J. Eisner,
Rukovet..., p. 407.
32
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palankių kaulų išlikimui dirvos sąlygų, o gal tuose kapuose buvo plėšikų raustasi. Tačiau stokojama aiškių įrodų, kad buvo praktikuojami
daliniai laidojiniai ir galbūt su tuo susijęs ritualinis lavono smulkinimas. Kad baltai galėję tokią praktiką taikyti, rodytų, jeigu tai tikėtina,
Henriko Lotevskio kronikos žinia. Sako ji, kad XIII amžiaus lietuviai
ir latviai nukirsdavo kovos lauke žuvusiems arba net sužeistiesiems
galvas, kad būtų sudarytos sąlygos laidoti savo bendražygius38.
Tiesą sakant, nematau vakarinių baltų teritorijoje romėniškojo
tarpsnio tiesioginių atitikmenų archeologijoje, bet tai rodo, kokių galėję būti, be literatūroje nurodomų spėjamų magiškųjų aspektų, dar
ir kitų dalinio laidojinio priežasčių39. Galima pajusti, kokios svarbios
baltų apeigose ir papročiuose buvo laidotuvės bei kokia reikšminga
jose turėjo būti mirusiojo galva40.
Sprendžiant pagal kai kurias archeologinės medžiagos laidotuvių
įmonio apraiškas, panašūs požiūriai ir tarp vakarinių baltų gyventojų
buvo įsivyravę jau anksčiau, romėniškuoju tarpsniu. Įkapėms skirtų
dovanų išdėstymas prie mirusiojo rodė didesnę pagarbą erdvei kaukolės srityje, kur būdavo dedami indai ir išdėliojami kiti daiktai, tarp kita
ko, ir tie, kurie kape atsirasdavo papildomai, ne tik išdėstytieji kape
funkcija pagrįstose vietose, arba pagal ypatingus principus. Nekalbant
apie apdaro ir puošybos daiktus, kurie būdavo išdėstyti funkcijos rodoma tvarka, tokie principai buvo taikomi ginkluotei – kalavijai dedami prie kairio šono, stiebiniai ginklai – smeigenos, ragotinės, ietys
– antgaliu kairėje kaukolės pusėje, rečiau dešinėje, skydai – ant kojų.
Įkapėms skirtų daiktų išdėstymo būdu daugiausia panašumo su
vakariniais baltais esama kitų Baltijos bei Skandinavijos teritorijų
laidojiniuose. Tai visų pirma pasakytina apie ginklų dėliojimo vietą.
Gotlandų kapinynuose galima pastebėti polinkį grupuoti daiktus ne
prie kaukolės, o prie mirusiojo pėdų41. Įdomu tai, kad anksčiau keltų
kapuose ginklai, išskyrus skydus, buvo dedami dešinėje palaikų pusėje42, ne kairėje, kaip darydavo baltai ir Skandinavijos germanai. Matyt,
kalavijai ir ietys būdavo skirtingai nešiojami, lygiai kaip skyrėsi grai-

A. Mierzyński, Źródła do mytologii litewskiej od Tacyta do końca XIII wieku, I, Warszawa, 1892, p. 99–102.
39
E. A. Simonovič, „Magija i obriad...“, p. 54–55, ir cit. literatūra.
40
Plg. J. Lipso pastabas, U źródeł..., p. 444, 446.
41
O. Almgren, B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, p. 88, eskiz. 156a, p. 121.
42
J. Rosen-Przeworska, Tradycje celtyckie..., eskiz. 13–17, 20.
38
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kų kalavijų nešionė – kairėje pusėje, tuo tarpu romėnai prisijuosdavo
juos prie dešinio šono43.
Turint omenyje deginimo ritualą, vienas diskusijas keliančių klausimų yra kūno deginimo vieta. Šioje srityje įvairių kultūrų kaimyninių
plotų kapinynuose atkreipia dėmesį laidojinių kiekio ir kūnų deginimo
papročio paplitimo bei kiekio, net spėjamų kremacijos vietų žymi disproporcija44. Priežasčių čia gali būti įvairių45. Dalykinėje literatūroje
pripažįstama galimybė atlikti kremaciją už kapinyno. Šitai rodytų lyginamieji etnologijos srities duomenys, juose galima rasti įvairių elgsenos būdų46. Iš rašytinių užuominų, kalbančių apie ankstyvųjų viduramžių baltų kūnų deginimą, aiškėja visų pirma įmonio būtinumas47.
Apie vietą, kur tai vykdavo, kalba vėlesni šaltiniai. Tarp kitų, J. Dlugošas (Długosz)48 užsimena, kad lietuvių „kiekvienas kaimas, kiekviena gyvenvietė ir šeima turėjo savo atskirą alką ir jame savo aukurą,
kuriame degindavo savo mirusiųjų kūnus [...]“, – tai leistų galvoti, kad
ceremonijos vykdavo kapinynuose. Šitai patvirtina ir ankstyvaisiais
viduramžiais bei ankstesniais laikais atlikti Lietuvos ploto kapinynų
stebėjimai49. Vokiečių rašytiniai šaltiniai nurodo ir skubaus mirusiųjų
deginimo ceremonijos organizavimo galimybę, jeigu versdavo padėtis50.
Pagal archeologinius duomenis, tiesa, nelabai gausius ir labai
įvairios iškalbos tikimybės, panašiai romėniškuoju bei tautokraustos
tarpsniu elgdavosi ir vakariniai baltai, kuomet mirusius degindavo
kapinynuose. Tam reikalui būdavo kiekvienąkart skubiai parenkama
vieta tam tikroje nuolatinėje srityje, esančioje objekto periferijoje,

O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie..., p. 398, 415, eskiz. 177.
Tarkime, Mazovijoje romėniškuoju tarpsniu – A. Kempisty, Obrządek pogrzebowy...,
p. 96.
45
Tarp kitko, paviršinis laužų pobūdis, kur pėdsakai greit nusitrindavo, ne iki galo ištirti
kapinynai, jų apnaikinimas ir pan. Plg. T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności
kultury pomorskiej, p. 69.
46
U. Schlendther, Brandbestattung und Seelenglauben, Berlin, 1960, p. 20–34; M. Cabalska,
„Ze studiów nad obrządkiem ciałopalnym...“, p. 51; T. Malinowski, op. cit., p. 92 ir kt.,
100.
47
Pvz., Wulfstano užuominos, Dzežgonio 1248 m. sutarties bei Livonijos rimuotosios kronikos fragmentai, plg. A. Mierzyński, Źródła do mytologii..., I, p. 36, 88, 120–122.
48
Jano Długoszo, Krakovskio kronika, Dzieła Wszystkie, IV, Dzieje Polskie, III, Kraków,
1868, p. 444. Kalbant apie prūsų gyventojus, plg. Sembos vyskupo Mykolo dokumentą,
A. Mierzyński, Źródła do mytologii..., I, p. 132; W. Mannhardt, Letto-Preussische Göterlehre, Riga, 1936, p. 129.
49
I. Sadauskaitė, „Dėl mirusiųjų deginimo papročio“, ILI, III, Vilnius, 1961, p. 125–131.
50
Galima tokią išvadą padaryti iš užuominos apie sembus Livonijos rimuotojoje kronikoje,
A. Mierzyński, Źródła do mytologii..., I, p. 122.
43
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arba buvusi net pastovi vieta, kurioje vykdavę ir kitos kremavimo ceremonijos. Visai tikėtini yra ir laužų deginimai bet kurioje kitoje pasirinktoje vietoje, tai galėtų liudyti kartais aptinkami ugnies deginimo
pėdsakai tarp kapų. Laužų likučiai – tai dažniausiai paviršiniai degėsių
pavidalo pėdsakai, kartais labiau prisotinti ir intensyvesni. Labai negausūs visame plote yra laužų vietoje įrengti kapai.
Sunku pasakyti, kaip atrodė deginimo technika. Reikėdavo sukaupti tinkamos kokybės malkų, tinkamai jas sukrauti ir įterpti į jas
palaikus bei vėliau tam tikru būdu kremuoti, reguliuojant, kiek įmanoma, laužo degimo greitį, ir žiūrėti, kad palaikai tolygiai degtų51.
Etnologiniai duomenys rodo tam tikrą įvairumą tiek laužo sandaros, tiek ir jo dydžio. Turi reikšmės palaikų įdėjimas į laužą, kartais ir
apgaubimas jų sluoksniu malkų iš viršaus, deginimas palapinės konstrukcijos lauže arba žemės dauboje su virš jos sukrautu laužu. Laužai
čia galėję būti įvairaus dydžio, bet svarbiausia – turėję būti pritaikyti
lavono dydžiui. Nepasakyta, kad laužo dydis nepriklausė nuo mirusiojo visuomeninės padėties. Kapinynuose aptiktų vietų su degėsiais
matmenys rodytų, kad laužai nebuvę didelės konstrukcijos, be to, kad
būdavo jie kraunami žemės paviršiuje. Tai, žinoma, neatmeta galimybės, kad palaikai nebūdavę po laužu arba jo viduje, ypač kad būtų
visur vienoda degimo temperatūra. Daug čia galėtų padėti atliktos deginamų žmonių likučių antropologinių ekspertizių gavinių studijos52.
Kalbant apie vakarinių baltų radinius, tokios ekspertizės yra dar
tik pradedamos. Šia tema tyli ir rašytiniai šaltiniai, tačiau įdomi atrodo
užuomina, tik tarpiškai su šia tema susijusi, kalbanti apie deginimo
būdą aukojimo tikslais lietuvių sugauto kryžiuočių riterio Gerhardo
Rudde’s. Belaisvis sudegintas ant žirgo apie auką sukrautame lauže53.
Laužas sukrautas iš kokybiškų malkų, jeigu iš po jo nebuvo matyti žirgo su raiteliu. Betgi aukojimo tikslai nebuvę tapatūs su laidojamaisiais.
Pastarųjų užduotis buvo ne tiktai sudeginti, bet vėliau ir surinkti ne iki
galo sudegusių kaulų likučius. Todėl rengiant laužą ir prižiūrint visą
procesą turėjo būti laikomasi kiek kitokių taisyklių. Tam tikri reiškiniai rodo, kad buvo praktikuojami įvairūs kremavimo būdai. Silpnes-

Daug dėmesio šiam reikalui skiria J. Szydłowski, „Obrządek pogrzebowy...“, p. 91 ir kt.
Plg. A. P. Malinowskio pastabas, „Badania pochówków ciałopalnych z cmentarzyska
ludności okr. lateńskiego w Wichrowicach, pow. Włocławek“, FAP, XVI, 1965, p. 127, cit.
C. Wellso patirties duomenys, „A study of cremation“, Antiguity, 11, 1960, p. 29–37.
53
Plg. Mikalojaus Jarošino kroniką, A. Mierzyński, Źródła do mytologii..., II, p. 11, 66. Kita šio
įvykio versija Dziežvos kronikoje, A. Mierzyński, min. veik., I, p. 152; 123 ir 155 puslapiuose cituojami panašūs įvykiai, atskleisti Livonijos kronikoje bei Albrechto Bardevicko.
51
52
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nis kaulų sudeginimas, atrodo, buvo būdingas žmonių palaikų deginimui romėniškuoju tarpsniu Mozūrų teritorijoje bei romėniškuoju ir
tautokraustos tarpsniu Suvalkų krašte. Tuo tarpu Sembos pusiasalio
kapinynuose – bent jau nuo vėlyvosios romėniškojo tarpsnio dalies
imtinai – kaulų trupinėliai buvo smulkesni ir ne tokie gausūs.
Galimas daiktas, tam tikrą ceremonijos vaidmenį vaidino laužui
naudotos malkos rūšis. Iš Suvalkų krašto radinių žinoma, kad pagrindiniu komponentu vietiniai gyventojai vartojo skroblo medieną, kuriai
būdingas kietumas ir mažas skalumas. Rečiau buvo naudojama ąžuolo, Jan Jaskanis
pušies ir eglės bei aromatinėmis vertybėmis pažįstamo kadagio mediena. Sunku spręsti, ar vartojamų malkų rūšis buvo siejama su lytimi,
amžiumi, visuomenine padėtimi ar įkapių rūšimi. Tam tikrų sugestijų
turi šiuo požiūriu Tacito pastaba apie germanus, kurie privalėjo žiūrėti, kad pasižymėjusių vyrų palaikai būtų deginami tik tam tikros rūšies
mediena54. Tai, kad medienos rūšis galėjo vaidinti kokį nors vaidmenį
apeigose, rodo vėlesni rašytiniai šaltiniai. Nepaisant kai kurių medžio
rūšių, kaip, tarkime, ąžuolo, paplitusio kulto, dėmesio vertos yra, tarp
kita ko, užuominos apie tai, kad Suvalkų kraštui artimi nadruviai dievo
Gabjaujo garbei degindavę skroblo medieną ir tikėję, kad ąžuolo medienos dūmai turi gydomųjų galių55.
Iš lenkų kalbos vertė Algis Uzdila
JAN JASKANIS (g. 1932 m. Liubline) – prof. hab. dr., žymus Lenkijos archeologas, baltistas. Studijavo Varšuvos ir Poznanės universitetuose.
Dirbo Balstogės archeologijos muziejuje, Balstogės vaivadijos archeologijos ir architektūros paminklų tyrimo ir konservavimo skyriaus vadovu.
1974–1980 m. Balstogės srities muziejaus, 1981–2000 m. Valstybinio archeologijos muziejaus direktorius. Tęstinių leidinių „Rocznik Białostocki“ ir „Wiadomości Archeologiczne“ redaktorius, „Acta Baltico-Slavica“ metraščio bendradarbis, redakcinės tarybos narys.
Svarbiausia tyrimų sritis – baltų kultūra I tūkstantmetyje. Tiria jotvingių pilkapynus ir gyvenvietes, prūsų pilkapynus. Jam vadovaujant tirtas Eglinės
piliakalnis. J. Jaskanis yra daugelio darbų autorius. Tai Some Problems of
Recent Archeological Research of the Sudovians of the First Millenium of
Our Era (Pirmojo tūkstantmečio jotvingių naujausių archeologinių paminklų
tyrimo problemos), 1964, Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku starożytności (I–V w. n.e.) (Vakarų baltų laidosenos baigiantis senovei apžvalga. I–V m. e. a.), Wrocław ,1974, Die Balten: die nördlichen Nachbarn der
Slawen, Freiburg: K. Schillinger, 1987, Ein Graberfeld der Wielbark-Kultur
in Ostpolen (Vielbarų kultūros Rytų Lenkijoje kapinynai), 1996. Spaudai jis
taip pat parengė naują A. Briuknerio knygos „Starożytna Litwa: ludy i bogi:
szkice historyczne i mitologiczne“ (Senoji Lietuva. Žmonės ir dievai) leidimą
(1979). Naujausia autoriaus knyga – Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie
kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce (2013).
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Tacyt, Dzieła, II, Warszawa, 1957, p. 279 (Germania 27).
Lietuviams beržo malkų dūmai turėjo tarnauti burtams, jiems buvo priskiriama savybė
praskaidrinti ateitį. A. Mierzyński, Źródła do mytologii..., II, p. 63.
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Kęstutis Subačius

KULTŪROS PAVELDAS ŠEŠUPĖS
AUKŠTUPIO IR KIRSNOS UPĖS AREALE
Pradedant apžvelgti šią temą aiškumo dėlei reikia tarti trumpą
pratarmės žodį dėl kultūros paveldo sampratos, jo apimties Šešupės
aukštupio areale ir Kirsnos upės antriniame baseine.
Kultūros sąvokos apibrėžimas turi daugiau kaip 300 reikšmių. Ją
sudaro mitologija, mokslas, menas, filosofija, religija, moralė, teisė,
technika, gamybos būdas, papročiai, folkloras, ritualai, žaidimai, pramogos, sportas, komunikacija ir kita. Reikšmės kilmė yra lotyniška,
kilusi iš žodžio cultura – „apdirbimas, ugdymas, tobulinimas“. Apibendrintai, plačiąja prasme, kultūra yra visa tai, kas sukurta žmonių
visuomenės fiziniu ir protiniu darbu. Mūsų aptariamoje temoje kultūros paveldo sąvokoje telpa gana plati žmogaus veiklos sfera. Ji apima
visų amžių archeologines kultūras, piliakalnių ir Sūduvos krašto atgimimo laikus. Visos jos yra užkodavusios tų amžių dvasinės-protinės
žmonių veiklos, jų gebėjimų, jų gyvenimo kultūrą. Jos sluoksnis po
sluoksnio klojosi į mūsų tautos etninės kultūros pamatus ir rašėsi į
tautos genetinį kodą.
Dėl palyginti nedidelės darbo apimties nebus galimybės plačiau
išdėstyti kultūros paveldo ištakų, teks apsiriboti paveldo objektų
trumpu aptarimu. Be to, nagrinėjamas arealas yra nedidelis ir archeologų mažai ištirtas. Jis niekuomet nebuvo izoliuotas nuo civilizacinių
procesų, vykusių gretimose žemėse, ir buvo jų dalis. Todėl visiškai
logiška gretinti šio arealo kultūros raidą su gretimų sričių raida ir atitinkamai tai apibendrinti.
Apžvelgdami Lietuvos teritorijoje, Šešupės aukštupio baseine,
esantį kultūros paveldą, remsimės krašto gamtinių sąlygų, kultūros
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raidos procesų apžvalga priešistorėje ir vėlesniais istoriniais laikais.
Aukštupio baseino vakarinėje, kairiakrantėje dalyje yra palyginti nedaug didesnių Šešupės intakų ir ežerų, turinčių reikšmingus vardus. Jų
apžvalgą pateiksime Šešupės baseino vakarinės dalies kultūros paveldo apžvalgos pabaigoje. Dešinioji, rytinė baseino dalis su Kirsnos upės
pobaseiniu turi labai turtingą kultūros paveldą. Čia telkšančių hidronimų kilmės prasmėse slypi krašto priešistorė, jo senoji istorija, todėl
juos apžvelgsime plačiau poskyryje „Kirsnos upė ir jos baseinas“.
Pateikiama hidronimų etimologija grindžiama tokiomis pačiomis
lingvistinėmis įžvalgomis, kurios buvo pateiktos 2012 m. istorijos paveldo metraščio Jotvingių kraštas IV tomo straipsnyje „Mūsų krašto
vandenvardžių slėpiniai“, todėl šiame darbe jos nebeteikiamos. Kartu
tai naujas darbas, jame plėtojami Sūduvos krašto hidronimų tyrinėjimai naujuose krašto hidrografinio tinklo baseino plotuose, kurie yra
į šiaurę ir šiaurės rytus nuo dabartinės valstybės sienos. Pietrytinėje dalyje šie plotai prasideda nuo vandenskyros linijos tarp Maros ir
Kirsnos upių pobaseinių, ji beveik sutampa su valstybės sienos linija.
Dalis Kirsnos baseino plotų šliejasi prie Punsko valsčiaus teritorijos
šiaurinės rytų ribos.
Čia pat reikšminga prisiminti, kad po Seinų krašto prievartinio
prijungimo prie Lenkijos ir Punsko valsčiaus teritorijos padalijimo ilgą
laiką, 1919–1948 m., valsčiaus dalis Lietuvos teritorijoje buvo vadinama senuoju Punsko valsčiaus vardu ir jo centras buvo Sangrūdoje.
Besileidžianti nuo Sūduvos aukštumų šiaurinių šlaitų, Šešupė
teka ledyninio liežuvio ir jo nuotekų vandenų išgriaužtu lataku. Upės
atkarpa nuo dešiniojo intako Šelmentos žiočių iki Kirsnos yra 22,8 km
ilgio ir nedaug didesnė už atstumą tarp šių taškų tiesiąja kryptimi. Taigi šioje atkarpoje upės vaga nėra labai vingiuota ir teka tuo slėniu, kurį
jai parengė ledyninių vandenų srautai, tekėdami nuo Sūduvos aukštumų šiaurinių šlaitų. Šešupės vandens paviršiaus absoliučioji altitudė
pasienyje yra 120 m, o pasiekus Kirsnos žiotis nusileidžia į 97 m aukštį, arba vidutinis nuolydis yra 100,9 cm vienam upės vagos kilometrui.
Čia baigiasi Šešupės aukštupio baseinas.
Aiškindamiesi Šešupės aukštupio baseino hidrografinio tinklo
didesnių ir mažesnių upių bei ežerų vardų reikšmines prasmes galime konstatuoti, kad gamta mūsų kraštui dovanojo didžiulį materialųjį
paveldą – tankiausią hidrografinį tinklą, o mūsų protėviai tas dovanas
– upes, ežerus – labai prasmingai įvardijo, ir tai tapo visos lietuvių
tautos kultūros paveldu. Paveldu, kuris yra neįkainojamas turtas gaivinant mūsų tautos etninius pamatus, jos istoriją, vystant kalbotyrą ir
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1 pav. Lietuvos pietvakarių geomorfologinė kartoschema

kitas mokslo šakas. Kiekvienas vandenvardis turi savo ištakas, savo
istoriją, kurią laikas paslepia labai giliai savo tėkmės kloduose, ir ne
visais atvejais įmanoma pasiekti jo kilmės šaknis, suprasti prasmines
reikšmes. Tačiau didesnė sėkmė visada lydi, kai prieš akis turime platesnį laiko ir erdvės tarpsnį apie vykusius anų laikų procesus, įvykius.
Įmintos Šešupės baseino hidronimų mįslės padeda daug geriau suprasti tų amžių civilizacinius procesus – kultūros raidą, gamtinę aplinką,
kurioje gyveno mūsų protėviai.
Iki XX a. devintojo dešimtmečio pradžios apie Sūduvos akmens
amžių buvo sprendžiama tik iš pavienių atsitiktinių radinių ir tai lėmė
įvairiausius vertinimus. Nuo 1982 m., siekiant labiau pagrįsti krašto
priešistorės raidą, pradėta sistemingai žvalgyti ir tirti naujus aptiktus
akmens amžiaus paminklus. Per dešimtmetį buvo surasta daugiau kaip
penkiasdešimt akmens, žalvario ir geležies amžiaus paminklų ir pavienių dirbinių radimviečių. Tyrinėtos Kubilėlių, Gluobių, Gedupio, Dusios ežero 8-a, Zapsės 1-a, 5-a akmens ir žalvario gyvenvietės. Ypač
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gausiai radinių aptikta 2001 m. žvalgant
Baltosios Ančios žiočių ir Gerdašių kaimo
ant kairiojo Nemuno kranto apylinkes. Čia
aptikta 30 naujų akmens amžiaus radimviečių ir surinkta daug paleolito – ankstyvojo
mezolito, ankstyvojo ir vėlyvojo neolito radinių (V. Juodagalvis, Užnemunės priešistorė). 2007 m. archeologai, vadovaujami mūsų
žemiečio archeologijos mokslų daktaro Algimanto Merkevičiaus, Marijampolės miesto
teritorijoje atkasė senovės sūduvių gyvenvietę su kapinynu, datuojamą II tūkstantmečiu pr. Kr.
Todėl, remdamiesi minėtais tyrimais,
atsižvelgdami į gamtos ir klimato raidos procesus, labai trumpai apžvelkime kultūrinės
raidos etapus.
Mezolite, atšilus klimatui, upėse, eže- 2 pav. Mezolito laikų raginiai įrankiai: mova,
ruose atsirado įvairiausių žuvų, vandens kaplys iš Turlojiškės, kirvis iš Kirsnos
paukščių, miškuose priviso briedžių, šernų,
taurų, stumbrų, elnių, lokių, stirnų, paukščių. Tai nebuvo bandomis
gyvenantys žvėrys ir nebereikėjo burtis visai giminei jų medžioti, sekti paskui elnių bandas. Žmonės greta medžioklės pradėjo verstis žvejyba, maistinių augalų, jų sėklų ir vaisių, paukščių kiaušinių rinkimu.
Tai leido statytis nuolatines stovyklas-gyvenvietes, kurtis ilgesniam
laikui.
Mezolito pabaigoje porinė šeima tapo ūkinio pobūdžio, padidėjo
jos kaip ūkinio vieneto reikšmė bendruomenės gyvenime. Šiame laikmetyje bendruomenės pradėjo gaminti keramikinius puodus, indus.
Manoma, kad tuo laikotarpiu turėjo atsirasti gimininei bendruomenei
priklausanti ūkinės veiklos – medžioklės, maistinių augalų, paukščių
kiaušinių, laukinių bičių medaus rinkimo – teritorija. Tokioms teritorijoms, jų riboms nusakyti, apibrėžti buvo naudojamasi toje vietovėje
esančiais ir kuo nors išsiskiriančiais iš aplinkos vienais ar kitais gamtos objektais arba upėmis, ežerais, kurie buvo natūrali gamtos riba tarp
kaimyninių teritorijų. Bet vien matyti šiuos gamtos objektus vietovėje
nepakako, juos dar reikėjo vienaip ar kitaip įvardyti, pabrėžti jų ryškias, išskirtines gamtines ypatybes, kurios būtų panašiai suprantamos
prie šių ribų gyvenančių kaimyninių bendruomenių narių ir jų būtų
laikomasi renkant maistą, medžiojant.
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Taigi galime teigti, kad mezolito vidurys ir šio laikotarpio pabaiga, t. y. laikai maždaug prieš 6 000–7 900 metų, yra upių, ežerų, pelkių
vandenvardžių atsiradimo, jų formavimosi proceso pradžia, tai skatino
pasiektas kultūrinės civilizacijos lygmuo.
Žinoma, tikslumo dėlei reikia pasakyti, kad vandenvardžiai galėjo
atsirasti dar ir tuomet, kai šiaurės elnių medžiotojai nustojo sekti paskui elnių bandas ir juos medžiodavo tykodami prie didesnių vandens
ar kitokių gamtinių kliūčių. Po tokių medžioklių jie grįždavo į savo
stovyklavietes ir laukdavo kito sezono ne visada toje pačioje vietoje.
Tačiau tai buvo tik vandenvardžių atsiradimo pirmieji daigai, ir sunku
pasakyti, ar vardai persiduodavo kitoms kartoms, nes dar nebuvo tapę
neatskiriama gyvenimo būdo ypatybe.
Yra manoma, kad prieš 8 000–9 000 metų ar net anksčiau egzistavo bendra indoeuropiečių prokalbė (VLE, t. 8, p. 94), ji palaipsniui
skyrėsi į probaltų ir kitas siauresnes indoeuropiečių prokalbės šakas
– dialektus.
Tuomet galime daryti prielaidą, kad nuo probaltų prokalbės iki
vandenvardžių intensyvesnio formavimosi pradžios praėjus apie 2 000
metų, probaltų dialektui buvo pakankamai laiko evoliucionuoti į vakarinių baltų dialektą. Šis laikas yra artimas vidurinio neolito pabaigai,
kuriame vakarinėje Lietuvos dalyje įsitvirtino Pamarių ir neolitinė Nemuno kultūros. Kaip teigia Zigmas Zinkevičius, „Hidronimų tyrinėtojai konstatuoja labai archajišką baltų hidronimijos pobūdį: ji dažnai
prilygstanti seniausiam indoeuropiečių hidronimijos sluoksniui. Matyt, baltai atsiskyrė nuo kitų europinių indoeuropiečių gana anksti,

3 pav. Titnaginiai negludinti kirviai iš Zapės ir Gluobių akmens amžių gyvenviečių
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galbūt vieni iš pirmųjų“ (Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija, t. 1, p. 188).
Šiuo metu Pietų Lietuvoje yra žinoma
daugiau kaip penkiolika vidurinio ir vėlyvojo
neolito Nemuno kultūros gyvenviečių, kuriose aptikta šiai kultūrai būdingų radinių – savitai ornamentuotos keramikos. Jos paplitimas
rodo, kad Nemuno kultūros bendruomenės
gyveno gana apibrėžtoje teritorijoje, pušynais
apaugusiuose smėliniuose Pietų Lietuvos dirvožemiuose.
4 pav. Baltijos jūros baseino gintaras apie 1600 m.
Pietinėje Lietuvoje ir visame Nemuno pr. Kr. Kretos-Mikėnų kultūroje,
aukštupio baseine būta nemažai titnagingų Gintarinis spaudas iš Kalkani
rajonų, ten buvo kasamas titnagas. Jis buvo
renkamas ir žemutinėse upių terasose. Tai buvo pagrindinė akmens
amžiaus įrankių, ginklų gamybos žaliava.
Šalia titnago gavybos ir apdirbimo, šiame laikotarpyje atsirado
dar viena strateginė ūkio šaka – gintaro gavyba, apdirbimas ir mainai-prekyba. Pasirodžius gintarui ir atsiradus jo apdirbimo centrui,
pietrytiniame Pabaltijyje jis greitai tapo didelės traukos vieta. Gintaras
tuo metu prilygo vėlesnių laikų auksui ir variui. Gintaras tapo ne tik
preke, mainų objektu, bet ir daiktu, naudojamu įvairių tikėjimų ritualuose, taip pat prestižiniu daiktu labai dideliuose Europos plotuose.
Viduriniame ir vėlyvajame neolite staiga išaugo gintaro poreikis besiformuojančiuose rutulinių amforų kultūros plotuose, kurie apėmė
teritorijas prie Elbės, Oderio, Vyslos upių baseinų, pietryčiuose siekė Dniestro ir Pruto aukštupius iki pat Dniepro vidurupio. Pietrytinių Baltijos pakrančių žmonės gamino gintarinius kabučius lenktomis
šoninėmis briaunomis, skridinius, apskritas arba keturkampes sagutes
su V pavidalo skylutėmis ir kitus gaminius. Mainais jiems buvo atsilyginama žemės kultūromis, naminiais gyvuliais. Tą patvirtina gintaro verslo gyvenviečių radiniai: sorų, kanapių sėklos, naminių gyvulių
kaulai. Gintaro ištekliai ir prekyba juo, jūroje sugaunami ruoniai, žvejyba ir medžioklė leido neblogai gyventi, ir tai buvo nuolatinis traukos
bei ekspansijos objektas kitoms kultūroms.
Pajūryje susiformavo ryški ir savita Pamarių kultūra, prasidėjusi
ankstyvajame vidurinio neolito laikotarpyje ir pasiekusi savo klestėjimą IV–III tūkstantmetyje pr. Kr. Paaiškėjo, kad šios kultūros susidarymo pradžia yra ankstesnė nei virvelinės keramikos kultūros (VKK)
išplitimo Europoje laikai. Ankstyvoji Pamarių kultūros keramika yra
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datuojama vidurinio neolito pabaiga, o tai 400–500 metų anksčiau nei
VKK bendras europinis horizontas – 2800–2700 m. pr. Kr., kuris yra vėlyvojo, bet ne vidurinio neolito pabaiga. Naujausių tyrimų duomenimis,
daroma prielaida, kad Pamarių kultūros susidarymo pradžia yra laikytina gintaro gavybos, rinkimo, papuošalų gamybos ir mainų verslo plitimas. Labai daug apie Pamarių kultūros bendruomenes pasako surastas
Juodkrantės neolito gintaro dirbinių rinkinys, sudarytas iš 435 aprašytų
dirbinių, susidedančių iš dirbinių nuo vidurinio iki vėlyvojo neolito ir
ankstyvojo bronzos amžiaus. Visi jie pagaminti Pamarių kultūros žmonių. Europos archeologinių tyrimų sintezė parodė, kad Pamarių kultūra
buvo labiau išplitusi, nei manyta iki pastarųjų metų. Ji apėmė teritori5 pav. Po Antrojo
jas, kurias vakaruose juosia Vyslos upė, pietuose – Pripetės, rytuose
pasaulinio karo išlikę – Dniepro baseinas, o šiaurėje peržengia Dauguvą ir net toliau.
Juodkrantės neolito ir
Yra įvairių nuomonių apie šios kultūros lopšį ir jos išplitimą, eiankstyvųjų bronzos
laikų gintaro dirbinių nant toliau nuo pajūrio srities į žemyno gilumą. Tačiau galima tvirrinkinio dirbiniai:
tai teigti: ji darė didelę įtaką žemyno gilumos sričių bendruomenėms
1–3, 5, 6 – žmonių
– vyko platūs daiktiniai mainai ir gamybinės bei gyvensenos patirties
figūrėlės; 4 – scheabipusis keitimasis. Žinoma, einant tolyn ji susimaišiusi su vietine kulmiška gyvūno galva
tūra. Visoje Lietuvoje rasta jos gyvenviečių; iš jų dera paminėti Sūduvoje, Šakių rajone esančią Kubilėlių gyvenvietę.
Pamarių kultūra yra laikoma baltų genčių užuomazgos kultūra.
R. Rimantienė mano, kad su šia kultūra prasidėjo vakarų baltų išsiskyrimas iš bendro baltų arealo (R. Rimantienė, Nida. Senųjų baltų gyvenvietė, p. 177). Lietuvos istorijos instituto 2005 m. leidinyje Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis rašoma:
„IV tūkstantmečio pabaigoje – III tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje čia
gyvenę žmonės sukūrė Pamarių kultūrą su savo didelėmis ilgalaikėmis
gyvenvietėmis, išsiskiriančiomis iš kitų vėlyvojo agrarinio neolito kultūrų, 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.“
Baltų susidarymui senieji krašto gyventojai turėjo gerokai daugiau
įtakos, nei manyta anksčiau. Jie paliko Nemuno, Narvos kultūras, trukusias beveik 4 000 m. Kito ir nuomonė dėl senųjų Lietuvos gyventojų
etninio priklausomumo. Prieita prie išvados, kad iki baltų susidarymo
Lietuvoje gyveno ne finougrai, lybiai, somiai, bet europidai, tarp kurių
finougrų galėjo būti tik pavienių salelių. Baltai formavosi gana ilgai, ir
įvairiose teritorijose tai sąlygojo skirtingi vietos pagrindai.
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Čia pat pravartu pasakyti, ką teigia antropologijos duomenys. Pagal juos nustatyta, kad
I tūkstantmetyje po Kr. baltų gentys skyrėsi
kaukolės požymiais – juos būtų galima skirstyti į keturis tipus, ir jie skyrėsi ne iš esmės,
o sudarė giminiškų formų grupę. Lietuvos pagrindinis masyvus dolichokraniškas (pailgos
kaukolės) siauraveidžių žmonių tipas yra labai senas, aptinkamas baltų arealo vakariniame pakraštyje ne vėliau kaip žalvario, o gal ir
neolito pabaigos amžiuje. Beveik per pusantro
tūkstančio metų šis tipas visai nepakito, išlaikė
tokias protoeuropidines ypatybes, kaip masyvumas ir dolichokranizacija. Įdomu tai, kad
ketvirtajam tipui, graciliam mezokraniškam
(vidutinio dydžio kaukolė) vidutiniaveidžiam,
analogija randama neolitinės Nemuno kultūros protobaltiškoje antropologijos medžiagoje
6 pav. Akmens ir žalvario amžių pastatų
Turlojiškėse, Kalvarijos savivaldybėje (Lietu- rekonstrukcija: 1 – Kubilėliai; 2 – Vuolerimas,
Švedija; 3 – Samantonys
vių etnogenezė, p. 116).
Jau konstatavome, kad vėlyvajame neolite
pradėjo ryškiai išsiskirti vakarų baltai su Pamarių kultūra, ji laikui bėgant veikiama kitų kultūrų transformavosi į pilkapių kultūrą vėlyvajame bronzos amžiuje. Šioje kultūroje apie 900–750 m. pr. Kr. pradėjo
išsiskirti trys vakarų baltų sritys: prūsų (siaurąja prasme), galindų ir
sūduvių. Kalbiškai nuo rytų baltų jos galutinai atsiskyrė ne vėliau kaip
IV–III a. pr. Kr. Publijus Kornelijus Tacitas I a. po Kr. ir Klaudijus Ptolemajus II a. po Kr. jau nurodo atskiras vakarų baltų gentis: aisčius,
galindus ir sūduvius.
Dabar aptarkime aukštupyje esančius mūsų protėvių sukurtus
paminklus – piliakalnius ir kitą kultūros paveldą, vienaip ar kitaip atspindintį to laiko žmonių dvasią ir gyvenimo sąlygas. Tiesa, mažą dalį
šios užduoties jau esame atlikę – minėjome laikotarpį, kurį paprastumo dėlei būtų galima įvardyti proistore – prieš susikuriant ir susidarant žemių centrų branduoliams, statant jų pilis, pilaites, alkakalnius.
Tai teritorinių gimininių bendruomenių raidos laikotarpis. Kita civilizacijos raidos epocha – tai mažiausiai pusantro ar du tūkstančius ir
daugiau metų trukęs piliakalnių kultūros laikotarpis.
Lietuvos teritorijoje, Šešupės aukštupio baseine, yra užfiksuota 13
piliakalnių: Būriškių, Kampinių, Menkupių, Naujienėlės, Papiliakal-
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7 pav. Raginė
apeiginė lazda su
briedžio galvute,
III tūkst. pr. Kr.,
rasta Šventojoje
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nių, Žaliosios – pirminiame Šešupės baseine, ir Maišymų, Palazdijų, iš
dalies Verstaminų I, II, III, IV, Rudaminos ir dar penki šeši piliakalniai
netoli Rudaminos piliakalnio, bet esantys kitų upių baseinuose.
Iš istorinių šaltinių (P. Dusburgietis, Prūsų žemės kronika – Vokiečių ordino 1190–1330 m. grobiamųjų karų prieš baltus istorija) žinome, kad apie 1200–1285 m. Sūduvos krašte buvo susiformavę 10
stambesnių bendruomenių žemių su savo centrais: Dernas, Kimenava,
Kirsnava, Kriesmena, Mėrūniškiai, Pokima, Šventainis, Veise, Velzava
ir Žilina. Dauguma šitų žemių, sprendžiant pagal piliakalnių ir šalia jų
buvusių gyvenviečių amžių, gyvavo ištisą tūkstantį ir daugiau metų.
Tai liudija apie čia gyvenusių žmonių, mūsų protėvių tų amžių aukštą
materialinę ir dvasinę kultūrą.
Rudaminos piliakalnis tapatinamas su Kirsnavos žemės – valsčiaus centru (R. Batūra, [paaiškinimai], Prūsų žemės kronika, p. 412),
jis yra 1,5 km į pietvakarius nuo Rudaminos miestelio, prie senovėje
buvusio ežero, aukštoje ir masyvioje kalvoje, kurios viršūnės plotas
– apie du hektarai. Kalvos absoliutusis aukštis – 198 m, tai viena iš
Sūduvos aukštumos rytinės dalies, vadinamos Rudaminos aukštuma,
kalvų. Aplink kalvą driekėsi pelkėjantis ežeras, iš kurio rytinės pusės
pradžią gavo dabartinis Rudaminos upeliukas, įtekantis į Rimiečio ežerą. Dalis pelkių, šlapių pievų yra išlikę ir mūsų laikais. Tad piliakalnis
įrengtas saugioje, gerai gamtos kliūčių saugomoje vietoje. Gynybinis
pylimas kalvos viršuje įrengtas per keturis etapus. Aukščiausias jis
šiaurės pakraštyje. Pirmasis, seniausias pylimas buvo vos vieno metro
aukščio, plūktas iš molio; kai virš jo buvusi medinė užtvara sudegė, jis
paaukštintas iki 2 m. Trečiame etape pylimas piltas iš smėlingo grunto,
jo paviršius užpiltas plūkto molio sluoksniu, o išorinis šlaitas grįstas
akmenimis. Paskutinį, ketvirtą, kartą piliakalnio pylimas po gaisro paaukštintas dar vienu metru. Tyrinėjimų metu šio pylimo sampile rasta
sparninių geležinių strėlių antgalių.
Piliakalnio aikštelė yra lygi, ovali, apie 83 m ilgio ir 60 m pločio,
bendras jos plotas – apie 4 980 m². Tyrinėjimų metu rasta pylimų įtvirtinimų, aikštelėje stovėjusių pastatų liekanų, daug lipdytinės grublėtu
paviršiumi ir žiestosios keramikos, jau minėtų strėlių antgalių, suanglėjusių ankštinių grūdų, gyvulių kaulų, akmens grindinių.
Piliakalnis įrengtas pirmaisiais amžiais po Kr. ir naudotas iki
XIV–XV a. Apie šią pilį yra įvairių pasakojimų. T. Narbutas, J. Basanavičius, J. Totoraitis teigė, kad ant kalvos pilį (Rudminne) 1240 m.
pastatė Ringaudas, kad čia Mindaugas vainikavęsis Lietuvos karaliumi
ir kad 1381 m. ją sunaikino kryžiuočiai, kai pirmą kartą panaudojo
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8 pav. Kirsnavos žemės pagrindinės pilies kalnas
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šaunamąsias bombardas. Č. Šaduikis aiškina, kad kryžiuočiai 1381 m.
pirmąkart bombardas panaudojo puldami Aukštadvario pilį. Vėlesni
istoriniai tyrimai yra paneigę versiją apie Mindaugo karūnavimą Rudaminos pilyje.

9 pav. Kirsnavos pilies radiniai
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10 pav. Lietuviai-sūduviai aukoja dievams. V. I. Navozovo piešinys.
Sankt Peterburgas, 1903

Manau, pirminis piliakalnio vardas, kaip ir žemės – valsčiaus vardas, turėtų būti Kirsnos – Kirsnavos, gana tiksliai atspindėjęs tų amžių gamtinę aplinką. Apie tai bus rašoma įvardijant upės vardo Kirsna
reikšmines prasmes ir jos vardo kilmę. Galime daryti prielaidą, kad
šiai žemei buvo pavaldžios netoli dabartinio piliakalnio stovėjusios
mažesnės pilaitės – Maišymų (Gumbelių), Elveriškių (Eglynkalnio),
Buniškių, Ūdininkų, Palazdijų, Kuklių ir kitos.
Tikrą galvosūkį kelia Verstaminų piliakalnių kompleksas, esantis
prie Verstaminų ežero. Šis nedidelis, 3 ha ploto, ežeras per Balinės
upelį jungiasi su Rimiečio ežeru ir Kirsnos upe su Šešupe. Kompleksą
sudaro keturi piliakalniai. Visi jie datuojami I–II tūkstantmečiu, nutolę vienas nuo kito nuo 0,3 iki 1,3 km. Prie II ir III piliakalnio rastos
papėdės gyvenvietės, jose aptikta brūkšniuotosios, grublėtosios keramikos radinių. IV piliakalnis labiausiai apardytas. Jis dar vadinamas
Alkakalniu, o nuo Dusios ežero – sūduvių mitologinių laikų dvasios
panteono (ežero vardo prasminė reikšmė kilusi iš sūduvių žodžio dusi
„siela“) – nutolęs tik per 4,8 km ir todėl jo vardas Alkakalnis gali atspindėti mitologinių laikų tikrąsias reikšmes.
Piliakalnių, šalia jų esančio Verstaminų kaimo ir Verstaminų 3 ha
ploto ežero vardai yra kilę vienas iš kito, bet svarbiausia, kuris buvo
pirminis. Galima daryti prielaidą, turint mintyje archeologines akmens
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amžiaus gyvenvietes prie Dusios ežero, kad pirminis ežero vardas galėjo būti Verstamina-Verstaminai. Kaip nesunku pastebėti, vardas yra
dvikamienis Vers + ta + mina, -ai. Pirmasis kamienas Vers- gali reikšti šaltinius, kurie maitina ežerą, o jungtis -ta- nurodo šaltinių vietą
(LKŽ, t. 18, p. 801). Lietuvių kalboje yra žodis mynė „klimpstanti bala,
liūnas“ (LKŽ, t. 8, p. 212), ir A. Vanagas daro prielaidą (Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, p. 217), kad daiktavardis su šaknimi
min- yra reiškęs balą, kemsyną ar panašiai. Ir dabartiniais laikais, labai pakeitusiais gamtinę aplinką prie piliakalnių, galima nesunkiai įsivaizduoti, mintyse atkurti prieš gerą tūkstantį metų buvusią gamtinę
situaciją, kuri suponuoja atsakymą, kad vardas Verstaminai kilo iš aplinkui piliakalnius telkšojusių klampių balų – minių ir ežero prasminių
reikšmių. Ši gamtinė aplinka ir buvo pagrindinis akstinas, paskatinęs
sūduvius čia kurti įtvirtintų gyvenviečių su alku kompleksą.
Kita piliakalnių grupė, esanti arčiau Šešupės, galėjo sudaryti dar
dvi žemes. Viena iš jų – Kampinių, Menkupių, Naujienėlės, Papiliakalnių ir dar galbūt Būriškių, Lakinskų piliakalniai – sudarė Piliakalnių
piliakalnio žemę – junginį, kita grupė – Žaliosios, Sūduvos ir kiti, dabar
esantys Lenkijos teritorijoje – jungėsi prie Eglinės III–XIII a. stambios
pilies su gyvenviete. Jos plačius tyrimus 1984–1991 m. atliko Varšuvos
valstybinio archeologijos muziejaus Baltų archeologijos skyrius. Tyrimų metu aptikta IV–V a. gausių radinių, tarp jų daugiau kaip 800 įvairių bronzinių daiktų. Lietuvoje esantys minėti piliakalniai mažai tirti
– daugiausia atlikti tik žvalgomieji tyrimai. Labai mažai žinome apie
kapinynus, bet visais atžvilgiais tai įtikinamiausi mūsų priešistorės ir
vidurinių amžių kultūros liudininkai, laukiantys išsamių tyrimų.
Kaip rodo gausūs rašytiniai šaltiniai, po Vokiečių ordino siaubiamo mūsų krašto naikinimo jis niekada neliko „niekieno žemė“, kaip
lengva ranka įvardija Kalvarijos savivaldybės tinklalapis „Kalvarijos
miesto atsiradimas ir raida“, teigdamas, kad „Iki pat Žalgirio mūšio
Užnemunė buvo niekieno žemė“. Ji turi savo istoriją – skaudžią, tragišką, bet būtent savo – Sūduvos. Ir sugriovus krašto socialinę infrastruktūrą, išžudžius didelę dalį savo žemę, savo namus gynusių protėvių, o kitus išvarius į vergiją, į Sembos pusiasalį, Sudauen Winkel
kampą, mūsų žemė Sūduva nedingo, – ji liko mūsų tėvų, mūsų žeme.
O jos vardus, kultūros paveldo reliktus, jų dvasios testamentą čia išlikę mūsų gentainiai atnešė savo ainiams broliams lietuviams. Manau,
mums, dabartiniams sūduviams, lietuviams, savos Tėvynės istorija
reikalinga su visais jos etniniais pamatais, su visa jos proistore ir istorija, o ne „nuo mūšio prie mūšio“.
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Istoriniuose šaltiniuose užtinkame žinią, kad Jogaila 1380 m. gegužės 28–31 d., tuomet dar Lietuvos didysis kunigaikštis, siekdamas
paslėpti savo slaptas derybas ir sutartį su Kryžiuočių ordinu, nukreiptą prieš kunigaikštį Kęstutį, surengė net keturių dienų medžioklę su
karališkomis vaišėmis Ordino aukštiems pareigūnams. Įdomiausia,
kad tai vyko Sūduvos girioje Dovydiškėse-Daudiškėse. Šią vietovę
randame 1384 m. kryžiuočių žvalgų kelio nr. 54 aprašyme. Jame pateikiamas grobuoniško žygio iš Įsruties į Darsūniškį (vietovė Kaišiadorių rajone ant Nemuno dešinio kranto) maršrutas: „nuo šitos upės,
nuo Lieponos, 2,5 mylios iki Daudiškių; nuo Daudiškių 2 mylios iki
Rausvės; nuo šitos Rausvės upės 2 mylios iki Šešupės; nuo Šešupės 3
mylios iki upės, kuri vadinama Kempe [yra prielaida, kad tai Jiesios
upė], čia reikės per upę keltis ir daryti du lieptus, abu vienos virvės
ilgumo; nuo čia iki Darsūniškio 6 mylios.“ Identifikuodami pagal šį
aprašymą Dovydiškes-Daudiškes galime daryti prielaidą, kad tai buvusi sodybvietė su pastatais, kuriuose surengtos keturių dienų vaišės,
derybos ir medžioklė. Sodyboje, o gal medžioklės namuose, medžioklės dvare, matyt, ir gyveno tas keturias dienas kunigaikštis, jo svečiai
ir jų palydos, o aplinkui plytėjo giria, kurioje vyko medžioklė. (Viena
Prūsijos mylia buvo lygi 10 000 žingsnių ir prilygo 7 532,5 m; viena
virvė prilyginama 140–150 pėdų; pėda – 22,2 cm.)

11 pav. Prelomciškės piliakalnis prie Dusios ežero yra netoli nuo Verstaminų
keturių piliakalnių komplekso
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12 pav. Vilkai puola stumbrus. A. S. Chrenovo piešinys, Baltvyžio giria,
Sankt Peterburgas, 1903

Aptinkamos žinios apie Sūduvos krašte sutiktus žmones, ten esančias gyvenvietes, dirbamus laukus ir šienaujamas pievas laikotarpyje
po Sūduvos krašto kryžiuočių nusiaubimo iki Žalgirio pergalės neigia
kryžiuočių ideologų skelbtą „dykros“ sąvoką, kurią jau kiti ideologai
pradėjo labai plačiai vartoti norėdami parodyti nukariautojų žiaurumą ir gobšumą. Žinoma, visa tai buvo daroma, bet negalima to teigti
vartojant sąvoką „dykra“, reiškiančią tuščią, negyvenamą vietą. Čia
ne pro šalį pasiremti istorikais J. Jurginiu ir A. Šidlausku, kurie savo
parengtos knygos įvade „Kraštas ir žmonės“ rašė: „Žvalgai ir vedliai
buvo daugiausia prūsai ir lietuviai iš kryžiuočių užimtų teritorijų. Jie
kalbėjo lietuviškai, todėl tokias sąvokas, kaip lydimas, traktas, plynė
ar tyruliai, vokiečiai užrašė labai įvairiai, keliose vietose pavartodami
žodį wiltnis, atitinkantį dabartinį vokišką Wildnis ir reiškiantį dykrą,
neįžengiamą ar apskritai žmonių negyvenamą ir nenaudojamą žemės
plotą. Taip atsirado ir iki šiol tebekartojama išvada, kad Užnemunė
ir platus Žemaitijos ruožas palei Nemuną buvo dykra, negyvenamas
arba gyventojų apleistas kraštas. [...] Kad žodžiu wiltnis vadinta ne
dykra, aiškiausiai matyti iš 57 kelio aprašymo, kur pasakyta „ouch vel
lute in der wiltnis gefunden unde cel hews.“ Vadinasi, kelyje iš Įsruties į Merkinę, toje Užnemunės wiltnis, žvalgai sutiko daug žmonių ir
matė daug namų. Kad tas senas germaniškas žodis čia pavartotas ne
geografine, o politine prasme, aiškėja ne tik iš žvalgų pranešimų, bet
ir iš Vegebericht’ų [Kelių aprašymų] pabaigoje įdėto karinio-politinio apibendrinimo. Ten tuo žodžiu vadinama Lietuvos dalis, teisiškai
priklausanti Ordinui, bet dėl gyventojų pasipriešinimo jam nepavaldi.
Kryžiuočių manymu, tai valstybės valdžios neturinti arba tokiai valdžiai nepasiduodanti teritorija, todėl ir laukinė. Galimas daiktas, kad
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Lietuvos dalis, dabar vadinama Užnemune
ar Suvalkija, buvo rečiau gyvenama, tačiau
wiltnis negalima versti į dykrą ir tą žodį suprasti kaip neįžengiamą mišką ar neapgyvendintą vietą.
Kalbėdami apie Sūduvos krašto atgimimą, mes jį suprantame kaip nedalijamą
Lietuvos teritorijos dalį, kurios ūkio tolesnis vystymas priklausė nuo Lietuvos kaip
valstybės stiprėjimo ir augimo. Tad labai
glaustai: kokia buvo tuometė Lietuva?
XIV a. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei po atkaklių vidaus kovų pavyko
įtvirtinti didžiojo kunigaikščio Vytauto
valdžią ir jo vadovaujamiems lietuviams
duoti atkirtį Kryžiuočių ordino grobikiškiems žygiams ir siekiui užkariauti Lietuvą.
13 pav. Melno taikos sutarties tarp Lenkijos
Tačiau Ordino pavojus Lietuvai tvyrojo paKaralystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
kibęs čia pat, ir tai trukdė tolesnį valstybės
Vokiečių ordino patvirtinimas 1422 m. rugsėjo 27 d.
vystymąsi, jos teritorijų vienijimąsi. Šalia
išorinio pavojaus, Lietuvoje kelerius metus iš eilės buvo blogi orai.
1407 m. buvo šilta žiema, kaip rašo R. Hennig, „prieš pat Kalėdas kai
kur pražydo obelys“ (iš Arūno Bukančio knygos Neįprasti gamtos
reiškiniai Lietuvos žemėse XI–XX amžiuose, p. 26). Tolesniais 1408 m.
nuolatiniai lietūs supūdė vasarinius ir žieminius javus, žmonės badavo.
Vytautas kreipėsi į Jogailą prašydamas padėti. Grūdai iš Lenkijos į
Lietuvą buvo plukdomi 20 laivų Baltijos jūra ir aukštyn Nemunu. Tačiau kryžiuočiai Ragainėje juos sulaikė – užgrobė, teigdami, kad buvo
vežami ginklai. Apie tai 1409 09 09 Vytautas rašo savo laiške Europos
šalių vadovams, didikams, miestų bendruomenėms: „pasigrobė kartu
su mūsų laivais didelę siuntą javų“. 1409 m. buvo labai šalta žiema,
vasarą sausra – vėl prasidėjo badas.
Lietuvos, Sūduvos girios, be akivaizdžios didelės materialinės
naudos, valstybei teikė didelį strateginį pranašumą jos kovose su didelėmis priešo pajėgomis bei prieglobstį gyventojams. Jau Vytauto laikais kovose pasižymėję kunigaikščiai, dvariškiai buvo apdalijami dideliais žemės plotais, giriomis. Tuo laiku prie Nemuno stovėjo Gardino,
Merkinės, Alytaus, Punios, Birštono, Darsūniškio, Kauno, Veliuonos,
Vilkijos ir kitos pilys. Šių pilių valdytojams buvo priskirti dideli girių
plotai Sūduvoje, jie pagal išvardytas pilis tęsėsi iki pat sienos su Prū-
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sija. Taip Sūduvoje atsirado Alytaus, Birštono, Jurbarko, Kauno, Merkinės, Punios, Veliuonos, Vilkijos ir kitos didžiojo kunigaikščio dvaro
girios bei privačių kunigaikščių ir didžiūnų girių – didžiausios buvo
Radvilų ir Sapiegų.
Pradiniame Sūduvos krašto 1400–1450 m. apgyvendinimo etape,
reikia manyti, vyko daugiau savaiminis gyventojų grįžimo procesas.
Tuo laiku maždaug 85–90 proc. krašto buvo apaugę miškais su didelėmis pelkėmis ir ežerais. Čia žmones traukė galimybė naudotis gausiomis girių gėrybėmis, laisvė nuo įvairiausių prievolių savo ponui, kunigaikščiui. Pasibaigus karams, matyt, nemažai žmonių, pasitraukusių į
dešinę Nemuno pusę, galėjo grįžti į gimtąsias vietas vedami tėviškės
ilgesio, ieškodami ryšio su ten pasilikusiais, giminaičiais ir panašiai.
Čia jie galėjo laisvai verstis kailinių žvėrelių medžiokle, rinkti medų,
vašką, sakus ir prekiauti su besikuriančiais miestais prie Nemuno, su
atvykstančiais pirkliais. Lietuva nuo seno garsėjo kailiais, apie tai dar
1072–1076 m. rašė A. Bremenietis Hamburgo bažnyčios istorijoje. Iki
mūsų dienų išliko gyvenamųjų vietovių, kaimų pavadinimų, kilusių
iš medžiojamų žvėrelių pavadinimų: Bebrininkai, Bebrai, Bebrūtiškės,
Elnelaukis, Lapės, Meškučiai, Opšrūtai, Ūdrija ir panašiai. Savo laiku
ir mokesčiai buvo mokami kiaunės, bebro, zuikio, lapės kailiukais.
Nepaisant vykusių sunkių išorės ir vidaus kovų, Lietuvos ūkis
darė pažangą. Suteikta 1387 m. Jogailos privilegija Vilniaus miestui
reiškė miestų savivaldos pradžią Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, naują valstybės ūkio vystymosi pakopą ir kultūros raidą.

15 pav. Senovinis lentų pjovimas rankiniu pjūklu
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16 pav. Medžio anglių degimo krosnys: 1 – antžeminė; 2 – įleista į žemę

Miestų augimas skatino viso krašto kilimą. Miestai, kaip tuometės pažangos katalizatoriai, pradėjo kurtis ne tik prie stambių feodalų
pilių, bet ir, gavę miestų savivaldos pripažinimą, darėsi savarankiški
ekonominiai vienetai, juose kūrėsi įvairūs gamybos cechai, manufaktūros, atsirado miestiečių luomas su savo socialinėmis struktūromis,
didėjo darbo pasidalijimas ir poreikis perimti kitų valstybių patirtį,
vystyti prekybą. Visa tai skatino plėtoti švietimą, kultūrą, plėsti miestų ir gyvenviečių tinklą. Pasibaigę karai su Vokiečių ordinu leido sparčiau plėtoti užsienio prekybą. Augantys Europos miestai didino Lietuvos miško medžiagų, grūdų ir kitų žemės ūkio produktų paklausą.
Taip pat didėjantis vidaus vartojimas lėmė būtinumą tobulinti žemės
įdirbimą ir gerinti jos panaudojimą. Tuo tikslu 1557 m. balandžio 1 d.
Žygimantas Augustas išleido Žemės reformos įstatymą, pradėtą vadinti „Valakų įstatymu“, o pagal jį atlikta žemės reforma įgavo Valakų
reformos vardą. Kai kurie istorikai mano, kad tai buvo pažangiausia
agrarinė reforma Europoje.
Lietuvos valstybės etninės žemės buvo suskirstytos į tris administracinius vienetus: Vilniaus, Trakų vaivadijas ir Žemaičių seniūniją.
Minėtos vaivadijos buvo valstybės etninis branduolys ir vadinosi Lietuvos kunigaikštija, o joms priklausiusios rusiškosios žemės vadinosi lietuviškąja Rusija. XVI a. pradžioje pakito teritorijos skirstymas,
išnyko beveik visos istorinės žemės, kurios sudarė Lietuvos valstybę, o išlikusias smulkiųjų bajorų ir rusiškąsias žemes pradėta vadinti
valsčiais. Svarbesnių pilių seniūnai valdė valsčius, kurie sudarė apygardą. Jas imta vadinti pavietais. Didžioji dalis Trakų vaivadijos lietuviškosios dalies valsčių XVI a. pradžioje buvo virtę dvarais. Dvarų
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vietininkai buvo vadinami laikytojais. Yra žinomi dvarai: Darsūniškio,
Semeliškių, Stakliškių, Birštono, Punios, Alytaus-Nemunaičio, Daugų,
Merkinės, Perlojos, Valkininkų-Lieponių, Eišiškių, Rodūnės, DubičiųKaniavos, Pervalkos, Ažo-Perlamo, Vosyliškių.
Keletą žodžių reikėtų pasakyti apie miškų tvarkymą tuo laikotarpiu, nes tai tiesiogiai susiję su Sūduvos kraštu. Dar 1468 m. Lietuvos
didysis kunigaikštis Kazimieras išleistame teisyne įtvirtino privačią
feodalų miškų teisę ir numatė dideles bausmes už miškų naudojimo
teisių pažeidimą; jame yra minimi šauliai ir girių sargai, „žvėrių sekėjai“. Jau 1515 m. minimas Birštono girios girininkas. 1528 m. Žygimantas Senasis išleido nuostatus, kaip atlikti miško darbus Vilkijos,
Veliuonos, Skirsnemunės ir Jurbarko giriose, o 1529 m. – nuostatus
apie miško darbams reikalingų būdų statybą. G. Valavičiaus atliktos
girių revizijos metu galiojo 1529 m. Lietuvos statutas, jo 8 ir 9 skyriuose beveik visi straipsniai minėjo girių naudojimo tvarką ir atsakomybę
už pažeidimus. Pavyzdžiui, 18 straipsnyje sakoma: „Taip pat, jei prie
kurio mūsų dvaro bus perdirbami miško produktai, kaip (pavyzdžiui)
smala, vančosai, šulai statinėms, pelenai, – visa tai paliekama mums
patiems (tai yra valdovo naudai).“ 1559 m. atlikta girių revizija buvo
Žygimanto Augusto Žemės reformos papildymas ir tapo pagrindu

17 pav. Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras (1533–1586) karališkojoje
medžioklėje Baltvyžio girioje. V. J. Navozovo piešinys. Sankt Peterburgas, 1903
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1567 m. vasario 27 d. priimti „Miško nuostatus“. Pagal juos valdovo
girios buvo padalytos į girininkijas, paskirti girininkai. Jiems į pagalbą duoti eiguliai (sekėjai), šauliai, bebrininkai, kopinėtojai (medaus)
– bartininkai. Girininkas už darbą gaudavo naudotis 9 valakus žemės
(3 palivarkus ir 6 apgyvendintus valakus – palivarko žemei apdirbti). „Miško nuostatai“ girininkus įpareigojo saugoti ne tik mišką, bet
ir žvėris, reikalavo, kad valdovo miškai būtų tvarkomi pagal „ūkio
mokslą“. Giriose nauji dirbamosios, ariamosios žemės plotai paprastai buvo parengiami išdeginant didesnį ar mažesnį miško plotą – taip
buvo elgiamasi pradiniu girių naudojimo laikotarpiu. Todėl įstatyme
nurodoma, kad parenkant naujienojų (naujo kaimo kūrimo plotą)
„joks medis nebūtų veltui nuleidžiamas“, kartu buvo sureglamentuotas vadinamasis įėjimas į varas – valdovo girias.
Aptariant Sūduvos krašto atgimimą svarbu bent trumpai apžvelgti
to paskatas. Pagrindinės – tai valstybės teisių į šias žemes įtvirtinimas
tarptautiniu mastu ir agresijos pavojaus pašalinimas, valstybės augimas, jos poreikių didėjimas ir jų tenkinimas, miško medžiagos ir jos
produktų, žemės ūkio produkcijos eksportas. Atskirai reikia paminėti
miestų atsiradimą ir jų spartų augimą, lėmusį gamybos ir visuomeninių santykių kokybinį šuolį visos valstybės mastu. Iš to kilo daugybė
valstybės specifinių poreikių, kuriems tenkinti reikėjo vystyti krašto
gamybines galias, skatinti jo įvairiapusį atgimimą.
Medžioklė, miškininkystė ir su tuo susijęs miško medžiagos ir jos
produktų ruošimas, balų rūdos išgavimas, popieriaus gamyba, žemdirbystės, gyvulininkystės vystymas ir jų produktų perdirbimas buvo
sritys, kurios dėl savo specifikos galėjo būti gana greitai pasitelktos
valstybės iždo papildymui ir krašto atgaivinimui. Po Melno sutarties
didžioji dalis Sūduvos žemių tapo didžiojo kunigaikščio valdomis; beveik per du šimtmečius kovų jos buvo labai nualintos. Čia iš klestinčio
krašto su aukšta kultūra ir išvystyta žemdirbyste, amatais buvę bendruomenių centrai su jų stambiomis gyvenvietėmis sunyko, labai sumažėjo gyventojų, supelkėjo laukai, išsiplėtę miškai virto galingomis
Sūduvos giriomis. Jose, slėpdamiesi nuo plėšikaujančių kryžiuočių
būrių, ir toliau gyveno, kad ir gerokai praretėję, etniniai sūduviai. Jų
dėka buvo išlaikyti ir perduoti į mūsų kalbos lobyną archajiški vandenvardžiai.
Miškas buvo didelis turtas ir valstybė dėjo daug pastangų, pagal
to laiko galimybes, jį tinkamai panaudoti. Šiuose miškuose likę senieji
gyventojai buvo gerai prisitaikę prie gyvenimo natūralaus ūkio sąlygomis. Jie buvo puikiausi girių žinovai, medžiotojai, medaus ir vaško
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18 pav. Elnių medžioklė XVII amžiuje

rinkėjai. Todėl buvo ir kunigaikščių girių geriausi pareigūnai – girių
sekėjai (eiguliai), varovai, šauliai. Birštono pilis XV a. tapo Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės medžioklės dvaru, o 1518 m. Birštono
miestas tapo Birštono girios, einančios iki Prūsų sienos, centru.
Užsienio prekyboje ir toliau buvo paklausūs žvėrių kailiai, kaileliai, vaškas, medus. Jiems ruošti taip pat reikėjo žmonių. Tačiau didžiausias stimulas, skatinęs gyventojų augimą, buvo regimai padidėjęs
poreikis miško medžiagos, ir dėl to išsiplėtė miško verslo darbai.
Pirmosios žinios apie miško ruošos verslą (būdas) aptinkamos dar
1379 m., kunigaikščių Jogailos ir Kęstučio tų metų sutartyje su Kryžiuočių ordinu dėl paliaubų pasienio juostoje (TLE, t. 1, p. 292). Ta
juosta buvo nustatyta abipus Nemuno ir apėmė daugiausia Gardino ir
Alytaus girias. Toje juostoje abiejų valstybių gyventojams leista laisvai medžioti ir žvejoti, kurti kaimus, statyti pilis, ganyti jaučius ir kitus
gyvulius, steigti būdas ir gaminti vančosą. Būdos buvo pirmosios miško verslo įmonės Lietuvoje, paprastai rengiamos prie vandens kelių
didelėse giriose. Jose gyvendavo būdininkai, kartais net keli šimtai,
čia juos ir maitindavo. Būdininkai skirstėsi į smulkesnes specialybes:
anglininkus, pelenininkus, degutininkus, dervininkus, klapkininkus,
potašo ruošėjus, vančoso ruošėjus ir kitus amatininkus. Sekant kalbininku Vytautu Mažiuliu, žodį būda galima priskirti prie baltų-slavų
kilmės.
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Apie miško verslo ir pramonės plėtrą, mažėjančius miškų plotus
Sūduvoje jau kalba ir G. Valavičius, 1559 m. pateikdamas žinių apie
Kauno girią, kuri buvo tarp Darsūniškio ir Vilkijos girių ir siekė Šešupę ties Pilviškiais. Jis rašo: „Tie sekėjai pranešė, kad Ganus Skopas
jo malonybės Kauno valdinėje medėje jau septyni metai iki šiai dienai gamina karaliaus malonybei ir rąstų blankas (vančos), pelenus
(popel) ir pušinius šulus (tarticy sosnovyje) [13]. Atseit, ne tik karaliaus malonybei, bet ir savo reikalams gamina šulus ir kitą medžiagą
visoje Kauno medėje ir namų reikalams atleidžia medžius, taip kad
visą medę apnaikinęs (spustošil).“ Tas pats G. Valavičius kitoje girioje
pastebi: „pristatė pačiame Alytaus medės viduryje būdų (budy) pjautinių rąstų (vančosų) paruošimui.“ Apie miško medžiagos paruošų ir
jos apdirbimo mastą galima spręsti iš vietovardžių su sandu būda pavadinimų arba jų darinių su šiuo žodžiu gausos. Nepaisant vietovardžių nykimo ir jų transformacijos į kitus laikui bėgant, pagal 1923 m.
Lietuvos teritorijos administracinį padalijimą tuometėse Marijampolės,
Šakių, Vilkaviškio apskrityse buvo 59 vietovės (gyvenvietės, kaimai)
su žodžio būda junginiu, reiškusiu miško verslo vienokią ar kitokią
įmonę. Dar ir dabar (2001 m. gyventojų surašymo duomenimis) turime 41 tokią vietovę. Puiki iliustracija miško verslų plėtrai yra ir buvusios Kalvarijos apskrities vietovardžiai, įrašyti Suvalkų gubernijos
1891 m. sąrašuose ir 1889 m. žinomo etnografo E. A. Volterio sudarytuose etnografiniuose gyvenamųjų vietovių sąrašuose. Čia iš tuometėje
apskrityje buvusių 15 valsčių, imant tik šešių valsčių sąrašus, yra net
67 kaimų pavadinimai, kilę iš miško verslo, vienaip ar kitaip susiję kilmės ištakomis su miškais. Daugiausia tokių vardų fiksuota Kalvarijos
ir Rudaminos valsčiuose. Nykstant miškams ir jų sąskaita plėtojantis
žemdirbystei, mažėjo miško verslai, nyko ir bėgant laikui visai pradingo
daugybė kaimų. Jau 1891 m. minėtame statistikos žinyne pateikta informacija (Suvalkų gubernijos) rodo, kad bendras Kalvarijos apskrities
miškingumas buvo 8,7 proc., o Janavo, Liubavo valsčiuose visai nebuvo
miškų, neskaitant pelkėtų krūmynų, raistų. Kalvarijos valsčiuje miškai
užėmė tik 1,7 proc., Rudaminos – 9 proc. Apie pažangią žemdirbystės organizacinę sistemą Šešupės baseino areale byloja gausybė dvarų
dar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir vėlesniais laikais po trečiojo
jungtinės valstybės padalijimo. 1891 m. žiniomis (Suvalkų gubernijos
statistinės žinios), Kalvarijos, Janavo ir Liubavo valsčiuose, įskaitant ir
smulkius dvarelius – viensėdijas, turėjusias vidutiniškai po 100 margų
žemės, buvo 28 palivarkiniai dvarai ir dvareliai. Šiuose valsčiuose jiems
priklausė apie 28 proc. visos ariamos žemės.
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Keletas pastabų dėl Kalvarijos miesto vardo ištakų ir jo rutuliojimosi miesto priešistorės laikotarpyje. Iš anksto noriu pabrėžti, kad
nedisponuoju šios vietovės patikimais archeologiniais tyrimais. Taip
pat nėra aptikta ir patikimų istorinių šaltinių apie šios vietos priešistorę. Todėl mano pateikiama versija paremta civilizacinių ir kultūrinių
procesų eigos valstybėje, krašte ir konkrečiai Šešupės aukštupio areale
bendrąja analize. Analizės apibendrintos išvados bei A. Miškinio Kalvarijos miesto kilmės istorija, pateikta veikale Užnemunės miestai ir
miesteliai. Kalvarija, p. 44, leidžia teigti, kad miesto vardo kilmė yra
susijusi su miško verslais, medžiokle ir jos visa infrastruktūra: miško
sekėjų, šaulių, varovų gyvenama vieta, medžiotojų poilsio ir nakvynės
vietos, sumedžiotų žvėrių mėsos tvarkymas, kailių apdirbimas, gautų
produktų pristatymas į dvarą ir pan. Medžioklė plačiose giriose atėjo
į mūsų laikus iš mezolito ir neolito epochos, bronzos ir geležies amžių. Ji buvo labai svarbus maisto atsargų šaltinis dar X–XV a. ir vėlesniais laikais. Tai buvo svarbi valstybės ūkio šaka, tik vėlesniais laikais tapusi rekreacine. Šešupės aukštupio areale esantys miškai, pagal
1559 m. girių surašymą ir jų ribų nustatymą, priklausė Alytaus, Merkinės girioms ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Rudojo valdoms.
Alytaus giria prasidėjo ne nuo Alytaus, o nuo Dusios ežero prie Metelių dvaro ir toliau riba ėjo nuo Rimiečio ežero šiaurinio galo į vakarus
palei Kirsnos upę iki Palyčios upelio, toliau Orijos (Arie) ežero ir t. t.
Nuo nurodytos Alytaus girios pietinės ribos į pietus, netoli Orijos ežero,
prasidėjo Merkinės giria. Taigi dabartinės Kalvarijos ištakos buvo visai
netoli trijų galingų girių – valdų sąlyčio. Be to, Šešupė, kuri tais laikais
buvo gerokai vandeningesnė, buvo ta natūrali varų pradžios ar jų pabaigos riba. Turėdami mintyje tų laikų medžioklės priemones galime teigti,
kad čia prie Šešupės finišuodavo varovai, t. y. baigdavosi žvėrių varymas. Natūralu, kad žvėrys prieš upę kiek lėčiau bėgdavo ir juos lengviau
buvo sumedžioti. Todėl šiose vietose turėjo atsirasti pastatai – triobos
medžioklės laimikiui doroti ir kitai aukščiau nurodytai paskirčiai. Kartu reikia pastebėti, kad triobų vieta prie Šešupės buvo gana nutolusi
nuo buvusių girių dvarų centrų, imant tiesia kryptimi: Alytaus – 50 km,
Merkinės – daugiau kaip 70 km. Beje, Sūduvoje tai ne vienintelis vietovardis, kilęs iš medžioklės verslo pastatų – triobų pavadinimo.
Todėl šaltiniuose pasirodęs šios vietos vietovardis Triobos, Trobos, dar vėliau Trobiai, bus išsirutuliojęs iš medžioklės verslo, vėliau
suaugusio su kitais miško verslais, bitininkyste. Taigi kilo iš šių verslų
klestėjimo laikais pastatytų triobų, o ne iš asmenvardžio, – tiesa, mūsų
krašte geriau tiktų rašyti trobos.
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1660 m. LDK apskričių mokesčių sąrašuose yra aptiktas Triobių
– Trobų kaimas su 30 gyventojų, buvęs prie tilto per Šešupę, dabartinėje Kalvarijos miesto teritorijoje.
Siekiant išsaugoti Šešupės senslėnio svarbią atkarpą hidrologijos,
geologijos, paleogeografijos mokslams ir krašto geologinės praeities
pažinimui, 1959 m. buvo įsteigtas Aguonio geomorfologinis valstybinis
draustinis, apimantis 319 ha plotą. Jame saugomi upės senslėnio šlaito
fragmentai, suformuoti ledyno plaštakos dubens ir prieledyninių vandenų laikotarpiu (prieš 16 000–14 000 m.). Draustinis prasideda netoli valstybės sienos prie Tribarčių kaimo ir tęsiasi palei dešinįjį Šešupės krantą
apie 9,1 km link Kalvarijos. Draustinio plotis įvairuoja ir vidutiniškai
sudaro apie 0,365 km. Pavadintas pagal Aguonio ežero (0,7 ha ploto)
ir to paties vardo kaimo, esančio prie pietinės draustinio ribos, vardą.
Dabartinis nedidelis ežerėlis yra Šešupės senvagės duburio pelkėje. Dar
1924 m. iš jo į Šešupę tekėjo upelis su septyniomis jo atšakomis. Prieš
daugelį metų ežeras buvo gerokai didesnis, jam pradžią davė ledo luistas,
dabar palaidotas, užneštas upės srovės nešmenų. Remdamiesi Leskeno
fonetiniu dėsniu, galime teigti, kad dabartinėje jo vardo formoje dvibalsis uo atsirado iš o, tuomet jo senovinis vardas galėjo būti Agonis, galėjęs reikšti judantį, tekantį vandenį, arba, pagal kitą versiją, ežerėlio vardas galėjo atsirasti iš jo krantų linijos nusakymo, ji sudaro beveik idealią
apskritimo formą ir yra gerai matoma nuo šalia iškilusių upės senslėnio
krantų. Šis reginys galėjo paskatinti ežerėlį pavadinti Aguonio – Agonio
vardu, reiškiančiu „apskritas, išsipūtęs burbulas šlapioje pievoje“.
Be Aguonio geomorfologinio draustinio, šioje baseino dalyje yra
keletas kitų draustinių. Tai netoli Juodelių esantis vietinės reikšmės
Grandų botaninis draustinis, įsteigtas 1992 m. Jame didžiausią mokslinę vertę turi išlikę plačialapių miškų bendrijų plotai. Jame auga melisalapė medumėlė, plačialapis begalis, miškinė mėta, paprastoji vandens lelija, Rusovo gegūnė ir kiti reti augalai.
Prie Antrosios Naujienėlės kaimo 1999 m. įsteigtas 4,1 ha ploto
hidrologinis paminklas – Vyžupio šaltinis. Šiame plote saugoma Vyžupio upelio atkarpa su joje esančiais keliais unikaliais šaltiniais. Pats
upelis yra 9,7 km ilgio, jo versmės yra apie kilometras į pietryčius
nuo Smalnyčėnų kaimo, maždaug 162 m absoliučiajame aukštyje. Turi
vieną nedidelį bevardį intakėlį. Įtekėdama į Šešupę priešais Brazavo
kaimą, esantį kitoje Šešupės pusėje, nusileidžia nuo 162 m iki 110 m
aukščio, arba vidutiniškai po 5,36 m viename kilometre, – beveik dvigubai švelniau nei Graužės upelis. Upelis nuo žiočių iki Juodelių pelkyno ir už jo, iki versmių, yra visiškai sureguliuotas.
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Vardo etimologija vestina iš reikšmės vyžti, vyžioti „sunkiai velkant kojas eit, pinti, žengti, minti...“ Turint mintyje upelio vagos vingius kalvų papėdėmis, jo vingiavimą tarp Juodelių pelkyno ežerėlių,
visai tikėtina, kad upelio vardo krikštatėviai, gerai pažindami gamtinę
aplinką, pastebėtus upelio bruožus įvardijo Vyžupio vardu.
1997 m. įsteigtas Trakėnų telmologinis – pelkių ir Jurgežerių
botaninis draustiniai. Trakėnų telmologiniame (pelkių) draustinyje
saugomos į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos augalų rūšys: pelkinė laksva, plūduriuojantysis ričiokarpis, Rusovo gegūnė. Jurgežerių
botaniniame draustinyje yra bekotis ąžuolas, taip pat įrašytas į Raudonąją knygą.
Į šiaurės vakarus nuo Kalvarijos, tarp Kušliškių ir Jurgežerių
kaimų esančiuose plotuose, iki didžiosios melioracijos laikų plytėjo
balos, kuriose vinguriavo bene penki bevardžiai upeliai. Viduryje šių
balų-durpyno buvo bevardis ežerėlis, pro kurį tekėjo Bučiokynė. Dabar balos nusausintos ir jas vagoja penki šeši melioraciniai grioviai.
Bučiokynė įvardyta Š-11 griovio šifru, jo ilgis 5,4 km, į Šešupę atvestas žemiau Menkupių upelio žiočių. Toje vietoje Šešupės vandens
paviršius yra 106 m aukštyje. Bučiokynės upelio (vardas yra naujadaras) baseinėlis apėmė 1 230 ha plotą, jį iš rytų pusės juosė dar iki
1559 m. nutiestas garsusis Jono Skopo kelias per Alytaus medės – girios miškus nuo Simno dvaro iki Virbalio miesto. Buvusių balų šiaurės
vakarinėje dalyje tryško Šaltieji šaltiniai. Prie jų bėgant laikui atsirado
dvaras, vėliau peraugęs į Šaltųjų Šaltinių kaimą. Dėl šių šaltinių vardo
nekyla jokių dvejonių. Natūralu, jog šaltinių vanduo yra gaivus, šaltas,
bet visiškai neaišku, kai šaltiniai vadinami Juodaisiais, Raudonaisiais,
kuriuos vėliau galime rasti prie Šešupės intakų kitoje, buvusioje senojoje, Punios girioje netoli Liudvinavo.
Minėtas kelias nutiestas iškilusio gūbrio šlaitais, kuris kažkada
dalijo čia plytėjusias plynes – neišbrendamas pelkes (DLKŽ, p. 575)
į dvi dalis – didesnę vakarinę, kurią minėjau, ir mažesnę rytinę. Dabar rytinę dalį dar labiau nuo vakarinės atskiria nutiesta „Via Baltica“
magistralė. Šioje dalyje dabar įrengti dideli Kalvarijos tvenkiniai, ir
šiuo buvusių balų, pelkynų apibūdinimu būtų galima apsiriboti, jeigu
ne viena įdomi aplinkybė.
Grįžkime maždaug šimtą metų atgal. Tuo metu šioje vietoje, apie
560 ha plote, tysojo pelkė – raistas, kurį vadino Palne (A. Seibutis,
p. 70). Tai senas sūduvių tarmės žodis, artimas prūsų kalbos žodžiams
palve „samanotas tyrlaukis“ ir panan „raistas, pelkė“. Kušliškių
– Palnės vardu buvo vadinamas šiaurės rytinėje-vakarinėje raisto da-
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lyje stovėjęs kaimas, kuris 1923 m. Lietuvos teritoriniame-administraciniame žinyne, matyt, dėl nevykusio vertimo iš sulenkinto, surusinto pavadinimo „Kušliški – Polnie“, pavadintas Kušliškių Laukinių
vardu. Tiksliau raisto vardas buvo užfiksuotas 1924 m. ruošiant medžiagą Lenkijos kariniam žemėlapiui, išleistam 1928–1929 m. Čia kaimas įvardytas Kuszliszki Polne vardu. Taigi šiame žemėlapyje raiste
buvo pažymėta apie devyni bevardžiai upeliai, iš jų vienas didesnysis,
1975 m. jis įvardytas melioracinio griovio šifru Š-9, buvo apie 3 km
ilgio ir įtekėjo į Šešupę buvusio Kalvarijos dvaro užtvankos papėdėje.
Saugodami mūsų Sūduvos krašto dvasinį ir kultūrinį paveldą, jį teisėtai galėtume vadinti Palnės upeliu.
Tikra mįslė yra Jungėnų ir dingusio Janavo kaimų vardai. Šių
vardų etimologijos raktas, manau, glūdi ežero vardo kilmėje, o kaimų
pavadinimai yra antriniai, laiko tėkmės ir žmonių gerokai iškraipyti.
Taigi ežero dabartinis vardas yra Janavas, taip jis įvardintas Lietuvių
kalbos ir literatūros instituto 1963 m. upių ir ežerų vardyne. Beje, kaimas taip pat įvardytas Janavo vardu.
Ežeras Janavas yra palyginti nedidelis, 20,2 ha (pagal Šešupės
baseinas, 1975, duomenis), ir negilus. Aplink jį plyti šlapios pievos ir
balos, iš kurių išteka dar vienas upeliukas, prie pat žiočių susijungęs
su minėtuoju upeliu, įtekančiu į Šešupę prieš Dambaukos kaimą. Ežero vandens paviršiaus lygis, 1924–1928 m. Lenkijos karinio žemėlapio
duomenimis, buvo 106 m, dabar jis yra 103,6 m aukštyje. Iš vakarų
ir rytų pusės jį supa aukštokos kalvos, o jis pats yra ledyno luisto išgulėto duburio šiaurinėje dalyje. Pietine kryptimi dubuo dabar virtęs
žemuma, ji tęsiasi iki Šešupės. Tirpstant ledyno luistui tekantys į duburį tirpsmo vandenys, gausiai prisotinti sąnašų, palaidojo ledo luisto atitrūkusią dalį, ir jai pamažu ištirpus susiformavo ežeras, gerokai
didesnis už dabartinį. Ledo luisto suformuotas dubuo turi gana didelį,
apie 6,4 m/km, natūralų nužemėjimą link Šešupės ir susijungia su jos
slėniu. Tai lėmė, kad ežero vandenys palaipsniui seklėjo ir aplink jį
atsilaisvinusiame duburyje intensyviai formavosi pelkė.
Tokios ežero fizinės savybės, matyt, bus nulėmusios ir jo vardo
reikšminę kilmę. Sūduvos krašto archeologinė, istorinė medžiaga neginčijamai rodo, kad šios vietos yra etninės sūduvių žemės. Pagal daugelio žymių kalbininkų nuostatas laikoma, kad sūduvių kalba, būdama
kalbų paribyje tarp prūsų ir rytinių baltų genčių, turėjo nemažai bendrybių su prūsų kalba, o joms atsirasti buvo gana palankios sąlygos
pradedant dar Pamarių kultūros laikais, kuomet buvę platūs ir glaudūs
prekybiniai bei gentiniai ryšiai. Tų bendrybių akivaizdus įrodymas
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yra II ir III Prūsų katekizmų kalba. Mūsų laikais visai neseniai prabilta, kad šie katekizmai buvo parašyti sūduvių kalba. Sūduvių, kurie
daugiau kaip prieš 260 metų iki katekizmų pasirodymo buvo ištremti
iš Sūduvos vergauti į Sembos pusiasalį. Be to, reikia turėti mintyje ir
tai, kad amžių tėkmėje kito kalbos vokalizmas. Truputį plačiau apie
sūduvių kalbos vokalizmą rašoma šio straipsnio autoriaus knygos Sūduvių protėvių dvasinis testamentas poskyryje „Trumpai apie hidronimiją ir jos kūrėjus“.
Pasiremdamas kalbotyros mokslininkų svarstymais apie baltų
kalbų vokalizmo kaitą ir A. Vanago hidronimų žodyne teikiamais hidronimo Nova etimologijos variantais, bandysiu pateikti minčių apie
Janavo ežero vardo ištakas ir jo reikšmines prasmes. Manau, kad dabartinis jo vardas yra labai nutolęs nuo savo pirminės šaknies.
Drįstu teigti, kad ežero vardas Janavas yra sudarytas iš priešdėlio Ja- ir leksemos -navas. Sūduviai, kaip ir prūsai, turėjo žodelį ia
„taip, tai“ (V. Mažiulis, Prūsų kalbos etimologinis žodynas, t. 1, p. 7).
Taigi ežero vardo priešdėlis Ja yra kilęs iš sūduviško žodžio ia, nes Ja
yra paprasčiausiai rusiško ilgojo garso raidės ja lietuviškas užrašymas
dviem raidėmis → j ir a. Bet vardo esmė slypi jo šaknyje nav- arba
nava-. Galūnė -s, manau, yra grynai vėlesnė lietuvybės keliu priauginta dalis. Aukščiau įvardytos ežero atsiradimo, jo formavimosi fizinės ypatybės rodo jo nykimo – mažėjimo, pelkėjimo požymius, tai
labai vykusiai pastebėjo mūsų protėviai – ežero vardo krikštatėviai.
Beje, nykimo procesas vyksta ir mūsų laikais – jis pelkėja. Per šešiasdešimt metų (1924–1985) jo vandens paviršiaus lygis pažemėjo 2,4 m
ir 1985 m. buvo 103,6 m aukštyje (1985 m. SSRS Generalinio štabo

19 pav. 1795–1800 m. Kalvarijos apskrities žemėlapio fragmentas, apimantis
Kirsnos upės baseiną
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žemėlapis). Turime sūduvių-prūsų žodį navis – novis, reiškiantį „kūnas, numirėlis, lavonas“, latviai turi nave – „naikinti, žudyti“, lietuviai
– novyti „naikinti, žudyti, galabyti“. Taigi pateiktos žodžių prasmės
taip pat atspindi pagrindinę ežero fizinę būklę – nykti, sekti, mažėti, mirti, – kurios pasireiškimo požymiai įvairiais amžiais galėjo labai
skirtis nuo dabartinių laikų.
Išvadoje galime teigti, kad ežero vardas Janavas, kurio pirminė
forma Ianavas, kildintinas iš Ia + nava „tai nykstantis, mažėjantis
ežeras“. Tokios šaknies hidronimų aptinkame Sūduvoje, Šešupės žemupyje ir kituose kraštuose: upė Nava Ispanijoje, upė Nava – Reino
intakas, Nau – Nawa – Navua – Dunojaus intakas, trys upės Navia
Dniepro baseine. Pateikti hidronimai yra labai seni, jie rodo indoeuropiečių prokalbės ir baltų-sūduvių kalbinius ryšius bei civilizacijos
procesus mūsų etninėse žemėse.
Kirsnos upė ir jos baseinas
Kirsna yra reikšmingas Šešupės dešinysis intakas. Pagal plotą tai
trečias baseinas po Dovinės ir Širvintos, o pagal ilgį Kirsna yra tik 16
vietoje. Pradžią ji gauna Rimiečio ežere. Taip įvardyta 1975 m. knygoje
Šešupės baseinas, 74 p. Tačiau turint mintyje, kad Rimiečio ežerą ji prateka, kaip teigia ir A. Garunkštis su A. Stanaičiu (Ežerai gimsta, bręsta
ir miršta, 1969, p. 123), Kirsnos ištakas reikėtų nukelti apie 15 km į
pietus. Bet visa esmė yra tai, kad Kirsnos upės dalis iki Rimiečio ežero
vadinama atskiru Raišupio vardu, o į ežerą dar įteka Balinė ir du kiti
bevardžiai upeliai, todėl Kirsnos versme turime laikyti Rimiečio ežerą.
Važiuojant plentu iš Kalvarijos į Lazdijus kairėje kelio pusėje, beveik 8 km prieš Lazdijus, telkšo didelis, 179 ha ploto, Rimiečio ežeras,
susidaręs užtvenkimo būdu, traukiantis ledynams. Ežero dubuo negilus, nemaža ežero dalis, ypač jo įlankos, apaugusi vandens augalais,
užpelkėjusi. Jo ilgis – 2,6 km, didžiausias plotis – 2,1 km, vandens
paviršiaus absoliučioji altitudė 111,6 m. Ežero rytinėje dalyje yra krūmais apaugusi apie 6 ha ploto sala. Giliausia ežero vieta, apie 6,8 m,
yra vakarinėje jo dalyje. Į ežerą, be minėto Raišupio, įteka Balinė,
12,7 km ilgio upė, gaunanti pradžią apie kilometras į šiaurės rytus nuo
Giraitės kaimo. Jos baseinas užima 2 180 ha plotą. A. Vanagas ežero
vardą Rimietis sieja su lietuvių kalbos žodžiu rimti „būti ramiam; raminti, tilti“.
Raišupio upė yra 12,9 km ilgio, turi 9 480 ha baseiną, pradžią
gauna apie 1 km į vakarus nuo Palazdijų kaimo. Dar yra vadinama
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Lazdija. Kryžiuočiai, rengdami žygius į Lietuvą, pirmiausia siųsdavo
žvalgus, kurie turėdavo nustatyti patogiausią kelią, ir iš jų surinktų
žinių buvo sudaromi kelių aprašymai-pranešimai. Viename iš tokių
pranešimų minima Lazdija – upė, įtekanti į Rimiečio ežerą. Lazdiją
kryžiuočiai vadino Loksada. Karalius Žygimantas Senasis 1510 m.
dovanojo Jurgiui Radvilai miško plotą. Jo vakarinis galas siekė Lazdijos upę ir Rimiečio ežerą. Miško paskyrimo Radvilai rašte Lazdija
pavadinta Lazdei. Senuose raštuose-kronikose ir žemėlapiuose Lazdijai vadinami Lodzice. Vėliau pro Lazdijus tekanti upė buvo vadinama
Lazdyna. Kai kas mano, kad Lazdijai galėjo vadintis Lazdynų vardu,
tačiau to neatsitiko.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto valdymo laikais Lazdijų miestui įkurti 1560 m. prie Lazdijos upės buvo skirtas
žemės plotas. Parinkta neišvaizdi, pelkėta vieta. Gal tai padaryta sąmoningai, siekiant apsaugoti būsimą miestą nuo priešų. Miestui vietą
parinko Merkinės turtų laikytojas Stanislovas Dovaina, jam buvo pavesta dabartinėje Lazdijų teritorijoje pertvarkyti žemės ūkį pagal valakų sistemą. Žemės sklypus matuodavo matininkai. Stabinkų valsčiuje
vyriausiuoju matininku dirbo Grigorijus Delnickis. Dovaina su juo tardavosi dėl žemės parinkimo būsimiems dvarams ir kaimams. 1560 m.
prie Lazdijos atvyko G. Delnickis su kitais matininkais ir kairėje upės
pusėje atmatavo žemės plotą būsimajam Lazdijų miestui. 1560-ieji yra
laikomi LAZDIJŲ įkūrimo metais.
Tuo metu Lazdijos upės dešiniajame krante jau buvo gyvenvietė, vadinama Staciškių – Staramiesčio vardu. Tik gerokai vėliau, jau
susikūrus miestui, pastačius tiltą, Staramiestis susijungė su Lazdijais.
Staramiestis priklausė Šventežerio dvarui, kurį valdė Radvilos. Stara-

20 pav. Palazdijų-Papalazdijų piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu po Kr. – XIII a.
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miesčio valstiečiams buvo uždėta prievolė Lazdijų turguje supirktus
grūdus vežti į Seirijų sandėlius, o iš jų grūdai buvo valtimis gabenami
Nemunu į kitas šalis.
Dėl dabartinio upės vardo Raišupis kilmės yra keletas versijų, bet
visais atvejais tai nesenas naujadaras, ir etnine prasme mažareikšmis.
A. Vanagas (Lietuvių hidronimų žodynas, 1981, p. 271) jį sieja su lietuvių žodžiu raišas „šlubas“. Gaji versija upės vardą sieti su raištis „virvelė, ryšys; anat. – tam tikrų organizmo dalių jungtis“. Raišupis, gavęs
pradžią versmėse, prateka per 24,1 ha ploto ežerą, kurio vardas Baltajis.
Pagal A. Vanagą (ten pat, p. 56), baltajis vestinas iš „baltasis, baltas“.
Šį ežerą trumpa jungtis jungia su beveik tokio pat dydžio Palazdijo ežeru, kurio vandens lygis yra tokiame pačiame aukštyje kaip ir Baltajo –
129 m virš jūros lygio. Taigi Raišupis tarsi riša juos su Rimiečio ežeru.
Raišupis savo baseine turi dar vieną vandenų tiekėją iš dešinės
– Nemajūnę, 10,4 km ilgio intaką su 3 700 ha baseinu, kurio didžioji
dalis melioruota. Nemajūnės versmė prasideda apie 1,1 km į šiaurę
nuo Šventežerio miestelio. A. Vanagas (ten pat, p. 226) mano, kad
tai dirbtinė lytis iš kaimo Nemajunka < Nemajūnai. Toks hidronimas
vienintelis Lietuvoje, bet vietovardžių su šaknimi nem-, be Lazdijų,
turime dar Birštono savivaldybėje – Nemajūnų bažnytkaimį prie pat
Nemuno, jo gražiame slėnyje. Tačiau vandenvardžių su šaknimi nempriskaičiuojama apie 15 ir tai verčia abejoti žodyne pateiktu teiginiu.
Matyt, nedaug bus prasilenkta su tiesa teigiant, kad iš visų tokių hidronimų archajiškiausias turėtų būti mūsų upių tėvo Nemuno vardas.
Iš visų esamų Nemuno vardo kilmės versijų man priimtiniausia kalbininko Vytauto Mažiulio pateiktoji (Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 3, p. 174–178), kur jis abejoja K. Būgos teiginiais ir aiškina:
„Iš viso, kas straipsnyje pasakyta, belieka teigti: ne vien veiksmažodis
indoeuropiečių *nem „lenkti, linkti“ > baltų *nem- „lenkti, linkti“,
bet ir žodžiai lietuvių nemunė bei nemuogė pritaria tam [hidronimas
Nemunas yra, be abejo, daug senesnis žodis nei lietuviškas dialoginis
žodis nemuogė „mėlynė“ < „šilo uoga“ bei nemunė „drėgnose vietose augantis grybas“ (kelmutis): šie du yra pastarųjų epochų dariniai,
o Nemunas – aiškiai baltų prokalbės laikų padaras], kad lietuviškai
(upė) Nemunas kildintinas ne iš būdvardžio baltiškojo *šilinis; raistinis (kaip manė Būga), o iš būdvardžio baltų *tas (ta), kam būdingas
lankstumas, lenktumas lygus vingiuotas, t. y. iš senovinio būdvardžio
baltų *nemuna-, turėjusio tokią senovinę reikšmę. Taigi Nemunui vardą bus davę baltų prokalbės laikų žmonės (prabaltai), apsigyvenę prie
šios upės ten, kur ji vingiuota.“
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Dėl Nemajūnės vardo kilmės galima daryti prielaidą, kad tai yra
dvikamienis hidronimas → Nem + (a) + jūnė, kurio pirmasis kamienas
siejasi su vingiuotumu (tokia ji yra), o antrasis -jūnė gali būti kildinamas iš lūnė → liūnas „pelkė“ (netolimoje praeityje jos žemupys skendėjo pelkinėje žemumoje).
Kirsnos upė yra 28,1 km ilgio, turi 45 780 ha baseiną, kurio pietinę dalį sudaro jau minėtas Raišupio baseinas su jame esančiais ežerais. Upė, pradėjusi savo kelią iš Rimiečio ežero, pakeliui link Šešupės
surenka vandenis iš abipus esančių intakų – dauguma jų yra kairieji.
Tai Strumbagalvė, Mockavėlė, Senupė, Gasda ir dar keli bevardžiai
upeliai su savo mažesniais ar didesniais intakais. Visi didesnieji Kirsnos intakai yra kairės pusės, iš dešinės įteka tik vienas ilgesnis intakas,
7,1 km ilgio melioruotas upelis K-2. Vidutinis Kirsnos debitas žiotyse
yra 2,29 m3/s, o vidutinis upės nuolydis nedidelis – 0,57 m/km; prisiminsime, kad Šešupės vidutinis nuolydis atkarpoje tarp valstybės
sienos ir Kirsnos žiočių yra 1,09 m/km. Šitai rodo, kad tai skirtingo
charakterio, skirtingos kilmės upės. Kirsna į Šešupę įteka jos 244,7 km
prie Pašešupių kaimo.
Kirsna yra gerokai jaunesnė už Šešupę. Ji formavosi vykstant
kitokiems gamtiniams procesams. Ir šiais laikais, važiuojant iš Kalvarijos per Rudaminą į Lazdijus, atidžiau žvalgantis abipus kelio į
akis krenta plytinti žemuma su kur ne kur kyšančiomis kalvelėmis,
tolumoje ryškėjančiomis aukštumėlėmis, juosiančiomis žemumą. Apibendrintai sakant, Kirsnos baseino pagrindinė dalis yra tarp kairėje
kylančios Verstaminų gūbriuotos moreninės aukštumos ir dešinėje
pusėje Sangrūdos bei į rytus nuo jos esančių Rudaminos moreninių
aukštumų. Prie žemumos šiaurinės dalies švelniai glaudžiasi ledyninių
vandenų apskalauta 120 m aukščio Šeštokų plynaukštė. Žemumą formavo Lazdijų vardu vadinamas ledyninis liežuvis, išstūmęs žemumos
duburį, ir vėliau vykę fliuvioglacialiniai procesai. Čia poledyniniu laikotarpiu plytėjo didžiulis vandens baseinas – ežeras. Iš jo nubėgdamas
perteklinis vanduo sugebėjo prasigriaužti per iškilusius 120 m aukščio
plynaukštės šlaitus į Šešupę ir amžiais gilindamas vagą vis labiau sausino duburio ežerą. Jo giliausiose vietose susiformavo ežerai Palazdijis, Baltajis, Rimietis, Raudenis, Sūsia, Sūsininkų, Turloja – Turla,
Kvietkinė, Aukštakalnis, Dumblis, Salinis, – tai didesnieji ežerai. Be
jų, dar buvo apie trisdešimt mažesniųjų. Kartu turiu pastebėti, kad dėl
gamtinių pelkėjimo procesų ir dėl aplink vykusių sausinimo darbų, nekalbant apie mažuosius ežerus, kurie buvo įvardyti 1975 m. Mokslų
akademijos išleistame veikale Šešupės baseinas, daugybė ežerų, kaip
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Raudenio, Sūsios, Sūsininkų, sunykę ir jų vietose dabar yra gerokai
sumažėjusios pelkės, durpynai, miškas. Raudenio ir Sūsios ežerai dar
figūravo 1963 m. išleistame Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyne. Natūraliai kyla noras sužinoti, kokio tai buvo dydžio ežerai. Atsakymą
rasime pavartę 1969 m. enciklopedinius leidinius.
Raudenio – Palnyčios pelkė (jos viduryje tyvuliavo Raudenio
ežeras, apie 80 ha ploto, jo vandens paviršius buvo 106 m aukštyje,
ežeras minimas 1559 m. „Girių revizijoje“) – tai ežerinės kilmės plynaraistinė žemapelkė, susidariusi keliose moreninėse daubose. Ją sudaro
trys greta esantys masyvai, kurie užima 627 ha plotą. Durpių vidutinis
storis siekia 1,34 m. Po durpių sluoksniu slypi ežerinių nuosėdų klodas, apie 6–7 m storio. Dabartiniais laikais pelkės plotas dėl sausinimo
darbų sumažėjęs iki 115 ha, jos vakariniu pakraščiu teka sureguliuotas
Gasdos upelis (MLTE, t. 3, p. 45).
1559 m. Alytaus medės aprašyme („Girių revizija“) minima pono
Benešo, Alytaus apskrities žemiečio, dvaras ir šešių žmonių tarnyba
prie Suskio į rytus nuo buvusio Nemunaičio dvaro. 1969 m. medžiagoje rašoma, kad Sūsninkų miške, 4 km į vakarus nuo Šeštokų, yra
480 ha Sūsios ir Sūsininkų pelkės. Šie vardai turi tą pačią šaknį sū- ir
gali būti kildinami iš sūduvių reikšmės „tekėti, lietis“, kas reikštų, kad
senovėje tai buvo pratekantys, matyt, į Kirsną ir mažėjantys ežerai.
Dar vienas dingęs ežeras yra Turla. Tai reliktinis vardas, išlikęs
archeologiniuose akmens ir bronzos amžiaus radiniuose, kurie yra didžiulės istorinės mokslinės vertės ir liudija apie šio krašto civilizacijos
eigą. Tai dabartinio Turlojiškės durpyno radiniai.
Turlojiškės gyvenvietės ir kapinynai yra Kalvarijos savivaldybėje
esančiuose Jakimavičių ir Turlojiškės kaimuose prie Kirsnos upės. Čia
1930 m. prie Kirsnos upės, pradėjus žemės sausinimo ir upės krantų
tiesinimo darbus, surasta žmogaus kaukolė. Apie archeologinius radinius ir žmonių kapus prie Kirsnos upės pirmas paskelbė J. Žilinskas 1931 m. Tiksliai nedetalizavus kaukolės radimo vietos, klaidingai
buvo rašoma, kad ji surasta Kamšų kaime. Yra nustatyta, kad Kirsnos
ir Turlojiškės vardais vadinti kaip du skirtingi archeologiniai objektai tikrumoje yra vienas didelis archeologinis kompleksas, esantis prie
Kirsnos upės, Turlojiškės ir Jakimavičių kaimuose (A. Merkevičius,
1996–1997). Šiame komplekse 1996–1997 m. vėl buvo rasta dviejų apardytų griautinių kapų liekanų su griaučiais. Radiokarbono metodu,
tai yra C14 metodu, nustatytas jų amžius yra 1892 m. pr. Kr. Taip pat
surasta senovinių gyvenviečių liekanų su gerai durpėse išsilaikiusių
pastatų detalėmis. Gyvenvietėse aptikti šeši titnaginiai radiniai: trys
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nuoskalos, trys skeltės, taip pat keramikos fragmentų lygiu ir grublėtu
paviršiumi, raginių, medinių dirbinių, gyvulių, paukščių, žuvų kaulų,
riešutų.
1969 m. durpynas – pelkė užėmė 359 ha plotą. Šiauriniu jo pakraščiu teka Kirsna. Tai ežerinės kilmės plynaraistinė žemapelkė su
vidutiniu 1,71 m storio durpių sluoksniu, po kuriuo slepiasi 4,7 m storio ežerinių nuosėdų sluoksnis. Šis durpynas formavosi ilgus amžius
iš buvusio ežero. Čia rasti šiaurės elnių skeleto fragmentai, ragų ir
iš jų pagamintų dirbinių, kurie datuojami alerodo laikotarpiu – prieš
11 100–11 900 metų. 1996 m. archeologas dr. Algimantas Merkevičius surado griautinį kapą, datuojamą anglies radiokarboniniu būdu
1892 m. pr. Kr. – tai ankstyvasis bronzos amžius.
Anksčiau literatūroje buvo skelbiama gana nemažai įvairių datų
apie 1930 m. melioruojant Kirsnos upę rastą žmogaus kaukolę, nurodant tai mezolito, tai neolito amžius. Tačiau dabartiniais metodais
atlikus jos tyrimus data atsikėlė į 895 +- 55 m. pr. Kr. Galime daryti
prielaidas, kad mūsų proprotėviai prie ežero pradėjo nuolat gyventi subborealyje, kai pažemėjo ežerų vandens lygis, juose buvo gausu
žuvų, vandens paukščių, vešėjo pakrančių augalija ir vyko intensyvus
jų pelkėjimo procesas, tai yra apie 5 000–4 000 m. Vėliau subatlantyje nežymiai pradėjo kilti ežerų vandens lygis, anksčiau susiformavę
pelkynai apsemiami, formuojasi durpių sluoksnis. Žmonės priversti
ieškoti naujų gyvenimo vietų, o buvę jų gyvenimo liudininkai – kapai,
įvairūs darbo įrankiai ir daiktai durpynų užkonservuojami iki mūsų
laikų. Turint mintyje, kad ežero krantai buvo pelkėti, dažnai brendant į
ežerą susidarydavo turla – praskydusi dumblėta žemė, – iš šio žodžio ir
kildinčiau ežero vardą Turla. Vėliau atsiradusio Turlojiškės durpyno,
Turlojiškės kaimo vardai būtų antriniai, kilę nuo buvusio ežero vardo.
Lietuvoje vietovardžių su šaknimi tur- yra apie 25 vienetai. Tarp jų
– Turlojiškių kaimas Širvintų rajone, prie kurio 2006 m. žvalgomųjų
kasinėjimų metu aptikta neįtvirtinta gyvenvietė, joje surastos 278 šukės lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi.
Manau, dabar turime pakankamai pagrindo teigti, kad upės vardas Kirsna yra senas, galbūt labai senas hidronimas. Visais atžvilgiais
žiūrint – tai mūsų protėvių sūduvių sukurtas vandenvardis, mūsų kultūrinis ir dvasinis paveldas. Visuotinai pripažįstama, kad tai iš sūduvių
žodžio kirsnan „juodai, juodas“ kilęs vardas. Priežastys – prasmės,
lėmusios tokį vardą, yra akivaizdžios. Be aukščiau įvardytų priežasčių, lėmusių upės Kirsna vardą, yra dar viena, neįvardyta. Tai didelė,
510 ha ploto, Kirsnos pelkė Lazdijų rajone prie kelio į Šeštokus, šiaurė-
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je ji beveik siekė Šeštokus, dabar visiškai nusausinta. Ji ir buvo ta priežastis, lėmusi upės vardą, nes iš pelkių į upę tekantis vanduo visuomet
būna tamsus, rudas, o jos šiauriniu pakraščiu yra tekėjusi Kirsna, maitinama tokių vandenų.
Dabar trumpai apžvelkime keturis pagrindinius Kirsnos kairiuosius intakus, pradėdami pasroviui nuo Strumbagalvės. Tai
11,7 km ilgio ir 4 000 ha baseino intakas, kurio versmės prasideda apie
2 km į pietryčius nuo įsimintinu vardu vadinamo Kybartų kaimo. Įsimintinu todėl, kad Kybartų miesto vardas pagal populiarią versiją yra
kildinamas iš asmenvardžio, nors tai abejotina. Greičiau šiuos kaimo ir
miesto vardus siečiau su gentainių bartų, bartininkų – bitininkų, bartos – drevės, barto – avilio reikšmėmis, o gal kybančio avilio – barto
– prasme. Bet grįžkime prie upelio Strumbagalvė vardo.
Pagal K. Būgą (Rinktiniai raštai, t. 1, p. 379), Strumbagalvė
yra iškreipta šnekamosios kalbos forma, turėtų būti Stumbragalvė →
Stumbr - a - galvė, miškų galingo žvėries stumbro galva. Vardas sietinas su šiose apylinkėse gyvenusiu medžiojamu žvėrimi. Pats žvėries
vardas yra sietinas su sūduviška kilme.
Mockavėlė įteka į Kirsną jos 9,3 km nuo žiočių, turi 12,1 km ilgio
ir 3 130 ha ploto baseiną, versmės prasideda apie 1 km į pietryčius
nuo Radiškės kaimo, praktiškai visa jos vaga sureguliuota. Vardas yra
sudurtinis dvikamienis Mock - a - vėlė, greičiausiai tai sudurtinis asmenvardis, kurio vardu pavadinta pastovio, pastovėlio – medžiotojų,
keliautojų, kariuomenės trumpo poilsio, sustojimo vieta. Netoli Mockavėlės upelio yra keli vingiuojantys bevardžiai intakai šalia dabartinio
Mockų kaimo, įsikūrusio prie seno kelio iš Trobų–Kalvarijos į Seinus,
Lazdijus, Seirijus, Merkinę. Galbūt Mockų kaimo pavadinimas arba ši
vieta senovėje vadinosi Mackai, kurio pirminėje reikšmėje šaknies balsis galėjo būti a vietoje dabartinio o, nes sūduviai dar ir 1545–1561 m.
išspausdintuose II ir III Katekizmuose turėjo a (L. Palmaitis, Jotvingių
kraštas, p. 34). Tuomet medžiotojų pastovėlio pavadinimo kilmė nebūtinai asmenvardinė, o kilo iš žodžio mackas „nedidelis pastovėlis,
nedidelis žmogelis“ (plačiau K. Būga, Rinktiniai raštai, t. 3, p. 861).
Tuomet mažo pastovėlio vieta vadintina „Mackavėliu“, ji buvo pirminė, o netoli šių vietų esančio upelio vardas – antrinis, ir jo pirminis
vardas būtų Mackavėlė.
Kirsnos upės paskutinis kairysis intakas, 5,1 km nuo žiočių, yra
Gasda. Tai 14,4 km ilgio upelis, turintis gana didelį 11 280 ha ploto baseiną. Gasdos versmės prasideda apie 1 km į šiaurės vakarus
nuo Senųjų Alksnėnų kaimo ir teka šiaurės ir šiaurės rytų kryptimi.
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21 pav. Piliakalnių amžių gynybinės pilies rekonstrukcija

1969–1970 m. duomenimis, upelis nuo žiočių iki 6 km, tai yra Gasdos
kaimo, buvo reguliuojamas. Nusausinus Radiškio pelkes, upelio visa
vaga, išskyrus apie 2 km, nuo Gasdos iki Sangrūdos kaimų yra suvesta
į kanalą palei rytinį dar išlikusios pelkės pakraštį. Turi du didesnius
kairiuosius intakus – Vaiponę ir Orijos upelį. Gasdos vardas yra atėjęs iš senosios lydiminės žemdirbystės laikų. Žinoma, sunku tiksliau
spėti, kada šis upelis įgavo tokį vardą. Tai galėjo atsitikti ir neolito
amžiaus pabaigoje ar bronzos amžiuje, ar dar vėliau. Lydiminė žemdirbystė, mokslo žiniomis, atsirado neolito pabaigoje. Buvo pradėta
deginti miškus, krūmynais padengtus žemės plotus, kad juos būtų lengviau įdirbti, kad jie pasitręštų pelenais ir geriau augtų javai. Įdirbtame
lydime javai buvo auginami 3–4 metus, paskui paliekama 20–40 metų
dirvonuoti, vėliau vėl sugrįžtama. Išdegintas žemės plotas „lydimas“
prūsų, sūduvių buvo vadinamas gasda – tai, kas užgesę. Tuomet ir
upelio vardas Gasda yra kilęs nuo aplink jį buvusiuose plotuose vykusios žemdirbystės būdo pavadinimo – gasdos. O kadangi tai buvo labai
seniai, prisiminkime Orijos, Turlojiškės ir kitas senovės gyvenvietes.
Noriu pateikti platesnį lydiminės žemdirbystės būdo aprašymą.
Tarp mokslininkų nėra vieningos nuomonės apie žemdirbystės
sistemų rutuliojimosi laiką. Visuotinai pripažinta, kad žemdirbystė
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patyrė lydiminę, miškinę dirvoninę ir pūdyminę raidą. Marija Gimbutienė mano, kad trilaukė sistema įsigalėjo ne vėliau kaip XI–XII a., bet
šalia jos dar buvo ir lydiminė, ir dirvoninė sistemos. 1578 m. Krokuvoje šviesą išvydo italo, tarnavusio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kariuomenėje, Aleksandro Gvagninio Lietuvos istorinis-geografinis
aprašymas, jame aprašytas lydiminis žemės dirbimo būdas. Istorikai
mano, kad autorius, taip išsamiai aprašęs lydimų žemės įdirbimą, turėjo aiškiai tai matyti. Toks detalus šio žemės įdirbimo būdo aprašymas
retai pasitaiko, todėl, manau, naudinga jį visą pacituoti.
„Pirmiausia dirvą rengia taip: apie šv. Apaštalų Petro ir Povilo
šventę, vasarą, iki Mergelės Marijos dangun žengimo, miškus ir krūmus iškerta, o tuos kirtimus paprastai vadina lydimu. Jeigu miškas
tankus, šiaudų prikraiko ir palieka žiemai. Pavasariui atėjus, tuoj po
Velykų, kada saulė kelias dienas pašildo, tą apkreiktą kirtimo plotą,
šiaudus pakilnoję, padega ir pelenais paverčia, nes kur žemė neišdegtų, ten niekas neužderėtų. Todėl, surinkę nesudegusius medžius, vėl
sudeda į krūvą ir uždega. Į taip išdegintą, bet neišdirbtą žemę, išrinkę
tiktai nuodėgulius, pirmiausia sėja kviečius, o pasėję tiktai vienu arkliu
iš viršaus sėklą aparia ir apakėja. [...] Yra ir kitas sėjimo būdas, neseniai išrastas. Tokioje pat išdegintoje žemėje, kurioje išnaikinti krūmai,
kaip jau anksčiau aprašyta, tarp dviejų dalių miežių galima įmaišyti
trečią dalį rugių, o pasėti pavasarį. Tais metais prinokę miežiai pjaunami ir suimami nuo lauko, o rugiai po miežių, tankiai sužėlę kaip žolė,
paliekami žiemoti. Vasarą jie užauga tokie tankūs ir vešlūs, kad per jų
tankumą vos galima prajoti su arkliu [...]“
Sangrūdos kaimo vardas vestinas iš lietuvių sangrūda, sangrūdis „susigrūdimas, spūstis“, greičiausiai į vartoseną atėjęs iš vietovės
ypatybių apibūdinimo, turėjusių prasmines reikšmes „ledų, rąstų ar
žvėrių sangrūda“, o gal net vietovės reljefo ypatybių – kaimas įsikūręs
ant 150 m kalvos su staigiai žemėjančiais šlaitais link 124,3 m lygyje
tekančios Gasdos ir jos kairiojo bevardžio intakėlio. Tai nesenas oikonimas, aptinkamas 1738 m. kaip karališkojo dvaro padalinys, greičiausiai medžioklės.
Vaiponė yra Gasdos kairysis intakas, įtekantis į ją 3,2 km nuo žiočių, yra 16,9 km ilgio ir turi 5 320 ha ploto baseiną. Vaiponės versmės
prasideda Lenkijoje ir teka jos teritorija iki 9,8 km. Netoli valstybės
sienos iš kairės į Vaiponę įteka bevardis upelis, o 3,4 km nuo jos žiočių
įteka kitas upelis – Mergutrakė. Atrodo, vardas yra sudurtinis: pirmoji
jo dalis Vai- kildintina iš reikšmių „vaipytis, kraipytis, vingiuoti per ką
nors“, antroji vardo dalis ponė – panė turi šaknį pon-, pan-, kuri yra
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kildintina iš prūsų, sūduvių reikšmių panan, panian – „raistas, pelkė“,
pavyzdžiui, Panausupio kaimas Marijampolės sav. prie Palių. Tuomet
senovinis pirminis upelio vardas būtų Vaipanė, turinti reikšminę prasmę – vingiuojanti per pelkę, raistą upė.
Mergutrakė yra Vaiponės dešinysis, 11,3 km ilgio, intakas. Upės
versmės prasideda dabar Lenkijoje, iš Ramonų kaimo balų, ir iki
9 km teka jų teritorija. Mergutrakė turi 1 760 ha ploto baseiną su trimis
ežerais: Trumpalaičio Lenkijoje, 16,8 ha ploto Trumpalių ir pratakinį
nedidelį bevardį ežerėlį, bei tris nedidelius bevardžius intakus. Upės
vardas Mergutrakė yra dvikamienis → Merg - u - trakė. Galima daryti prielaidą, kad tai senas arba net archajiškas hidronimas, turįs šaknį
mer- ir sufiksą g, įmanoma, kad tai apofoninis hidronimas su šaknimi
mar- (A. Vanagas, p. 212). Tuomet turėtume Maros upės vardo kilmės
versiją. Čia taip pat buvo senkantis Raudenio ežeras pelkėjančiais krantais, glitniomis praskydusiomis pakrantėmis, senovėje jis sudarė bendrą
vandens baseiną su Sūsios, Sūsininkų ir Turlos ežerais, užimančiais apie
2 500 ha. Antrasis vardo kamienas -trakas reiškia „miške pakilesnė vieta, pieva; iškirsta ar išdegusi miško vieta“. Visos šios reikšmės visiškai
galėjo figūruoti – būti to upelio apylinkėse. Lietuvoje yra daug hidronimų su šaknimis mar + g, mer + g. Jų aptinkama prūsų, latvių, taigi ir
sūduvių kalbose. Iš to galime daryti išvadą, kad hidronimo Mergutrakė
pirminė forma buvusi Margtrakė – Martrakė. Dėl Martrakės baseinėlyje
esančių Trumpalaičio ir Trumpalių ežerų vardų kilmės didesnio sudėtingumo nėra, tai taip pat dvikamieniai vardai, susiformavę iš dviejų
reikšmių, charakterizuojančių jų buvusią aplinką. Vardo pirmoji dalis
Trum- ir antroji -palių arba -palaičių turi reikšmes „trumpos palios
– pelkė, arba mažos palaitės – mažos pelkelės“. Gerai įsižiūrėjus į ežero
aplinką nesunku pastebėti, kad aplink jį tikrai tegalėjo būti trumpos,
mažos palaitės. Jo vandens paviršius 1998 m. užfiksuotas 179,8 m aukštyje nuo jūros lygio.
Yra dar vienas hidronimas su archajiniu vardu – Orijos upelis. Tai
nedidelis 5,4 km ilgio Gasdos kairysis intakėlis su 1 450 ha baseinu.
Upelis savo vardą gavo nuo Orijos ežero, iš kurio išteka, vardo. Dabartiniais laikais ant upelio pastatyta užtvanka ir prie Raudenio kaimo
susiformavo nemažas tvenkinys.
Ežeras Orija yra 86,4 ha dydžio; yra prielaidų, kad senovėje jis
buvo dvigubai didesnis. Kaip ir kitų Šešupės baseino ežerų, jo vandens lygis palaipsniui žemėja. 1924 m. ežero vandens paviršiaus lygis
siekė 119 m aukštį, o 1985 m. – 116,4 m, tai yra per 60 metų paseklėjo
2,6 m. Ežero vardu pavadintas ir greta esantis kaimas, turintis dabar
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tik 23 gyventojus. 1890 m. čia buvo majoratinis palivarkinis dvaras
su 60 gyventojų ir 210 margų žemės. Įvairūs informaciniai leidiniai
nurodo prie ežero buvus Orijos senovės gyvenvietę.
Bet reikšmingiausia tai, kad ežeras Orija turi reliktinį vardą. Vardą, kuris kartu su jau pateiktais vardais Kirsna, Turla, Sūsis, Gasda,
Vaiponė, Martrakė ir kitais yra atėjęs į mūsų laikus iš gilios senovės.
Tai gyvas mūsų Sūduvos krašto etninio kultūros paveldo, krašto senovės paliudijimas. Taigi Orijos vardas yra kilęs iš žodžio „orė, orės“,
kuris senovės lietuviui reiškė lauką „arimą“, tai yra girios – medės
„ariamą lauką – prošvaistę, erdvę tarp medžių“, tokia prošvaistė tarp
girios medžių gyvenantiems žmonėms ir buvo ežeras – jo vandens paviršiaus užimama erdvė; latvių dainose oro ir šiandien tebesama „ariamo“ lauko (K. Būga, t. 2, p. 256–257). Kartu reikia pastebėti, kad šio
vardo hidronimas Sūduvoje yra ne vienintelis – dar turime Orijos upę
Šakių savivaldybės teritorijoje, Orija yra Pyvesos dešinysis intakas
Pasvalio rajone, bent penki ežerai su šaknimi or- Lietuvoje. Indijos
Oriso valstijoje, Bangladeše, gyvena orijų tauta, turinti apie 21 mln.
gyventojų.
Į vakarus nuo Kirsnos upės, prie kelio Kalvarija–Krosna–Simnas,
yra Zubrių kaimas. Manau, kaimo vardas yra kildintinas iš suslavinto
miškų galiūno zubro vardo, lietuvių kalba įvardijamo stumbru. Šešupės baseine yra du hidronimai su šaknimi stumb- ir dar vienas kaimas
Zubriai Šakių rajone. Kaimą Zubriai pastebėjau ne tik dėl jo vardo
ryšio su aplink kaimą buvusiose giriose gyvenusių žvėrių stumbrų, išnaikintų Lietuvoje apie XVII a. (dabar vėl atkuriamų) vidurį, suslavintu vardu, bet svarbiausia visai neseniai, 2007 m., žvalgomųjų archeologinių kasinėjimų metu aptikta neįtvirtinta gyvenvietė Zubrių kaimo
laukuose, netoli Kirsnos upės. Joje rasta daug įvairaus dydžio keramikos šukių: lipdytos lygiu paviršiumi ir lygintu paviršiumi, žiestos
ir apžiestos, taip pat rasta titnago nuoskala. Keramika tamsiai rudos
arba juosvos spalvos, su grūsto akmens ir smėlio priemaišomis molio
masėje. Aptikta keramika datuojama ankstyvuoju geležies amžiumi.
Tirtuose šurfuose kultūrinis sluoksnis siekė iki vieno metro, tai liudija
ilgą gyvenvietės naudojimo laiką.
Šį straipsnį norisi užbaigti trumpu apibendrinimu.
XX a. pabaiga ir prasidėjęs XXI a. atnešė didelę mokslo ir technikos pažangą ir jos rezultatą – kilusius galingus kultūrinius integracinius procesus, apibendrintai vadinamus pasaulio globalizacijos vardu.
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Kęstutis Subačius

K ę stutis S ubačius

Šie nauji pasaulio civilizacijos reiškiniai integruojantis kultūroms ir
tuo pačiu išlaikant tautos tapatumą be savo iš esmės teigiamų reikšmių
yra pilni pavojų ir didelių prieštaravimų. Mes negalime užmiršti, kad
tautos tapatumą lemia jos kultūra, tvirtai stovinti ant etninės kultūros
pamatų, ignoruoti to, kad lietuvio tapatumą lemia mūsų tautos specifinė kultūra, formuojanti žmogų. Šios kultūros raktas yra istorija – istorinė kultūra, kuri susieja praeities, dabarties, ateities kartas ir visais
laikais formuoja tautos charakterį, papročius – taigi jos savitumą, ir
įtvirtina jos tapatumą. Mūsų kultūra formavosi tūkstančius metų, jos
kloduose slypi ir Sūduvos etnonimas su didžiuliu kultūriniu-dvasiniu,
materialiu paveldu. Tad pažinkime jį ir mokėkime juo naudotis eidami
į kitas kultūras.

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.
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Krzysztof Wróblewski

Javtiagas GunarIevas
Rusios-Bizantijos 944 metų sutartyje
Būtiniausias rašytinis šaltinis Rusios valstybės mokslinėms
studijoms yra Senųjų laikų pasakojimas, galutinai surašytas apie
1117 m. Vis dėlto šis įvykių sąrašas, apimantis laikotarpį iki XI a. vidurio, nėra toks išsamus kaip vėlesni įrašai. Kitų šaltinių pagrindą sudaro
Bizantijos kronikos, arabų liudijimai bei Vakarų Europos veikalai. Į
atskirą grupę reikia išskirti skandinavų sagas ir poemas. Nepaprastai
konkretus ankstyvųjų viduramžių Rusios istorijos tyrimų šaltinis yra
ir archeologinių tyrimų medžiaga.
Senųjų laikų pasakojimas – tai ir svarbiausias rašytinis šaltinis,
susijęs su Prūsijos ir Rusios (tiksliau, jotvingių ir rusėnų) ryšiais.
Metraštis jotvingius pamini tik triskart, aprašant eilinius žygius prieš
juos: kunigaikščio Vladimiro Sviatoslavičiaus 983 m., kunigaikščio
Jaroslavo 1038 m. ir Jaroslavo Sventopelkaičio 1112 m.
Reikia pabrėžti, kad Rusioje buvo žinomas ir „prūsų“ etnonimas
– tai prieštarauja L. Okulič-Kozarin (Ł. Okulicz-Kozaryn) pareikštai
kitokiai nuomonei. Kronika pradedama tautų ir valstybių, atitekusių
Nojaus sūnums – Semui, Chamui ir Jafetui, – išvardijimu. Liachai (lenkai) ir prūsai gyvena srityse prie Variagų jūros (Baltijos jūros):
Vadinamas taip pat Nestoro metraščiu.
Jotvingius priskiriu prūsų genčių grupei.

Powieść minionych lat, išvertė ir parengė F. Sielicki, Wrocław, 1999, p. 65.

Ten pat, p. 120.

Ten pat, p. 230.

Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX–XIII w.),
Warszawa, 1983, p. 36.
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„Jafeto srityje įsikūrę rusėnai, čiudai ir visokios tautos: meriai,
muromai, vesiai, mordviai, Zavoločjės čiudai, permiai, pečerai, jemenai, ugrai, lietuviai, žemgaliai, kuršiai, latgaliai, lyviai. O liachai, prūsai ir čiudai prieina prie Variagų jūros. O prie tos jūros gyvena variagai: nuo čia į rytus – iki Semo srities; prie tos jūros įsikūrusios jos ir į
vakarus, link anglų ir italų žemės. Mat Jafeto [Jafetui priklauso] ir šios
kiltys: variagai, švedai, normanai, gotai ir rusėnai, anglai, galisai, romėnai, vokiečiai, korlagai, venetai, fragai ir kitos; jos įsikūrusios nuo
vakarų iki pietų ir gyvena kaimynystėje su Chamo gentimi.“
Analizuojant metraščiuose pateiktus duomenis apie jotvingius
neįmanoma apeiti Rusios ir Bizantijos 911 ir 944 m. sutarčių. Jose pateikiami sąrašai pasiuntinių, atstovavusių Rusiai. Netenka abejoti, kad
dauguma vardų – skandinaviški. Bandymo rekonstruoti, kaip originalia forma skambėtų rusėnų kniazių pasiuntinių vardai, ėmėsi danų
kalbininkas V. L. P. Tomsenas (Thomsen):
„Išrašas iš sutarties, sudarytos valdant tiems patiems imperatoriams
– Leonui ir Aleksandrui. Mes, nuo Rusios valdovų pasiųsti: Karlis
(Karli), Inegeldas (Ingjaldr), Farlofas (Farulfr), Veremudas (Vermundr), Rulavas (Hródðleifr, Hrolleifr), Gudis (Góði, Guði)10, Rualdas
(Hróaldr), Karnis (Karni), Frelavas (Friðleifr, Frilleifr), Ruaras
(Hróarr), Aktevnas (Angantýr?), Truanas (Þróndr, Þrándr), Lidulas
(Leiðulfr?), Fostas (Fasti, Fastr), Stemidas (Steinviðr) – [pasiuntiniai]
Olego (Helgos), didžiojo Rusios kniaziaus ir visų, kurie yra po jo šventa ranka [jo valdžioje] – šviesių ir didžių kunigaikščių ir jo didžių bojarinų, pas jus – Leoną ir Aleksandrą, Konstantiną – didžiuosius Dievuje
valdovus, graikų imperatorius, išlaikyti ir paliudyti ilgametei draugystei, egzistuojančiai tarp krikščionių ir Rusios, mūsų didžiųjų kniazių
valia ir visos Rusios, esančios po jų ranka, įsakymu.“11
911 m. dokumente su tikraisiais vardais matyti tik viena asmenų
grupė – Olego pasiuntiniai. Jame pristigo įgaliojimus suteikusiųjų vardų, šie aprašyti tik kaip „šviesūs ir didūs kunigaikščiai“ (valdančiosios dinastijos nariai) bei „didūs bojarinai“ (rusėnų didikai)12.
Powieść…, p. 4.
W. Duczko, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, vertė N. Kreczmar, Warszawa, 2006, p. 175.

V. L. P. Thomsen, The Relations between Ancient Russia and Scandinavia, and the Origin
of the Russian State, 1877 m. leidimo perspaudas, New York, 2010, p. 68–73, 131–141.
10
Šis vardas vėl pasikartoja 944 m. sutartyje.
11
Powieść…, p. 26.
12
H. Łowmiański, Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich, Warszawa,
1957, p. 176.
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944 m. sutartyje vienas iš Rusios pasiuntinybės narių buvo apibūdintas kaip Javtiagas Gunarievas:
„Mes, pasiuntiniai nuo Rusios [valdovų] giminės ir pirkliai: Ivoras (Ívarr), Igorio (Ingvarr), didžiojo rusų kniaziaus, pasiuntinys ir
bendri pasiuntiniai: Vujefastas (Véfastr) nuo Sviatoslavo, Igorio sūnaus; Iskusevis (?) nuo kunigaikštienės Olgos (Helga); Sludis (Slóði)
nuo Igorio, Igorio seserėno; Ulebas (Óleifr, Ólafr) nuo Vlodislavo;
Kanicaras (Kanimar?) nuo Predslavos; Šychbern (Sigbjörn) Sfandr
(Svan–)13 nuo Ulebo (Óleifr, Ólafr) žmonos; Prastenas (Freysteinn)
Turdovas (Þórðr); Libiaras (?) Fastovas (Arnfastr); Grimas (Grmr)
Sfirkovas (Sverkir); Prastenas (Freysteinn) Akunas (Hákun), Igorio
seserėnas; Karis (Kári) Tudkovas (Stœðingr); Karševas (Karlsefni)
Turdovas (Þórðr); Jegris (Hegri) Jevliskovas (Erlingr?); Voistas (?)
Voikovas (?); Istras (Eistr?) Aminodovas (Ámundi); Prastenas (Freysteinn) Bernovas (Björn); Javtiagas (?) Gunarievas (Gunnarr); Šybrydas (Sigfrðr) Aldanas (Halfdanr); Kolas (Kollr) Klekovas (Klakki?);
Steggis (Steingeirr?) Jetonovas (?); Sfirka (Sverkir) [...]14; Alvatas
(Hallvardðr) Gudovas (Góði, Guði); Fudris (Froði) Tuadovas (Þolfr);
Muturas (Móðþórr? Munþórr?) Utinas (Eysteinn); pirkliai: Adunis
(Auðunn), Adulbas (Auðulfr), Iggivladas (Ingivaldr), Ulebas (Óleifr,
Ólafr), Frutanas (?), Gomolas (Gamall), Kusis (Kussi), Jemigas (Hemingr), Turbidas (Þorfriðr), Furstenas (Þorsteinn), Brunis (Brúni),
Roaldas (Hróaldr), Gunastras (Gunnfastr), Frastenas (Freysteinn),
Igieldas (Ingjaldr), Turbernas (Þorbjörn), Monis (Manni), Rualdas
(Hróaldr) Svenis (Sveinn), Stiras (Styrr), Aldanas (Halfdanr), Tilenas (?), Apubksaras (Óspakr), Vuzlevas (?), Sinko (?), Boryčius (?)
– pasiųsti nuo Igorio, didžiojo rusų kunigaikščio ir nuo kiekvieno kunigaikščio ir visų Rusios žemės žmonių, kurie pavedė atnaujinti seną
taiką, jau daugelį metų nutrauktą neapkenčiančio gėrio ir mylinčio nesantaiką šėtono, ir sustiprinti draugystę tarp graikų ir Rusios.“15
944 m. sutartyje atsiranda ir rusų pasiuntinių įgaliotojų (tarp jų
– ir moterų), valdančiosios dinastijos narių vardai ir jų pasiuntinių bei
pirklių vardai16. Reikia atkreipti dėmesį į tris slaviškus vardus: Sviatoslavas, Predslava, Vlodislavas17.

13
14
15
16
17

Moters vardas.
Originale trūksta įgaliotojo vardo.
Powieść…, p. 37.
H. Łowmiański, min. veik., p. 178.
V. L. P. Thomsen, min. veik., p. 69.
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Jau seniai Javtiagas Gunarievas domino tyrinėtojus. A. Kaminskis
(Kamiński) iškėlė prielaidą, kad tai jotvingis, buvęs rusų kunigaikščio
tarnas, kaip palydos narys ėjęs vietininko pareigas Narvos18 apygardoje. Užtat Gunarievo (Nounarevo) pavardę, laikydamas ją tikėtina,
įtraukė į savo jotvingių vardų, išlikusių rašytiniuose viduramžių šaltiniuose, sąrašą19. B. Vlodarskio (Włodarski) nuomone, jotvingio atsiradimas pasiuntinybės sudėtyje buvo Rusios santykių su šia prūsų gentimi patvirtinimas20. Pasak G. Bialunskio (Białuński), jo buvimas siejosi
su Prūsijos ir Rusios konfliktais21. F. B. Uspenskis (Ф. Б. Успенский)
varde Jatviag įžvelgė pasiuntinio jotvingiškos kilmės patvirtinimą ar
išorinio panašumo į jotvingius įspūdį, su jais vykusios prekybos ir kitų
ryšių patvirtinimą22.
V. L. P. Tomsenas nepateikė pirmapradės (senosios skandinaviškosios) Jatviago vardo versijos, užtat Gunarievo vardą perskaitė kaip
Gunnarr ir apibūdino jį kaip nepaprastai populiarų – taip pat ir Švedijos teritorijoje23. Anglosaksiškas šio vardo atitikmuo yra Gúðhere,
Gúð- reiškia karą, mūšį, kovą24. Skandinavų mitologijoje Gunaras
buvo gotų valdovas ir priklausė pirmajai Gjukungų (Gjúkungar)25 giminės kartai, Gjukio (Gjúki) ir Grimhildos (Grímhildr)26 palikuonims.
Tačiau pagal pietinės Germanijos tradiciją jis buvo vadinamas Giunteriu (Gunther) ir valdė burgundus. Jo istoriniu prototipu derėtų laikyti
Gundaharijų, V a. burgundų karalių.
Visas ligšiolines hipotezes, susijusias su baltiškomis Javtiago vardo šaknimis, atmetė A. S. Kibinis (A. C. Кибинь), sykiu pasisakydamas
už skandinavišką jo turėtojo Gunaro kilmę27. Ta proga savo teiginius
siejo su E. Kuniko nuostatomis, mat šis 1844 m. publikuotame darbe

18

19
20
21

22

23
24
25
26

27

A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź,1953,
p. 13.
Ten pat, p. 170.
B. Włodarski, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa, 1966, p. 162–163.
G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn, 1999, p. 14, išnaša
45.
Ф. Б. Успенский, Скандинавы. Варяги. Русь. Историко-филологические очерки,
Москва, 2002, p. 61, išnaša 30.
V. L. P. Thomsen, min. veik., p. 71, 134.
J. Bosworth, A compendious Anglo-Saxon and English dictionary, London, 1855, p. 130.
Niflungai, Hniflungai (Niflungar, Hniflungar).
A. M. Kempiński, Ilustrowany leksykon mitologii wikingów, Poznań, 2003, p. 80, 85,
90–91, 156–157.
А. С. Кибинь, „Ятвяги в X–XI вв.: „балтское племя“ или „береговое братсво“?“, in
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2008, nr. 2 (4), p. 126.
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rekonstravo Javtiago vardą Astiäg forma28. Tyrinėtojo nuomone, artimiausia fonetinė Javtiago vardo forma yra Knytlingo sagoje minimas
vardas Játvígr29, atitinkantis anglosaksiškąjį Eádwíg (eád – laimė, wíg
– karas). Šioje vietoje dera atkreipti dėmesį į tame pačiame šaltinyje pasitaikančius vardus Játgeirr, Játmundr ir Játvarðr. Pristatytą
koncepciją papildomai sutvirtina H. Lovmianskio (Łowmiański) nuomonė, pagal kurią asmuo, besinaudojantis Javtiago vardu (hipotetinis
teiginys, kad tiesiogiai jis susijęs su jotvingiu), neprivalo būti savaime
suprantamas esantis baltiškų genčių atstovas30. Šio tyrinėtojo nuomone, su tokiu atveju susiduriame dėl Variažkos vardo. Tenka abejoti, ar Krzysztof
Wróblewski
bent vienas iš Rusioje plačiai sutinkamų variagų būtų tokį vardą turėjęs. Paradoksalu, vardo Javtiagas interpretavimas kaip jotvingis galėtų
patvirtinti, kad jo turėtojas visai nebuvęs jotvingis...
Pakartotinai atlikta 944 m. graikų-rusėnų sutarties analizė leidžia
pateikti šias galutines išvadas:
1. Vardus Javtiagas bei Gunaras reikia laikyti užrašytais iškreiptos formos skandinaviškais Játvígr ir Gunnarr, o ne baltiškais vardais.
2. Asmenis šiais vardais (pasiuntinį ir jo įgaliotoją) tenka laikyti
skandinavais (variagais).
3. Pirmuoju užrašymu, patvirtinančiu jotvingių ir rusėnų ryšius,
reikia laikyti duomenis, susijusius su Vladimiro Sviatoslavičiaus kovomis su jotvingiais 983 m.
Iš lenkų kalbos vertė Irena Katilienė

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI (g. 1984 m. Braneve, Lenkijoje). 2008 m. baigė istorijos studijas Varmijos Mozūrų universitete Olštyne. Jo magistro darbo
tema Kunigaikščio kariaunos vaidmuo Kijevo Rusioje X–XI a. (vadovė hab.
dr. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew). Mokslinių susidomėjimų sritis – Baltijos jūros baseino gentys ankstyvaisiais viduramžiais. Rengia daktaro disertaciją apie
jotvingių ir rusėnų santykius X–XIII a. (vadovas prof. hab. dr. G. Białuński).

28

29
30

E. Kunik, Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen,
St.-Petersburg, 1844, p. 9–14.
Jómsvíkíngasaga ok Knytlínga, leid. H. F. Popp, Kaupmannahøfn, 1828, p. 190.
H. Łowmiański, min. veik., p. 180.
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Vaida K amuntavičienė

Vaida Kamuntavičienė

Jotvingiai „Senoji Lietuva“
ir jų tikėjimas XVII a.
XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijai priklausė Žemaičių, Vilniaus, Smolensko, dalis Lucko vyskupijų, bendrai
su Lenkijos Karalyste administruojama Livonijos vyskupija. Iš jų didžiausia Vilniaus vyskupija (XVII a. viduryje užėmė 231 000 km2)
apskritai buvo didžiausio ploto vyskupija to meto Europoje, ir turbūt
viena daugiakultūriškiausių.
Katalikų bažnyčios vizitacijų duomenys yra puikus šaltinis ne tik
Bažnyčios padėčiai tirti, bet ir to meto LDK visuomenei pažinti. Yra
išlikę 1633, 1645, 1653–1654, 1660–1662, 1668–1669, 1700 m. Vilniaus vyskupijos vizitacijų ir inventorių aprašų fragmentų, tačiau nėra
išlikusios nė vienos vizitacijos medžiagos, kuri apimtų visus tuometinius 26 Vilniaus vyskupijos dekanatus ir jų parapijas. Paprastai vizitacijos medžiagoje yra skyrelis, pavadintas „Sielų padėtis“ (Status animarum), jame apibūdinami parapijų gyventojai: aprašomos parapijos
ribos, gyventojų tikybinė sudėtis, nusižengimai dorovei ir pan. Taip

W. Müller, „Diecezje w okresie potrydenckim“, in Kościoł w Polsce, red. J. Kłoczowski,
Kraków, t. 2, 1969, p. 75.

Vilniaus vyskupijos vizitacijos, 1633, 1641, 1645 m. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – VUB), f. 57–B53–40.
	
Vilniaus vyskupijos vizitacijos, 1653–1654 m. VUB, f. 57–B53–42.

Gardino dekanato vizitacija, 1660–1662 m. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau
– LVIA), f. 694–1–3969.

Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41;
Kauno, Simno ir Alvito dekanatų vizitacija, 1669 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – MAB), f. 318–28550.

Vilniaus vyskupijos vizitacijos ir inventoriai, XVII–XVIII a. sandūra. Čartoriskių biblioteka, 1775.
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pat tikinčiųjų situaciją padeda suvokti kiekvienos parapijos vizitacijos medžiagos pabaigoje vizituotojo pridedami „Vizitacijos dekretai“
(Decreta visitationis) – nurodymai, kaip pagerinti parapijos padėtį,
kokias sielovados darbo klaidas ištaisyti. Priklausomai nuo vizituotojo,
šiuose skyreliuose pateikiama skirtingo išsamumo informacija. Antai
teritoriniu požiūriu daugiausia apimančios 1653–1654 m. vizitacijos
medžiaga mini tik katalikus ir unitus, praktiškai nesivargina paminėti
kitų tikėjimų žmonių, ir, žinoma, nėra išsamesnio jų apibūdinimo.
Nagrinėta vizitacijų medžiaga rodo, kad XVII a. Vilniaus vyskupijoje gyveno įvairių tikėjimų žmonės. Vizituotojai fiksuoja gyvenus
katalikus, unitus, stačiatikius, kalvinistus, liuteronus, judėjus (žydai),
musulmonus (totoriai). Šešiose parapijose paminėta dar viena, aštunta, tikybinė gyventojų grupė, vadinama „Senoji Lietuva“ (Stara Litwa), arba jotvingiai. Teritoriškai ji priklausė Ružanų, Valkavisko ir
Slanimo dekanatams, pietrytinei Vilniaus vyskupijos daliai. „Senosios
Lietuvos“ padėtis XVII a. ir yra šio straipsnio tyrimo objektas.
Jotvingiai buvo kadaise Sūduvoje gyvenusi ir XIII a. (ypač
1283 m. karinės kampanijos metu) kryžiuočių beveik išnaikinta baltų pagonių gentis; jos likučių gyveno apie Gardiną ir Valkaviską.
XV–XVI a. istorikų Jano Dlugošo ir Motiejaus Strijkovskio duomenimis, jotvingių žemių sostinė buvo Drohičinas, Miechovitos kronika
mini juos gyvenus apie Naugarduką. Jotvingių istorija yra sulaukusi
tyrimų, tačiau jie pasibaigia XVI a. Ježis Ochmanskis (Jerzy Ochmański) mini netoli Kosovo, Ružanų, Liachavičų, Zietelos buvusius
baltiškus kaimų pavadinimus, tarp jų neretai pasitaiko ir aiškiai jotvin-

Apie „Senąją Lietuvą“, arba jotvingius, esu paskelbusi straipsnį, kuriame daugiau dėmesio
skirta Jelnios parapijai, apie kurią turima daugiausia duomenų. Žr.: V. Kamuntavičienė,
„Jelnios parapijos gyventojai XVII a. (Stara Litwa, arba jotvingių pėdsakais Vilniaus vyskupijoje)“, Lietuvos istorijos metraštis, 2011, nr. 2, Vilnius, 2012, p. 21–30.
	
A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź,
1953, p. 69; Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy, Wrocław, 2007, p. 276, 299.

Rimčiausias iš tyrimų: A. Kamiński, Jaćwież… Ypač įdomus Zigmo Zinkevičiaus atliktas
spėjamo jotvingių-lenkų kalbų žodynėlio Pogańskie gwary z Narewu tyrimas. Šį žodynėlį Bresto gyventojas Viačeslavas Zinovas surado Pružanų rajono Naujadvaryje (ten jis
pateko iš Belovežo miestelio). Žr. plačiau: Z. Zinkevičius, „Lenkų-jotvingių žodynėlis?“,
Baltistica, XXI, Vilnius, 1985, t. 1, p. 61–82; t. 2, p. 184–194. Su baltarusių archeologų
Aukštutinės Panemunės tyrimais galima susipažinti, pvz., knygoje: С. П. Вiцязь, Прусы i
яцвягi ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трасфармацыi у Верхнiм Панямоннi, Мiнск, 2012.
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giškos kilmės vietovardis Jatwież10. 1633 m. vizitacija taip pat mini
kaimus Jatfisz, Zmuiczaki Kosovo parapijos ribose11.
Kadangi žinučių apie „Senąją Lietuvą“ negausu, pirmiausia tiesiog su jomis susipažinkime, o paskui, jomis pasiremdami, galėsime
analizuoti „Senosios Lietuvos“ padėtį XVII a.
1645 m. balandžio 4 d. Valkavisko dekanato Bžostovicos parapijos
vizitacijos reformavimo dekretuose įrašytas toks paliepimas klebonui
Kristoforui Rochmanovičiui: „Ypač tegul rūpinasi prastuomene, vadinama Senąja Lietuva, ir, pasitelkęs pasaulietinę valdžią į pagalbą,
tegul ją spaudžia lankyti savo bažnyčią“12.
1645 m. balandžio 6 d. Valkavisko dekanato Šidlovicos parapijos
vizitacijos dekretuose vizituotojas klebonui parašė tokį paliepimą: „tepalenkia į savo pusę per tris mėnesius, ir į kaimus katechizuoti prastuomenės dažnai teatvyksta, tarnus [tesiunčia], jei pats dėl senėjančio
amžiaus [tuo] užsiimti nepajėgia, paprastus kaimiečius, vadinamus
Senąja Lietuva, laikytis naujo kalendoriaus tepaskatina, nenorinčius,
kiek [jų] gali pasitaikyti, pasaulietine valdžia [remdamasis tepaveikia]“13.
1645 m. liepos 8 d. Ružanų dekanato Porozovo parapijos reformavimo dekretai skambėjo taip: „Naujų pertvarkymo dekretų šioje
generalinėje vizitacijoje neduodama, gerbiamam ponui klebonui pakaks, jei išpildys ankstesnius. Vienintelis užkraunamas, kad kaimiečių, vadinamų Senąja Lietuva, tikėjimu rūpintųsi ir juos laikytis naujo
kalendoriaus uoliausiai skatintų“14.
1669 m. sausio 8 d. vizituotojo Aleksandro Kotovičiaus surašytame Ružanų dekanato Kosovo parapijos vizitacijos akte teigiama, kad
J. Ochmański, Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku, Poznań, 1981, p. 65–67.
11
Vilniaus vyskupijos vizitacija, 1633, 1643, 1645 m. VUB, f. 57–B53–40, l. 93–94v.
12
Vilniaus vyskupijos vizitacija, 1633, 1643, 1645 m. VUB, f. 57–B53–40, l. V. (Bylos
pradžioje lapai sunumeruoti romėniškais skaitmenimis.) Rudium Staralitwa dictorum
praecipuam curam habeat, et brachio seculari invocato eosdem ad eccl[esi]am suam
frequentare compellat. Už visų šio straipsnio lotyniškų citatų vertimą į lietuvių kalbą esu
dėkinga Sigitui Lūžiui.
13
Vilniaus vyskupijos vizitacija, 1633, 1643, 1645 m. VUB, f. 57–B53–40, l. Vv. ...emat intra
tres menses in pagos et ad rudes catehisandos venitat(?) operarios si ipse per se propter aetatem ingravescentem excurrere non valet simplices Rusticos Staralitwa dictos ad
nouum calendarium tenendum inducat in nolentes quantum fieri potest brahio seculari.
14
Vilniaus vyskupijos vizitacija, 1633, 1643, 1645 m. VUB, f. 57–B53–40, l. VIIIv. Decreta
reformationis nova non datur in hac visitatione g[e]n[er]ali R[evere]ndo D[omi]no
Parocho sufficet si primis satisfecerit. Unicum iniungitur ut Rusticorum Stara litua dictorum fidelem curam habeat, et eosdem ad nouum calendarium venien:(?) pro posse suo
inducat.
10
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„Parapijiečius turi dalį graikų apeigų, dalį lotynų, taip pat kažkokius
valstiečius Senoji Lietuva“15.
1669 m. sausio 10 d. Ružanų dekanato Olševo parapijos vizitacijos akte yra toks sakinys: „Parapijiečiai mišrūs, kilmingi daugiausia
katalikai, likusieji graikų apeigų, o kiti Senąja Lietuva vadinami“16.
1668 m. lapkričio 26 d. surašytame Slanimo dekanato Jelnios parapijos vizitacijos akte parašyta: „Kiti paprasti žmonės, visi rusėnų
tikėjimo, arba jotvingiai Senoji Lietuva...“17
XVII a. maždaug 8 dešimtmečio pradžioje sudarytame Jelnios
parapijos inventoriuje klebonas Juozapas Butkevičius Papucevičius
(Butkiewicz Popuciewicz) parašė: „Iš dalies nemažai yra tokių, kurie
save Naująja Jotva arba Senąja Lietuva vadindami, [gyvena] ne pagal
Bažnyčios jiems perduotą mokymą, bet pagal kažkokius tėvų ir senolių papročius, nuo kurių nieku būdu nesileidžia atitraukiami“18.
Perskaitę šiuos šaltinius, pirmiausia sužinome, kad „Senoji Lietuva“ nėra katalikai, juos verčia pereiti į katalikų tikėjimą. Be to, minima, kad jie nesilaikė tuo metu visoje katalikiškoje Europoje išplitusio
popiežiaus Grigaliaus XIII nurodymu 1582 m. įvesto Grigaliaus kalendoriaus (šaltinyje „naujojo kalendoriaus“), savo laiką matavo kitaip
negu katalikai.
Socialiniu požiūriu „Senoji Lietuva“ yra nekilmingi žmonės, priskiriami „likusiųjų žmonių“ kategorijai, vadinami prastuomene arba
tiesiog kaimiečiais.
„Senoji Lietuva“ buvo baltiškos kilmės. Apie tai geriausiai byloja
Jelnios parapijos duomenys, kur „Senoji Lietuva“ tapatinama su jotvingiais, arba su Naująja Jotva. Už šiuos duomenis turime būti dėkingi tuometiniam Jelnios klebonui teologijos mokslų daktarui Juozapui
Butkevičiui Papucevičiui, jis, būdamas vienas labiausiai išsilavinusių
tiriamų vietovių klebonų, sugebėjo suteikti daugiausia ir išsamiau-

Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41,
l. 24. Parochianos partim Graecos, partim Latinos aliquos etiam plebeios habet Stara
Litwa.
16
Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41,
l. 30. Parochiani permixti nobiles quamplurimi catholici caeteri vero ritus graeci, alij
vero Stara Litwa vocantur.
17
Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41,
l. 93v. Pospolity lud inny, wszytek religiey Ruskiey, albo Jacwiez Stara Litwa...
18
Vilniaus vyskupijos bažnyčių inventoriai, 1662–1675 m. LVIA, f. 694–1–3970, l. 69v. ...ex
parte non pauci sunt ktory się nowa Jacwieź albo Stara Litwa vocantes non iuxta institutionem ab Eccl[esi]a sibi traditam ale iakiemuś moribus paternis et avitis od ktorych
się oderwac zadną miarą niedaią.
15
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sių žinių apie „Senąją Lietuvą“. Terminas Naujoji Jotva rodo, kad šie
XVII a. jotvingiai jau save skyrė nuo savo protėvių, suvokė, kad ne
visas senąsias tradicijas išlaikę. Be to, „Senosios Lietuvos“ gyvenamoje teritorijoje, kaip minėta, buvo kaimų baltiškais pavadinimais, o
inventoriuose minimi valstiečiai baltiškais vardais.
„Senoji Lietuva“ skiriama nuo graikų apeigų katalikų, t. y. vadinamųjų unitų, atsiradusių Lenkijos-Lietuvos valstybėje 1596 m. po bažnytinės lokalinės Bresto unijos, kuomet Katalikų bažnyčia susijungė
su Stačiatikių bažnyčia ir sukūrė naują Unitų bažnyčią. Unitai išlaikė
stačiatikiškas apeigas, tačiau pripažino katalikų popiežiaus valdžią ir
pagrindines katalikų dogmas. Šaltiniuose šie žmonės dažnai vadinami
rusėnais (rutheni)19. Terminas rusėnas turėjo dvi reikšmes. Viena vertus, jis reiškė slavų kilmės LDK gyventojus (iš jų išsivystė dabartiniai
baltarusiai), bet taip pat galėjo reikšti iš pradžių stačiatikių, o vėliau ir
unitų religijų atstovus. Apskritai nelengva suprasti, kiek XVII a. rusėnai valstiečiai suvokė ribą tarp unitų ir stačiatikių tikėjimų, nes, kaip
rodo XVI–XVIII a. katalikų valstiečių religingumo tyrimai20 (deja,
nėra stačiatikių, juo labiau unitų valstiečių religingumo tyrimų), valstiečiai apskritai prastai suprato religines dogmas, svarbiausia jiems
buvo laikytis įprastų apeigų.
Taip pat „Senoji Lietuva“ nevadinama stačiatikiais – arba, kaip
buvo įprasta tuo metu katalikiškoje literatūroje – schizmatikais21 – nuo
1054 m. įvykusios schizmos, arba Bažnyčios skilimo į Rytų ir Vakarų,
į Katalikų ir Stačiatikių bažnyčias. Nuo pat LDK susikūrimo XIII a.
pirmojoje pusėje apie pusę šios valstybės gyventojų buvo stačiatikiai,
nors valdantysis elitas – pagoniškas. Pagonys ir stačiatikiai gerbė vieni kitų apeigas. Kai 1387 m. LDK pagonys apsikrikštijo ir tapo katali-

Pvz., Valkavisko parapijoje, 1668 m. lapkričio 11 d. duomenimis, tarp bajorų buvo eretikų
ir schizmatikų, o kaimiečiai buvo katalikai arba rusėnai: ...reperiuntur non pauci inter
nobiles haeretici et schismatici alicui. Plebs partim catholici partim rutheni. Žr. Ružanų,
Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41, l. 69.
20
T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy
XVI do końca XVIII wieku, Warszawa, 2001; J. Sarcevičienė, „Lietuvos valstiečių religingumas XVIII a.: tamsioji mėnulio pusė“, in LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties: moksl. straipsnių rinkinys, sud. V. Kamuntavičienė, A. Vasiliauskienė, Kaunas, 2010,
p. 133–150.
21
Pvz., 1668 m. lapkričio 28 d. Useliubo (Vselyub) vizitacijos akte parašyta, kad kilmingieji visi katalikai, o kaimiečiai kai kurie katalikai, kai kurie unitai, kai kurie schizmatikai:
Ex nobilibus omnes catholici, ex plebeijs aliqui catolici, aliqui ritus graeci in unione, et
aliqui in schismate. Žr. Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m.
VUB, f. 57–B53–41, l. 96v.
19
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kais, stengtasi ir toliau išlaikyti tolerantiškus buvusių pagonių, o tuo
metu jau katalikų, ir stačiatikių tarpusavio santykius.
„Senoji Lietuva“ netapatinta su tiriamoje teritorijoje XVII a. gyvenusiais kalvinistais bei liuteronais, kurie to meto Katalikų bažnyčios
dokumentuose buvo aiškiai įvardinti eretikais.
Atmetę visas tuo metu nagrinėjamoje teritorijoje paplitusias religijas, galime konstatuoti, kad „Senoji Lietuva“ netiko nė vienai žinomai konfesijai, tad manytina, kad jie buvo pagonys. Šią išvadą padėjo
padaryti Jelnios klebono J. Butkevičiaus Papucevičiaus žodžiai. Jis
rašė, kad „Senoji Lietuva“ gyvena „ne pagal Bažnyčios jiems perduotą mokymą, bet pagal kažkokius tėvų ir senolių papročius, nuo kurių
nieku būdu nesileidžia atitraukiami“22. Taigi klebonas prisipažino, kad
jam niekaip nepavyko su „Senąja Lietuva“ susikalbėti ir ją priversti gyventi pagal Bažnyčios mokymą, kad jai didžiausias autoritetas
buvo seni iš protėvių paveldėti papročiai, – juos turbūt galima vertinti
kaip giliai įsišaknijusį pagoniškąjį tikėjimą, kuris kėlė didelių rūpesčių
XVII a. dvasininkams. Ligi XVII a. pagoniškąjį tikėjimą išlaikę baltai
buvo anachronizmas, vietiniams turbūt priminė senosios pagoniškos
valstybės laikus, dėl to neatsitikinai jie imti vadinti „Senąja Lietuva“.
Konstatavus, kad jotvingiai XVII a. buvo pagonys, kyla klausimas, kaip jiems pavyko kelis šimtus metų krikščioniškoje šalyje išlaikyti senąjį baltų tikėjimą. Tai galima būtų paaiškinti keletu faktų. Pirma, tuometės Vilniaus vyskupijos katalikų parapijos neturėjo griežtų
ribų. Tai aiškiai atsispindi 1668–1669 m. vizitacijos medžiagoje. Esant
tokioms aplinkybėms, gyventojai lankydavosi tuose maldos namuose, kurie jiems buvo arčiau arba kuriuose buvo pripratę lankytis23.
Neatmestina prielaida, jog tolimiausiose vietovėse gyvenę valstiečiai
gal netgi iš viso jokių maldos namų nelankė ar vykdavo į juos tik didžiausių švenčių metu. Nesant parapijų ribų, klebonai galėjo lengvai
išsiginti, kad šie žmonės yra ne jų parapijos ribose ir tai ne jų galvos
skausmas. Tokia aplinkybė galėjo būti palanki jotvingiams.
Antra, griežtų parapijų ribų nebuvimas leido tikintiesiems lengviau rinktis kokio nori tikėjimo maldos namus. Jelnios parapijos vizi-

Vilniaus vyskupijos bažnyčių inventoriai, 1662–1675 m. LVIA, f. 694–1–3970, l. 69v. ...ex
parte non pauci sunt ktory się nowa Jacwieź albo Stara Litwa vocantes non iuxta institutionem ab Eccl[esi]a sibi traditam ale iakiemuś moribus paternis et avitis od ktorych
się oderwac zadną miarą niedaią.
23
Pvz., Želvos parapijos vizitacijos medžiagoje 1668 m. lapkričio 14 d. teigiama: Limites
nulli sunt, ratione vicinitatis aut consuetudinis percipiunt sacramenta. Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41, l. 11v.
22
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tuotojas rašė, kad valstiečiai paprastai lankėsi tuose maldos namuose,
kurie buvo arčiau, nepaisant to, kokių apeigų krikščionių pamaldos ten
vyktų: vieni kaimai lankydavosi katalikų bažnyčioje, kiti – cerkvėje.
Tačiau prieš Velykas šie cerkvės lankytojai vis tiek ateidavo į katalikų
bažnyčią atlikti išpažinties bei priimti Komunijos, aiškindami, kad jų
tėvai ir jie patys visuomet katalikų bažnyčioje eidavo išpažinties. Tokią padėtį matydamas, vizituotojas padarė išvadą: „Taip iš kai kurių
laikymosi abiejų bažnyčių – graikų ir Romos – apeigų [išeina, kad]
išpažįsta trečią religijos rūšį“24. Taigi šių žmonių negalima buvo griežtai priskirti vienai konfesijai, jie išpažino savotišką šių religijų mišinį, kūrė naują sinkretinį tikėjimą. XVII a. valstiečiai turbūt nė patys
gerai nežinojo, kokiam tikėjimui priklauso, ir dėl to nekėlė sau didelių problemų. Tokioje padėtyje jiems buvo palankios sąlygos net iki
XVII a. išlaikyti baltiškąjį protėvių tikėjimą. Tikėtina, kad jis buvo apaugęs stačiatikiškais ir unitiškais, t. y. tos vietos valstiečių, su kuriais
jie daugiausia bendravo, papročiais.
Atskirai nuo šių šešių „Senosios Lietuvos“ paminėjimų Ružanų,
Valkavisko ir Slanimo dekanatuose reikia aptarti septintąjį „Senosios
Lietuvos“ paminėjimą, aptiktą Kauno dekanato Žiežmarių parapijoje,
kuris įveda šiek tiek sumaišties. Žiežmarių parapijos reformavimo dekrete 1669 m. sausio 29 d. parašyta, kad klebonas Jonas Markevičius
turi pasirūpinti atversti valstiečius, vadinamus Senąja Lietuva, ypač
pono Oginskio valdose25. Ar šiuos Žiežmarių parapijiečius irgi galima
būtų vadinti jotvingiais? Nes juk tai buvo ne jotvingių, o lietuvių genties gyvenama teritorija. Gali būti, kad jotvingių dalis, bėgdama nuo
kryžiuočių, atklydo ir apsigyveno apie Žiežmarius, tačiau klausimas
lieka atviras.
Oginskiai buvo XV a. antrojoje pusėje iš Smolensko atbėgusi ir
Ogintų dvarą netoli Žiežmarių iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero gavusi stačiatikių giminė, tik XVII a. antrojoje pusėje perėjusi į
katalikybę. Galimas daiktas, kad kol buvo stačiatikiai, Oginskiai nesirūpino savo pavaldinių, buvusių pernelyg tolimų jiems kultūrine, kalbos prasme, tikėjimo reikalais, todėl jų dvaruose išliko pagonių salos.
Iki Tridento christianizacijos procese didelį vaidmenį vaidino ne tik
Ružanų, Valkavisko ir Slanimo dekanatų vizitacija, 1668–1669 m. VUB, f. 57–B53–41,
l. 94. Tak ex observatione ritum utriusq[ue] eccl[esi]ae graecae et romanae aliquorum,
tertium religionis genus zachowaią.
25
Kauno, Simno ir Alvito dekanatų vizitacija, 1669 m., MAB, f. 318–28550, l. 71. ...conversio
colonorum, Stara Litva dictorum, praesertim in bonis m[agnifici] d[omini] Oginski, sit
menti et cordi apud r[everendus] d[ominus] parochus.
24
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dvasininkai, bet ir pasauliečiai kilmingieji, arba lokalių bendruomenių
lyderiai, kurių pareiga buvo rūpintis savo pavaldinių tikėjimu.
Tačiau XVII a. „Senoji Lietuva“ vis dėlto buvo labai nepalanki
Katalikų bažnyčiai, besirūpinusiai Tridento reformos įgyvendinimu,
todėl buvo bandoma visokiais būdais jotvingius paveikti ir atversti į
katalikybę. Tuo turėjo pirmiausia rūpintis patys tų parapijų kunigai,
vykdydami aktyvią katechizaciją, bet jiems į pagalbą turėjo ateiti kilmingieji, versdami savo pavaldinius eiti į katalikų bažnyčią. Šidlovicos
parapijoje 1645 m. buvo nurodytas labai trumpas terminas katechizacijai atlikti – trys mėnesiai. Toje parapijoje tuo metu sielovados darbe
klebonui padėjo jėzuitai, aktyviausi katalikybės skleidėjai LDK teritorijoje, tad veikiausiai vizituotojas matė, kad yra pajėgų katechizuoti
pagonis. Numanu, jog Šidlovicos jotvingiai greitai, galbūt net XVII a.
pirmojoje pusėje, buvo paversti krikščionimis.
Jelnios parapijos jotvingiai dar buvo pagonimis XVII a. aštuntajame dešimtmetyje – tai kėlė didelių rūpesčių tuometiniam Jelnios
klebonui, minėtam J. Butkevičiui Papucevičiui. Bet reikia manyti, kad
dėl Katalikų bažnyčios uolumo padėtis netrukus pasikeitė. XVIII a.
Vilniaus vyskupijos vizitacijų medžiaga Jelnios parapijoje jotvingių
arba „Senosios Lietuvos“ nebemini26. XIX a. oficiali Rusijos, 1795 m.
galutinai okupavusios Lenkijos-Lietuvos valstybę, valdžios statistika
teigia, kad tuo metu dar gyvenę jotvingių tautybės žmonės buvo stačiatikių tikėjimo. Jeigu galima šia statistika pasitikėti (XIX a. buvo
uždrausti unitai, o jų tikintieji paversti stačiatikiais), ji rodytų, kad
šioje XVII a. prievartos padėtyje jotvingiai pasirinko ne katalikybę, o
valstietiškąjį kaimynų rusėnų tikėjimą.
Galima padaryti išvadą, kad jotvingiams nepasisekė: jie nesugebėjo atsispirti Kryžiuočių ordino invazijai, nesukūrė savos valstybės,
niekada nebuvo oficialiai apkrikštyti, todėl iš kartos į kartą perduodavo nepasitikėjimą Bažnyčia ir stengėsi, kiek galėjo, išlaikyti senąjį baltų tikėjimą bei protėvių papročius. Dėl palankios LDK Vilniaus
vyskupijoje susiklosčiusios padėties jiems tai pavyko stebėtinai ilgai
– iki XVII a. pabaigos. „Senoji Lietuva“ pelnytai gali būti laikoma
paskutiniais Europos pagonimis.

26

Senosios Jelnios inventorius, 1704 m. Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas (toliau
– NGAB), f. 1781–27–487; Senosios Jelnios vizitacija, 1719 m. NGAB, f. 1781–27–492;
Senosios Jelnios inventorius, 1732 m. NGAB, f. 1781–27–507; Senosios Jelnios inventorius, 1744 m. NGAB, f. 1781–27–522; Senosios Jelnios inventorius, 1757 m. NGAB,
f. 1781–27–529.
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Vaida
Kamuntavičienė

LDK katalikų vyskupijų dekanatai. Išryškinti dekanatai ir parapijos, kuriose turime
liudijimų XVII a. gyvenus „Senąją Lietuvą“. Vyskupijų ir dekanatų ribos nubrėžtos
remiantis S. Litako tyrimais27, 1647 m. Žemaičių28, 1669 m. Vilniaus29 vyskupijų
sinodų duomenimis. Už pagalbą braižant šią schemą esu dėkinga Rūsčiui Kamuntavičiui ir Laimai Bucevičiūtei.
Straipsnis recenzuotas
VAIDA KAMUNTAVIČIENĖ – humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros vedėja, profesorė. Išleido monografijas:
Katalikų bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje (2008), Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus
arkikatedra bazilika (2008, su bendraautoriais), Apytalaukio parapija. Mikrobendruomenės istorija (2012, su bendraautore). Mokslinių interesų sritys:
Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais,
mentaliteto istorija, mikroistorija.

27

28

29

S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku,
Lublin, 2006.
Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. Vilnae, Typis Academicis, 1690.
Acta synodi diaecesis Vilnensis praesidente Illustrissimo ac Reverendissimo Domino
D. Alexandro in Macieiow Sapieha Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopo Vilnensi.
Vilnae, Typis Academicis, 1669.

71

Artūras Rukas Daujotis

JOTVINGIŲ KRYŽIAUS RITERIŲ ORDINAS
XX a. pirmojOJE pusėje.
Monarchistinių tradicijų tęsėjas
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas turėjo vienintelę dukterį,
ji ištekėjo už Rusijos didiko. Tuo tarpu Žygimantas Augustas palikuonių nesulaukė. Istorikai mano, kad sunku rasti Jogailaičių dinastijos
palikuonių.
Vėlesnės Lietuvos ir Lenkijos Valstybės monarchai buvo renkami,
taigi sostas nebuvo paveldimas, o šalį valdė kviestiniai valdovai. Jei
ieškotume jų palikuonių, galbūt surastume, tačiau teisiškai jie neturėjo
paveldėjimo teisės.
Po Pirmojo pasaulinio karo visoje Europoje vyko radikalūs pokyčiai. Žlugus Rusijos ir Austrijos-Vengrijos imperijoms jų vietoje kūrėsi naujos valstybės; vienoms pavyko įsitvirtinti, kitoms tautoms savo
valstybių nepavyko sukurti.
Įtemptai sosto paveldėtojo ieškota 1917–1918 m., kai buvo kuriama Lietuvos valstybė. Tuomet visoje Europoje sklandė idėja daugumoje šalių atkurti monarchiją. Lietuvoje buvo atrinkti kone septyni
pretendentai į sostą, į Lietuvą pakviestas Viurtembergo hercogystės
atstovas kunigaikštis Vilhelmas fon Urachas, jam suteiktas Mindaugo
II titulas. V. fon Urachas neturėjo jokių ryšių su Lietuva, tačiau tokia
praktika, kai šaliai kviečiamas vadovauti kitos valstybės kilmingasis,
tuo metu buvo dažna.
Mindaugas II Lietuvoje viešėjo vos kelis mėnesius, buvo pradėjęs
mokytis lietuvių kalbos, tačiau realios valdžios niekada neturėjo. Paskyrimas buvo atšauktas.
Idėją atkurti Lietuvos Karalystę galutinai palaidojo 1920 m. Steigiamasis Seimas. Bet Jotvingių ordino nariai ir toliau laikėsi monar-
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chistinių tradicijų. 1918 m. rugsėjo 12 d. Kražiuose buvo patvirtinta
Jotvingių riterių geležinio kryžiaus ordino Konstitucija. Joje buvo
įtvirtinta principinė nuostata, kad tai kilmingųjų susivienijimas, veikiantis hierarchiniu principu. Ordinas kunigaikštiško rango, monarcho
funkcijas atlieka Didysis magistras, įvardijamas kaip Jotvingių Vadų
Įpėdinis... Valdymo funkcija pavedama Kapitulai.
Reikia nepamiršti ir aplinkybių, kuriomis buvo patvirtinta Konstitucija. 1918 m. Ordino Didžiuoju magistru buvo karo gydytojas pulkininkas Jurgis Komiatavičius-Paražinskas grafas de Boiwy. Jis liko
gyventi Varšuvoje, o sostas kelis amžius buvo Kražiuose.
Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo įtempti, ir Ordino narių, gyvenusių Lietuvoje ir Lenkijoje, bendrystė sudėtinga. Ordino vietininko
funkcijos Lietuvoje patikėtos kunigui Antanui Skinderiui – šis įrodinėjo, kad yra kilęs iš Kaributo giminės, kurios pradininku laikomas
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytenis.
Lenkijos padalinio vadovu, kaip teigiama, buvo profesorius Vaclavas Budzialovičius (Wacław Budziałłowicz), Ordinui priklausė ir
net buvo septintas eilėje tuometis Lenkijos užsienio reikalų ministras
Juzefas Bekas (Józef Beck).
Jotvingių kryžiaus riterių ordino Konstitucija – pavyzdys, kaip
susivieniję kilmingieji Lietuvoje bandė tęsti monarchistines tradicijas.
Pateikiame tai iliustruojančias nuostatas.
Jotvingių geležinio kryžiaus riterių
KONSTITUCIJA
(STATUTAS)*
Jotvingių geležinio kryžiaus riterių istorija
Riterių (raitelių) luomo Jotvingių geležinis kryžius buvo įsteigtas
1487 m., patvirtintas potvarkiu Jurgio iš Jotvingių vado genties. Jurgis
buvo Aleksandro sūnus, Algirdo anūkas ir Narimanto proanūkis. Šis
kryžius buvo patvirtintas Šventosios Romos Imperijos imperatoriaus
Maksimiliano I privilegija. Šią privilegiją 1495 m. suteikė ir patvirtino
Žygimantas I ir kiti karaliai kadaise valdžiusių jotvingių vadų įpėdiniams. Privilegiją patvirtinus, riterių luomo Jotvingių geležinis kryžius
įsteigtas jotvingių vadų seniausioms ir aukščiausioms teisėms atminti,
taip pat senovės jotvingių žygiams atminti, jų kariniam narsumui, stiprybei, nepalaužiamumui ir drąsai.
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1495 m. privilegija tvirtina: šitai yra teisė skirti į riterių ordiną
nustatytą skaičių bajoro titulą turinčių asmenų, kurie Jotvingių Vadų
Įpėdinio nuožiūra turi tinkamas prigimtines ir titulo kvalifikacijas bei
pirminius nuopelnus, reikalingus šiam riterių statusui, o tai reiškia,
aukščiau nurodytos privilegijos įsakymu bei esamą įsakymą pateikus,
apdovanojimo jotvingių kryžiumi ir žvaigžde teisę.
Jotvingių Vadų Įpėdinio Didžiojo magistro vykdomasis įrankis
yra Jotvingių geležinio kryžiaus Kapitula, sprendžianti klausimus dėl
riterio statuso suteikimo ir jotvingių geležiniu kryžiumi apdovanojimo.
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Insignijų aprašymas
1. Pagal 1487 m. privilegiją jotvingių geležinio kryžiaus išsaugoti
pavyzdžiai turi purpurinio dviejų skersinių kryžiaus pavidalą, kurio
averse viduryje yra sidabrinis ginkluotas jotvingių raitelis su kardu
pakeltoje dešinėje rankoje bei skydu kairėje rankoje, visai figūrai su
raiteliu pasvirus į dešinę.
2. Kryžiaus averse taip pat yra pirmoji Didžiojo Vado (vardo) raidė su uždėta karūna ir įsteigimo data 1487.

Jotvingių geležinio kryžiaus riterių
ordino konstitucijos (statuto)
leidinio viršelis

Antrasis viršelio puslapis. Konstitucija
patvirtinta parašais ir spaudais 1918 m.
rugsėjo 12 d. Kražiuose
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Ordino riterių rangų insignijų pavyzdžiai

3. Kryžiui ant kaklo nešioti numatytas pritvirtinimas prie Kunigaikštiškosios karūnos.
4. Konstitucijos nustatytomis iškilmingomis progomis geležinis
jotvingių kryžius gali būti nešiojamas pakabintas ant grandinės. Jis
susideda iš paprastų grandinės žiedų, Kunigaikštiškosios karūnos, karinės rožės ženklo ir jotvingių raitelio.
5. Kitomis progomis kryžius nešiojamas geležinėje plokštėje, padarytoje su dviem juodais šoniniais raiščiais ir vienu viduriniu purpuriniu.
6. Jotvingių Vadų Įpėdinis (Didysis magistras), visi jo giminaičiai
ir visi jotvingių, lietuvių, žemaičių ir lietuvių rusėnų vadų palikuonys
užsideda C. F. J. [Crucis Ferreae Jaczvingorum – Jotvingių geležinio
kryžiaus] ženklą – sidabrinę aštuonkampę žvaigždę, kurios viduryje,
apskritame medalione, yra sidabrinėmis raidėmis apjuosiamas C. F. J.
[JGK] užrašas devizas „Kovojantiems garbė“. Medaliono viduryje sidabro fone ant auksinio skydo pavaizduotas Jotvingių Vadų Įpėdinio
giminės ženklas – rožė; skydas papuoštas Kunigaikštiškąja karūna ir
apjuostas C. F. J. grandine; abiejose skydo pusėse arabiškais skaitmenimis parašyta 1487 [m.] data, o žemiau – jotvingių vadų senovinis
ženklas: stumbras raudoname fone.
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7. Jotvingių Vadų Įpėdinis (Didysis magistras), taip pat kancleris
(Kanceliarijos viršininkas), komandorai, Vado pavaduotojai, insignatorius (teismo pareigūnas), iždininkas, ginklų magistras, sekretorius
ir Kapitulos Karininkai nešioja baltą kryžių, visi kiti C. F. J. riteriai
– raudoną.
Konsiliumas
1. Jį sudaro: Jotvingių Vadų Įpėdinis (Didysis magistras), Kancleris, Kapitulos komandorai ir insignatorius.
2. Konsiliumas priima nutarimą tik pagal Jotvingių Vadų Įpėdinio
įsakymą dėl pagrindinių reikalų, susijusių su C. F. J. riterių institucija.

Trumpa Ordino įkūrimo istorija
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3. Apsvarsto reikalus, kuriuos pasiūlė diskusijai Jotvingių Vadų Įpėdinis.
4. Konsiliumui vadovauja Jotvingių Vadų
Įpėdinis. Jam nedalyvaujant, Konsiliumui pagal
tarnybos pareigas vadovauja Kapitulos kancleris.
5. Konsiliumo nutarimas įsigalioja tik su
sąlyga, jeigu jį aprobuoja Jotvingių Vadų Įpėdinis.
Vado pavaduotojai

Jotvingių vadų
senovinis ženklas
(herbas), (stumbras
raudoname fone),
įdėtas sidabrinėje
aštuonkampėje
žvaigždėje

1. Juos iki gyvos galvos paskiria Jotvingių
Vadų Įpėdinis iš C. F. J. riterių skaičiaus, kurie yra aukštos kilmės, turi daugiau nei keturių kartų kilmingus protėvius ir yra jotvingių
kraujo.
2. Jie atstovauja Vadui ir C. F. J. Kapitulai už Lietuvos ribų pagal
Vado mandatą.
3. Tvarko reikalus ir juos referuoja su Jotvingių Vadų Įpėdinio
žinia.
Teismo pareigūnas
1. Jį paskiria Jotvingių Vadų Įpėdinis trejiems metams iš C. F. J.
riterių, kurie yra aukštos kilmės ir turi jotvingių arba lietuvių genties
keturias kartas protėvių.
2. Privalo žinoti būtinus valstybės įstatymus.
3. Rūpinasi C. F. J. įstatymų, nutarimų ir papročių priežiūra.
4. Pagal pareigą užkerta kelią tiems, kurie pažeidė C. F. J. Konstitucijos punktus, arba veikė prieš ją, arba ją silpnino.
5. Kaltinančios šalies pageidavimo atveju gina ją Kapituloje.
6. Kancleriui neapsisprendžiant, teikia aprobacijai savo paskelbimą.
7. Su kanclerio sutikimu suderina tai, kas paskelbiama teismo
sprendimu.
8. Teismo pareigūno sprendimas, kanclerio patvirtintas ir abiejų
pasirašytas, yra galutinis.
9. Teismo pareigūnas yra atskaitingas tik Jotvingių Vadų Įpėdiniui.
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Ginklų magistras
1. Jį iki gyvos galvos paskiria Jotvingių
Vadų Įpėdinis iš aukštos kilmės jotvingių
riterių.
2. Ginklų magistras dalyvauja Kapitulos posėdžiuose su patariamuoju balsu ir
neturi balso kandidatų rinkimuose.
3. Sudaro ir referuoja pasiūlymus dėl
aprūpinimo ginklais, nustato C. F. J. riterių
ginklų spalvas, atributus, šonines figūras,
skydo formą ir visus galimus pakeitimus,
pagerinimus ir pan.
4. Sudaro ginklų aprašą ir C. F. J. riterių
genealogijas.
Visi aukšto rango Kapitulos pareigūnai kartu:
1. Rūpinasi, kad einamojoje Kapituloje ateičiai priimami potvarkiai ir įsakymai būtų taikomi kandidatams šiais atvejais:
a) Jotvingių geležiniu kryžiumi gali būti apdovanojami tik dorų
papročių ir aukštos kilmės kandidatai;
b) Jotvingių geležinį kryžių gavęs riteris, kuris garbės teisme arba
viešai bus nuteistas gėdinga bausme, arba prieš kurį bus paskelbtas
diskvalifikacijos nuosprendis, pasmerkiamas pašalinti iš C. F. J. ir tai
įsigalioja nedelsiant. Be to, sužinojus iš visur apie kurio nors riterio
bjaurius poelgius arba pripažinus jo elgesį priešingą riterių luomui,
toks yra pasmerkiamas pagal aukščiau nurodytas sankcijas.
2. Duoda ataskaitą Jotvingių Vadų Įpėdiniui.
Kapitulos Karininkai
1. Jotvingių Vadų Įpėdinis paskiria 12 Kapitulos Karininkų iš
aukštos kilmės riterių, turinčių keturias kartas kilmingų jotvingių ar
lietuvių protėvių.
2. Jie privalo dalyvauti Kapitulos posėdžiuose, bet neturi nei balso skelbiant nutarimus, nei teisės skiriant kandidatus, gaudami tokią
teisę nebent atveju, kai atlieka komandoro pareigas.
3. Pasako bendrą nuomonę apie į riterių luomą priimtinų kandidatų kilmę bei kvalifikacijas pagal pateiktus dokumentus, istorinius ir
genealoginius tyrimus.

Didžiojo magistro
(Kunigaikščio)
spaudas
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4. Visi raštiškai patvirtina įsakymą savo parašais bei savo genties
karinių pajėgų antspaudu.
Jotvingių geležinio kryžiaus riterių privilegijos
Karališkųjų privilegijų galia C. F. J. riteriai su šiuo kryžiaus dovanojimu kartu gauna:
1. Visas su riterio statusu įgyjamas teises.
2. Teisę naudotis patvirtintais bei dovanojimo dokumentuose paminėtais asmeniniais ginklais.
3. Teisę ant jotvingių riterio skydo pritvirtinti nuosavų, paveldėtų
ar dovanotų ginklų insignijas su jotvingių geležiniu kryžiumi.
4. Teisę papuošti ginklus ir antspaudą C. F. J. ženklu.
5. Teisę naudotis bajoro titulu žemėse, kuriose kadaise gyventa
jotvingių.
6. Teisę įrašyti ant ginklų devizą „Kovojantiems garbė“.
Jotvingių geležinio kryžiaus priesakai
1. Ištikimai ir tvirtai stoti už Vadą.
2. Visur ir visada propaguoti riterių Garbės kodeksą.
3. Šventai saugoti jotvingių tradiciją.
4. Narsiai kovoti už protėvių žemę.
5. Kovojant turėti jotvingių pavyzdį.
6. Geriau garbingai kristi nei gėdingai pasitraukti.
Priesaika
„Aš N. N. pasižadu, kad laikysiuosi visų teisių, nutarimų, sprendimų, įsakymų, prerogatyvų ir papročių, kuriuos nustato Jotvingių
Vadų Įpėdinis; pasižadu tvirtai, ištikimai, nepažeidžiamai laikytis šios
priesaikos ir ją garbingai ir ištikimai vykdyti.“
*Iš lotynų kalbos vertė doc. dr. Ina Klijūnaitė, Šiaulių universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Anglų kalbos katedros docentė.
Tekstą adaptavo P. H. C., dr. Artūras Rukas Daujotis
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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.
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.

Artūras Rukas
Daujotis
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Lingvistinės
įžvalgos

81

Algis Uzdila

KĄ PASAKOJA VIETOVARDŽIAI (M–Ž)
Maimlaukiai (lenk. Majmławki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Sempopolės valsčiuje. Vardas dvikamienis. Pirmojo kamieno kilmė neaiški, greičiausiai tai asmenvardis,
antrasis dėmuo sietinas su plačiai Prūsijos žemėje paplitusiu daugiskaitiniu dėmeniu laukas (žr. Bezlaukiai), kurio daugiskaitinė forma
lenkų kalboje fonetiškai išvirsta į ławki „suolai“.
Maitynė (lenk. Mojtyny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Pisos girios pakraštyje. Tai priesagos -yn- vedinys. Šaknies reikšmė
neaiški. Galbūt galima sieti ją su liet. daiktavardžiu maita „dvėseliena,
paukščių penas“.
Malasavizna (lenk. Małosowizna) – kaimas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje. Vardą sudaro du dėmenys – pirmo kilmė neaiški, galbūt
tai asmenvardis Malašas ar Malasas (Lietuvoje išlikusios pavardės
Malašauskas, Malašinskas ar Malašius), tai patvirtintų ir antrasis dėmuo vizna (žr. Adomavizna, Vižainis).
Maldanynas (lenk. Maldanin) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški (galbūt
galima sieti su pavardėmis Maldaitis, Maldas, Maldis), tačiau jo baltiškumu abejoti netenka.
Maldžiai (lenk. Mołdzie) – kaimas Elko apskrityje ir valsčiuje.
Galimas daiktas, čia stovėjusi šventykla, kurioje būdavo meldžiamasi.
O gal ir šis vietovardis gali būti siejamas su pavardėmis: Maldaitis,
Maldas ar Maldis (žr. Maldanynas).



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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Malesavizna (lenk. Malesowizna) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Jeleniavo valsčiuje. Pirmasis dėmuo veikiausiai būsiąs asmenvardinės
kilmės (išlikusi tik forma Malašauskas, Malašinskas ar Malašius, Maleševičius), dėl antrojo dėmens vizna žr. Adomavizna, Vižainis.
Malkinė ar Malkynė (lenk. Małkinia) – valsčiaus gyvenvietė
Mazovijos vaivadijoje, Ostrovo apskrityje. Vardas rodo, kad sėslija
kūrėsi miškingoje vietoje.
Maltainiai (lenk. Mołtajny, vok. Molthainen, vėliau Molteinen)
– kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Barčėnų
valsčiuje, prie Arklytų ežero.
Kaimas įkurtas 1374 m. XVIII a. Maltainiai perėjo į Eglofšteinų
(Egloffstein) kilties nuosavybę. Savininkų pavardės pirmasis baltiškas
dėmuo primena mums, kad šių kiltis yra išriedėjusi iš senųjų prūsų.
Prie bažnyčios šventoriuje yra išsilaikęs Albrechto († 1791) ir Henrietos († 1776) Eglofšteinų kapas skliautainis.
Malvyčiai ar Malvitai (lenk. Molwity) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje. Vardo kilmė neaiški.
Mamainiai ar Mamėnai (lenk. Momajny, vok. Momehnen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Barčėnų valsčiuje. Gyvenvietė buvo įkurta jau XIV a. ir atnaujinta tarp 1374 ir
1379 m. Mamainiai sudaro parapiją, jos klebonas pirmą kartą minimas
1383 m.
Tai asmenvardinės kilmės vietovardis, sudarytas iš pavardės su
priesaga -ain- arba -ėn- (Kyvainiai, Kreivėnai). Ką reiškia šaknis
mam-? Yra žinomos pavardės Mameniškis, Mamėniškis, Maminskas,
Mamiūnas, Mamkaitis, Mamkus, Mamulis. Turime daiktavardį mamonas „kas daug ir gausiai valgo“, bei veiksmažodį mamoti „daug
valgyti“ (dzūkai dar sako maumoti). Taigi čia būta įkūrėjo Mamainio
ar Mamėno. Bet Mamainio (Mamėno) pavardę galima sieti ir su daiktavardžiu mamana „turtas, lobis“. Taigi Mamainis (Mamėnas) esantis
žmogus, kuriam nestigo maisto ir gyvenęs pasiturinčiai.
Markiškės (lenk. Markiszki) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje. Tai asmenvardinės kilmės vietovardis (plg. Markus), priesagos
-išk- vedinys.
Masūnai (lenk. Masuny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Bartošycės apskrityje, Sempopolės valsčiuje. Turi 250 gyventojų, nutolęs apie 2 km nuo sienos su Karaliaučiaus sritimi. Vardo kilmė neaiški,
greičiausiai asmenvardinės kilmės (Masas), ką rodo priesaga -ūn-.
Mašutkynė (lenk. Maszutkinie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Įkurtas 1867–1868 m., kai buvo parceliuojamas Eiše-
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riškių dvaras ir bežemiams valstiečiams išdalinta 476 margai žemės.
Vardas – priesagos -ynė vedinys. Šaknies reikšmė nėra aiški, veikiausiai sietina su pavarde Mašutka.
Mauda (lenk. Mauda) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio
valsčiuje. Kaimas įsikūręs prie Maudos ežero, iš jo ir vardą gavęs.
Mažučiai (lenk. Mażucie) – kaimas Galdapės apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški – galimas daiktas, asmenvardinės kilmės,
plg. pavardę Mažutis.
Medūniškės (lenk. Mieduniszki Wielkie ir Małe) – kaimas Galdapės apskrityje, Banie Mazurskie valsčiuje. Yra du tuo vardu kaimai – Medūniškės Didžiosios ir Medūniškės Mažosios. Veikiausiai tai
asmenvardinės kilmės kaimo vardas iš patroniminės pavardės Medūnas.
Medūs (lenk. Miodusy) – kaimas Mazovijos vaivadijoje. Vardo
kilmė nėra aiški, net neaišku, ar teisingai atkurtas lietuviškas vardas,
bet jo skambesys patraukia dėmesį dėl baltiškumo. LPŽ pateikia pavardę Medus. Tai rodytų, kad galėjusi būti ir čia tokia pavardė. Tuomet kaimavardis būtų asmenvardinės kilmės.
Mergūnai (lenk. Merguny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje ir valsčiuje. Vardas, galimas daiktas, iš
-ūn- priesagos patroniminės pavardės Mergūnas. LPŽ pateikia tik šios
pavardės formą Mergiūnas.
Merkinė (lenk. Mierkinie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio
valsčiuje. Tai toks pats vardas, kaip ir Lietuvoje esančios Merkinės.
Vardas giminingas su veiksmažodžiu merkti ir rodo drėgną ar užliejamą vietovę.
Merūniškės (lenk. Mieruniszki, vok. Mierunsken, Merunen)
– kaimas Suvalkų apskrityje, Pilypavo valsčiuje.
Merūniškės – seniausia vietovė senojoje Olecko apskrityje. Vardas paliktas kitados čia gyvenusių jotvių. Vokiečių kalba išlaikiusi
Mierūnų pavardę, lenkų kalba išlaikiusi lietuvišką priesagą, nurodančią, kad čia gyvenę Merūnai. Ordino valstybėje pasilikęs kaimas yra
minimas 1422 m. kryžiuočių ir Jogailos sutartyje, kurioje rašoma, kad
kryžiuočių-lietuvių siena eina 1 km į rytus nuo kaimo. Ši siena išsilaikė iki 1945 m.
1573 m., po to, kai įsikūrė Kunigaikštiškieji Prūsai, čia ant 10 valakų žemės įkurdinta činšinį kaimą. Kasperas fon Aulakas (Kasper von
Aulack; Auliokas? O gal Aulack yra sudurtinis, ir antras dėmuo lack
– tai laukas?), kunigaikščio senatà (seniūnas), pardavė žemę broliams
iš Turovo – Jonui, Augustinui, Vaitkui ir Jokūbui Petraševičiams. Su-
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tartį 1541 m. spalio 11 d. patvirtino kunigaikštis Albrechtas. 1860 m.
Merūniškėse buvo pašto įstaiga bei muitinė. 1871 m. Merūniškės kartu
su Prūsų valstybe įėjo į Vokietijos sudėtį. 1911 m. paleista siauruką
traukinį, jungiantį Merūniškes su Olecku.
1945 m. kaimas įėjo į Lenkijos sudėtį. Siaurukas buvo išardytas.
Mikolaikės (lenk. Mikołajki, vok. Nikolaiken) – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Mrongovo apskrityje, Mikolaikių valsčiuje.
Vietovė pavadinta šv. Mikalojaus – bažnyčios globėjo – vardu.
Šioje vietoje anksčiau buvo prūsų gyvenvietė.
Šiandien Mikolaikėse susijungę yra du ežerai – Taltos su Mikalojaus. Kryžiuočių laikais tai buvo du atskiri ežerai, juos tik upelis jungė.
Pirmą kartą vietovė minima 1444 m. Mikolaikėse XV a. prie tilto
buvo dvi karčemos. Kryžiuočiai turėjo monopolį Mikolaikėse gaudyti
žuvį ir ją eksportuoti. Be to, rinkdavo muitą iš važiuojančiųjų per tiltą,
nutiestą per sąsmauką tarp ežerų.
Mikolaikės miesto teises gavo 1726 m., jas suteikė Prūsų karalius
Frydrichas Vilhelmas I. 1843 m. paleista nuolatinė laivyba po Mozūrų
ežerus – tai pagyvino miestą. 1911 m. Mikolaikės buvo sujungtos traukiniu su Mrongovu ir Ožyšu. Nuo 1920 m. čia ėmė klestėti turizmas.
Čia veikiantis radiologijos centras pirmasis Lenkijoje pastebėjo
Černobylio katastrofą.
Miestelis, išaugęs prie įdomių ežerų, sukūrė čia Lenkijos buriavimo sostinę.
Mingainiai (lenk. Mingajny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Lidzbarko apskrityje, Ornetos lygumoje. Vardo kilmė neaiški,
tik priesaga -ain- rodo vardo baltiškumą.
Kaimas įkurtas 1311 m.
Iš architektūrinių vertybių išlikusi gotikinė bažnyčia, pastatyta
1350–1375 m. ir XVII bei XVIII a. restauruota. XX a. pradžioje pertvarkyta neogotikinė vidaus įranga. Ypač dėmesio vertas yra vėlyvosios gotikos triptikas, įdėtas didžiajame altoriuje (altorius 1649 m.).
Mlava (lenk. Mława) – apskrities miestas Mazovijos vaivadijoje,
esantis senojoje Varmės žemėje. Išsidėsčiusi ant Mlavos (lenk. Mławka) upės krantų. Miestas vardą gavo iš upės, jos pavadinimo kilmė
nėra aiški, tačiau priesaga -ava rodo jo baltišką kilmę (plg. Dainava,
Jonava ar latvių Daugava).
Mokinai (lenk. Mokiny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Olštyno apskrityje, Barčevo valsčiuje. Vardo kilmė neaiški.
Morongas (lenk. Morąg, vok. Mohrungen) – miestas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Ostrudos (lenk. Ostróda) apskrityje, Morongo
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valsčiuje. Išsidėstęs jis istorinėje Prūsijos aukštumoje (vok. Oberland).
Gyveno čia pagudėnai. Šiaurryčiuose Morongas siekiasi su Skertango
ežeru, pietvakariuose su Morongo užlaja.
Vokiškai miesto vardas buvo rašomas labai įvairiai: Moring, Moringen, Merinck, Maronis, Marung, Morung, Morungen, Mohrungen.
Pastaroji forma galiojo iki 1945 m. Yra hipotezė, kad ežeras vardą gavęs nuo Mawrino, Maurino arba Morino ežero (taip XIV a. Petro Dusburgiečio kronikos priede aiškino anoniminis autorius). Veidė (Weyde)
– autorius vokiškosios monografijos apie Morongą – iškėlė hipotezę,
kad miestui vardą suteikę pirmi iš Harco atvykę vokiečių naujakuriai
(ten esama miesto Mohrungeno, seniau vadinto Morungenu). Tačiau
jokie dokumentai nepatvirtina, kad XIII ir XIV a. iš ten būtų vykę
naujakuriai. Neabejotinai miesto vardas yra prūsiškas, tai rodo priesaga -ong-, panašiai kaip Elbliongas (Elbingas), Bartongas, Vadongas,
Skertongas ir kiti. Tokios nuomonės laikosi lenkų Vikipedija. Ją dar
rodytų ir faktas, kad vokiečiai taip įvairiai kaitaliojo miesto vardą, kas
patvirtina, kad to vardo garsai ilgai derinosi prie ateivių gomurio, kol
pagaliau ir svetimi įprato jį tarti.
Po 1280 m., kai kryžiuočiai nukariavo Pagudę, pradėjo statyti
medinę sargybvietę prie vėliau nusausinto Morongo ežero. Spėjama,
pilis buvo pastatyta senojoje prūsų Morinos gyvenvietėje. Ilgainiui čia
įsikūrė kryžiuočių tarnautojai ir aukštieji pareigūnai.
1910 m. Morongą paėmė Jogailos kariuomenė, kuri iš Žalgirio
leidosi į Malborką. Per karą (vadinamą „bado karu“) 1414 m. miestas
buvo sudegintas.
Po Ordino sekuliarizacijos 1525 m. Morongas priklausė Kunigaikštiškiesiems Prūsams.
1758–1762 m. Morongą okupavo rusų armija. 1807 m. miestą užėmė Napoleono armija.
Mostautai (lenk. Mostołty) – kaimas Elko apskrityje ir valsčiuje.
Vardo etimologija nėra aiški. Veikiausiai tai dvikamienis vardas.
Motulė (lenk. Motulka) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Augustavo apskrityje, Štabino valsčiuje. Iki Augustavo 15 km, į Štabiną – 9.
Lenkų kalba be lietuviškos malonybinės -ul- priesagos kaimo varde
pridėjo dar ir savo mažybinę priesagą. Vardo kilmė, nors primena lietuvių motulę, nėra aiški.
Motuliai (lenk. Nowe Motule) – kaimas Suvalkų apskrityje, Pilypavo valsčiuje. Naujieji Motuliai įsikūrė 1911 m., kai Motulių kaimas
buvo suskirstytas, kuomet atsikėlė čia nauji gyventojai. Vietos žmonės pasakoja, kad atvyko jie drauge su kunigu, kuris norėjo įsteigti čia
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parapiją. Nupirko net dvarą ir prie jo prigludusius laukus bei tvenkinį.
Bet tarp gyventojų ir kunigo kilo ginčų, todėl kunigas pardavė įsigytą
žemę ir išvažiavo.
Kaimo vardo kilmė, kaip ir Motulės, nėra aiški.
Mrongovas (lenk. Mrągowo, seniau Ządzbork / Zadźbork,
Żądzbork, vok. Sensburg) – miestas ir valsčius Mrongovo apskrityje.
Mrongovo vardą miestui suteikta norint pagerbti Kšyštofą Celestyną
Mrongovijų (Krzysztof Celestyn Mrongovius). Ką reiškė ankstesnis
vokiečių išlaikytas prūsiškas vardas, nėra aišku.
Miestas garsėja čia rengiamais kantri piknikais.
Žemė, kurioje įsikūręs miestas, buvo vadinama Galinda. Čia gyveno prūsai galindai. Nebaigti prieš karą 4-ojo dešimtmečio Karaliaučiaus universiteto atliekami archeologiniai tyrinėjimai patvirtino
legendą, ėjusią iš lūpų į lūpas, kad pirmoji gyvenvietė buvo įsikūrusi
Čoso ežero saloje (dabar čia pusiasalis Ostrów). Miesto teises Mrongovui suteikė kryžiuočių didysis magistras Konradas fon Jungingenas
(Konrad von Jungingen). Miestą ne kartą plėšė ir degino lietuviai.
1900 m. miestas turėjo jau vandentiekį ir kanalizaciją. 1903 m.
ėmė veikti nauja mokykla ir ligoninė. Burmistras Jaenike (sprendžiant
iš pavardės – veikiausiai prūsų palikuonis) rūpinosi miesto estetine
išvaizda.
Pirmojo pasaulinio karo metu Mrongovą užėmė rusų kariuomenė.
Po karo net iki 1920 m. mieste stokojama buvo stabilumo. 1920 m. lapkričio 11 d. vokiečiai laimėjo plebiscitą. Antrojo pasaulinio karo metais čia buvo karo belaisvių (rusų, lenkų, prancūzų, italų) stovykla.
Dėl pirminio miesto vardo išlikę įvairių legendų ir hipotezių. Vokiškos vardo formos (Sensburg arba Segensburg) buvo vartojamos
nuo miesto įkūrimo.
Antrasis vardo dėmuo yra šiame krašte labai paplitęs – Burg „pilis, gardas, miestas“. Pirmasis dėmuo Sens kelia įvairių abejonių. Vardas buvo rašomas labai įvairiai: Seinszburg (1348), Seynsburg (1442),
Seynsborg ir Sensburgk (1444), Seesburck (1527), Seenssburg bei
Seegensburg. Remiantis pirmuoju vardo dėmeniu manyta, kad miestas vardą gavęs arba iš vok. Sense „dalgis“, kuriuo, pasak legendos,
bemedžiojant nupjauta lokiui leteną, arba iš vok. Zins „činšas“, kurį
tarnautojai rinkdavo iš artimųjų gyventojų, arba iš vok. Seen „ežerai“,
kurie tuomet supo Mrongovą. Kita hipotezė teigia miesto vardą kilus
nuo upės Saina (lenk. Sajna, vok. Says, Saynfhis, Zaim, Zayenfluss),
jos vardas turi būti ankstesnis, negu Mrongovo miesto, ir tasai vardas
yra paliktas prūsų arba lietuvių. Kai kas dar spėlioja, kad Sensburg
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vardas yra asmenvardinės kilmės, gal nuo Balgos komtūro Jono fon
Sayno, kuris XV a. sėslijai suteikė miesto teises. Tačiau kalbinės studijos, kuri atsakytų į šį klausimą, miesto vardas dar laukia.
Narusa (lenk. Narusa) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Branevo apskrityje, Fromborko valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški.
Naujasodė (lenk. Nowosady) – kaimas netoli Juodeliškių, Seinų
valsčiuje. Vardas rodo, kad čia buvęs jaunas sodžius „neišsiskirstęs
kaimas“, o ne jaunas sodas. Tokiu vardu Lietuvoje yra net keli kaimai.
Visai panašios darybos yra ir kaimas Naujakaimis Trakų rajone.
Navininkai (lenk. Nowiniki, dz. Navinykai) – kaimas prie plento, einančio iš rytų į vakarus pro pietinį Galadusio ežero galą. Vardas
rodo, kad jis yra aplinkinių kaimų atžvilgiu naujai įkurtas. Jį taip pavadino tie lietuviai, kurie naujieną vadino navina. Taigi iš navinos
turime Navininkus, kaip iš darbo darbininkus, iš kalbos kalbininkus
ir t. t. Kaimo taisyklingas šiandienis lietuviškas vardas turėtų būti
Naujininkai. Lietuvoje yra apie 10 kaimų, kurie ir vadinami Naujininkais.
Neta (lenk. Netta) – kaimas Augustavo apskrityje ir valsčiuje,
prie Netos upės. Vardą kaimas gavęs nuo upės.
Nida (lenk. Nida < pr. Neidā; pr. nedati „tekėti“ (K. Būga, Rinktiniai raštai, t. 3, p. 241) – gyvenvietė prie Nidos upės krantų. Vardas
perimtas iš Nidos upės.
Nidzica (lenk. Nidzica, seniau Nibork, vok. Neidenburg) – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Nidzicos apskrityje, yra prie Nidos
upės (Vkros aukštupio) krantų.
Miesto vardas kilęs iš upės Nidos, kurios vardas, pagal lenkų Vikipediją, yra kilęs iš slavų šaknies nid / neid, ir toji šaknis sutinkama
daugelyje kitų upių vardų. Tačiau tai trumparegio galvosena. Nidos
vardas yra daug senesnis, negu siekia lenkų kalbinė atmintis. Dėl upės
vardo žr. upės Nidos vardo kilmę bei vietovės Nidos vardo kilmę. Tas
vardas yra sutinkamas ir Lietuvoje. O ir toji pati lenkų Vikipedija toliau teigia: pirmi istoriniai šaltiniai teikia vokišką vardą Nydenburg,
vėliau Neidenburg „miestas prie Nidos“. Tatai rodo, kad į vokiečių
kalbą Nidos vardas pateko iš senųjų prūsų, ir jis niekaip čia negalėjo
atsirasti iš lenkų kalbos. Ir šitą suvokietintą vardą lenkai bandė polonizuoti į Nibork, Nidbork ar Niedzbórz.
Pirmą gynybinį objektą kryžiuočiai įkūrė čia veikiausiai 1266–
1268 m. 1381 m. sėslija gavo miesto teises iš Ordino didžiojo magistro
Vinricho fon Kniprodės. Iš vakarų pusės miestą supo Nida, iš trijų kitų
pusių iškasta griovį, jį užliejo upės vandenys.
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1920 m. liepos mėnesį plebiscitą dėl krašto priklausomybės laimėjo vokiečiai. Antrojo pasaulinio karo metu buvo sunaikinti trys ketvirtadaliai miesto. 1945 m. miestas atiteko Lenkijai. Vokiečiakalbiai
buvo iš čia iškeldinti.
Nūnkaimis (lenk. Nunkajmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Karšių valsčiuje. Vardas sudurtinis. Jį
galima gal sieti su žodžiais nun „šiandien, šiuo metu, dabar“ ir kaimas. Būtų panaši logika, kaip ir Naumiesčio – tai reikštų „naują“ ar
„dabartinį kaimą“.
Ogonkai (lenk. Ogonki) – vietovė prie Didžiųjų ežerų Varmijos
Mozūrų vaivadijoje.
Toks vietovės vardas atsiradęs per klaidą nuo ežero Sventaičio
(lenk. Święcajty). Lenkų vietovardžių komisija priėjo prie klaidingos
išvados, Sventaičio ežerą supainiojusi su vokišku žodžiu Schwanz
„uodega“ (lenk. ogon), todėl kurortinę vietovę prie ežero pavadino
Ogonkais „Uodegėlėmis“.
Oleckas (lenk. Olecko, vok. Marggrabowa arba Oletzko, 1928–
1945 m. Treuburg) – apskrities miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
esantis ant Legos upės ir Olecko ežero krantų, iš pastarojo ir vardą
gavo.
Seniausi gyvenusių žmonių pėdsakai siekia 11 tūkstančių metų,
kitaip sakant, paleolitą. Pusę tūkstantmečio prieš mūsų erą atslinko į
šiandienį Mozūrų kraštą žmonės, kurie save tapatino su baltais, o jų
kultūrą žymi vakarinių baltų pilkapiai.
Olecko miesto pradžią davė medžiotojų pilis. Miestui steigiamąjį
aktą išduota 1560 m. sausio 1 d. Sakoma, kad tą dieną medžiotojų pilyje susitiko prūsų kunigaikštis Albrechtas su Lenkijos karaliumi Žygimantu Augustu. Tuomet nutarta girioje įkurti abipus sienos du miestus: Lenkijos pusėje Augustavą (pagal karaliaus vardą), prūsų pusėje
Margrabavą (vardas pagal kunigaikščio Albrechto – Brandenburgijos
markgrafo – titulą). Lenkai lygia greta vartojo Olecko vardą.
1879 m. per Olecką nutiesta geležinkelio liniją Elkas–Vištytis,
1908 m. paleista traukinį į Gižycką. XX a. pradžioje miestas turėjo
siauruko tinklą, elektrinę, dujinę, vandentiekį ir kanalizaciją, skerdyklą ir šaldyklą.
1912 m. 37,9 proc. apskrities gyventojų kalbėjo lenkų kalba, bet
tik kaime, tačiau jiems trūko sąmoningumo. 1920 m. plebiscitas lėmė,
kad kraštas buvo prijungtas prie Vokietijos. Iš 28 627 atiduotų balsų
tik du buvo už Lenkiją. Tuomet vokiečiai Marggrabowa miestą pavadino Treuburgu – „Ištikimuoju miestu“. 1933 m. rinkimuose į Reich-
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stagą NSDAP apskrityje gavo 74,5 proc. balsų, o rimčiausia opozicija,
SPD, vos 10,6 proc.
Kai 1945 m. sausio 21 d. miestą užėmė Raudonoji armija, 80 proc.
miesto buvo sugriauta. Birželio 3 d. sovietų komisaras miestą perdavė
lenkų administracijai. Gyventojai vokiečiai buvo iškeldinami ir įkurdinami lenkų naujakuriai. 1945 m. rugsėjo 15 d. Raudonoji armija miestą
paliko.
1998 m. liepos 13 d. buvo pasirašyta Olecko bendradarbiavimo su
Vilkaviškiu sutartis.
Olštynas (lenk. Olsztyn, seniau Holsztyn, vok. Allenstein) – miestas ant Alnos (lenk. Łyna) upės krantų, Varmijos Mozūrų vaivadijos
centras, turintis 175 843 gyventojus. 1466–1772 m. Varmė buvo Lenkijos lenas. Aukščiausias miesto punktas siekia 155 m v. j. l., žemiausias – 88 m v. j. l. Nuo Olštyno iki Vilniaus yra 409 km.
Pirmąkart apie miestą užsimenama 1334 m., kuomet Henrikas
fon Liuteris (Henryk von Luter) Alnos lanke įrengė medinę sargybvietę ir pavadino ją Allensteinu „Miestu prie Alnos“ (mūsiškai būtų
Alnai). Lenkų Vikipedija teigia, kad prūsiškai Alna tai „elnė“. Tokie
pavyzdžiai rodo, kiek apie mus laikosi gyvų netikėčiausių į mokslines pretenduojančių legendų. Miesto teisės Olštynui suteiktos buvo
1353 m. spalio 31 d. Miestas ne kartą kentėjo nuo priešų antpuolių.
1414 m. sunaikino jį Vladislovo Jogailos kariai. Lenkijos ir Lietuvos
padalijimo metu Olštynas atiteko Prūsų Karalystei. 1807 m. vasario
3 d. mieste buvo apsistojęs prancūzų ciesorius Napoleonas Bonapartas.
1872–1873 m. per miestą nutiesta geležinkelį iš Torunės į Karaliaučių. 1890 m. paklota dujotiekį, 1892 m. mieste atsirado telefonai, po šešerių metų veikė modernus vandentiekis ir kanalizacija, o
1907 m. miestas buvo elektrifikuotas. Gatvėse pasirodė tramvajai, o
kiek vėliau atidaryta orauostį.
Po Pirmojo pasaulinio karo miesto valstybinę priklausomybę nulėmė 1920 m. liepos 11 d. įvykęs plebiscitas, 97,8 proc. gyventojų pasisakius už Vokietiją.
1945 m. sausio 22 d. Olštyną užėmė Raudonoji armija ir po kelių
dienų kažkodėl jį padegė, dėl to sunaikinta buvo 40 proc. namų. Perėmus miestą lenkų administracijai gyventojai vokiečiai buvo iškeldinti
ir suleisti lenkų naujakuriai.
1967 m. atidaryta automobilių padangų gamykla. Išaugo maisto,
medžio apdirbio, mašinų, statybinių medžiagų pramonė. 1999 m. atidaryta Varmijos Mozūrų universitetą.
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Orneta (lenk. Orneta, vok. Wormditt) – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Lidzbarko apskrityje.
1308 m. rugpjūčio 12 d. apie Ornetą užsimenama pirmą kartą,
buvo ten prūsų sėslija Wurmedyten arba Wormedythin. 1349 m. įsikuria čia Varmės vyskupija. Miestas gauna gynybines sienas. Modernizuojama pilis.
1466 m. Torunės taikos sutartimi Orneta pereina Lenkijos Karūnai. 1520 m. lapkričio 24 d. po aštuonių dienų apgulties miestą perima
kunigaikštis Albrechtas Hohencolernas (Hohenzollern).
1703–1788 m. Ornetos gyventojas Hansas Vulfas (Hans Wulff),
vargonininko sūnus, stato garsiuosius Olivos (dabar Gdansko miesto
dalis) vargonus. 1772 m. po Lenkijos-Lietuvos padalijimo Orneta atsiranda Prūsų nuoskyroje. 1884 m. geležinkeliu sujungiama su Olštynu.
1901 m. miestas elektrifikuojamas. 1911 m. nutiesiamas vandentiekis
ir kanalizacija.
1945 m. kovo 17 d. miestą užima Raudonoji armija, ir liepos 23 d.
perduoda jį lenkų administracijai.
Ostruda (lenk. Ostróda, vok. Osterode) – apskrities miestas
Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Vardo kilmė neaiški. Išsidėstęs ant Druvinčio (lenk. Drwęca, vok. Drewenz) ežero krantų. Per miestą teka
Druvinčios (lenk. Drwęca, vok. Drewenz) upė. Miestas ir apylinkės
yra patrauklios turistiniu požiūriu.
Ostruda įsikūrė XIII a. Prūsijos aukštumoje (vok. Oberland). Spėjama, kad pirmieji miesto gyventojai buvo atvykę iš Vokietijos miesto
Osterode am Harz, jie šitaip ir pavadinę miestą. Antrojo pasaulinio
karo metu Ostrudos sunaikinta apie 60 proc.
Ožyšas (Aris, lenk. Orzysz, vok. Arys) – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso apskrityje, išsidėstęs ant Ario upės krantų tarp
Saino ir Ario (lenk. Orzysz) ežerų. Vardą gavo iš Ario ežero vardo.
Istorijos pradžia siekia 1443 m. kovo 2 d., kuomet prie Ario ežero įkurdinta Naujakaimį (vok. Neudorf). Vardas Aris vokiečių kalboje neprigijo. Dar XVI a. pradžioje kryžiuočių dokumentuose rašomas
Aris, bet vėliau jį ima vadinti Arys. Lenkiškas vardas Orzysz yra Ario
sulenkinta forma. 1725 m. gavo miesto teises. 1908 m. miestas sujungiamas geležinkeliu su Pisu ir Gižycku, o 1911 m. su Mrongovu ir
Elku. 1945 m. miestas prijungtas prie Lenkijos.
Ožkiniai (lenk. Oszkinie) – kaimas Punsko valsčiuje, garsėjantis
gerais ūkininkais. Čia dar prieš Antrąjį pasaulinį karą veikė agronomo Jono Pajaujo suburta Jaunųjų ūkininkų kuopelė ir įsteigta pieninė, nemažai pastūmėjusi Ožkinių ir apylinkių ekonominę raidą. Čia
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1951 m. birželio 1 d. pokario sąlygomis įvyko pirmas vietinių šviesuolių surengtas lietuviškas kultūros renginys, iš jo ir Punsko kultūros
namų choreografijos sambūris „Jotva“ save kildina.
Kaimo vardas giliai įsirašė į mažosios visuomenės kultūros istorijos atmintį. O ar suvokiame kaimo vardo kilmę? Praktika rodo,
kad ne. Pasidairę po antkapinius užrašus matome, kad vieni kaimą
rašo taisyklingai (ž), kiti čia rašo, kaip girdi – š, juoba kad ne vienam
norisi suvokti vietovardį kilus iš veiksmažodžio ošti. Žmonių protus
klaidina greta esantis kaimas Šilainė. Šilas, žinoma, ošia. Tačiau nėra
pagrindo pagal šią miško savybę pavadinti gyvenamąją vietą. Analizuodami šio krašto gyvenviečių vardyną, randame daug su mišku,
t. y. giria, susijusių kaimavardžių. Visi jie rodo kokį nors konkretų
su mišku susijusį daiktą (Žagãriai, Žãbariškės, Vidùgiriai, Eglìnė...).
Jeigu kaimas ir būtų gavęs vardą iš veiksmažodžio ošti, turėtume kokius nors Ošiniùs, kaip nuo piešti turime piešinius (ne pieškinius),
plėšti – plėšinius... Mus dominančio kaimo vardas turi dar formantą k, kuris rodo jį atėjus iš daiktavardžio ožka, ir, nors šiame žodyje
dėl asimiliacijos girdime priebalsį š, jo vietoje rašome raidę ž, kaip
ir ožys. Kaimui tikrąjį vardą bus davęs kažkoks Ožkinis – žmogus,
kuris savo pravardinę pavardę yra gavęs dėl to, kad augino arba ganė
ožkas. Šio kaimo taisyklingą rašybą galbūt klaidina ir lenkų kalba,
perduodanti tik fonetinę vietovardžio priebalsių vertę – Oszkinie.
Mat mūsų krašte lenkiškojoje kanceliarijoje vardyną nustatė ne kalbininkų komisija, kaip Senosios Jotvos ir Prūsijos – Varmijos Mozūrų
krašte. Ten vardynui sureguliuoti dirbo žymaus lenkų baltisto indoeuropeisto Jano Otrembskio vadovaujama kalbos komisija, ir jo pastangomis aname krašte dauguma vardyno išsaugota taisyklinga forma. Čia gi vieni mūsų vietovardžius į lenkų kalbą vertė šeimose, kai
dar tėvai kalbėjo lietuviškai ir vaikai suprato vietovardžių reikšmę
(tais atvejais vardynas išsaugotas pakenčiamai), kitur vertė žmonės,
niekad nesusidūrę su lietuvių kalba, todėl jų įteisinta lenkiška mūsų
vardyno forma neretai juokinga ir nesilaikanti logikos. Pavyzdžiu galima pateikti Stabingio ežero vardą: jotv. stabis „akmuo“, taigi kalbama ten apie akmeningą ežerą, o pagal jį ir kaimas Stabingiai (lenk.
Sztabinki) gavo vardą, nors lenk. sztaba „metalo strypas, luitas“. Todėl čia lenkų kalboje mėgdžiojant fonetiką priimtas vardynas neturi
jokios mokslinės vertės, nes leidžia tik spėlioti, kokią paslaptį pirmieji
krašto gyventojai yra varde įamžinę. Panaši istorija yra nutikusi ir
Vilniaus krašte. Šitaip čia ir ten yra kartu įamžinta ir dar viena tiesa,
kuria vargu ar turime pagrindo didžiuotis, būtent tai, kad šių kraštų
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ano meto lenkakalbė visuomenė nepasižymėjusi filologine ar bent intelektualia prusa.
Pavardė Ožkinis (lenk. rašoma Oszkinis) yra dar išlikusi Rudkoje. Ar jo protėviai turėję ką bendro su Ožkinių kaimo įkūrimu, sunku
žinoti. Tačiau su ožkomis tikrai turėję jie bendrauti. Mat toji pavardė
yra daiktavardžio ožka, kurį tardami girdime š, vedinys. Rudkos gyventojai, paveldėję iš gamtos ir jotvių-lietuvių nuostabią upę Šešupę,
jau visiškai baigia užmiršti savo tėvų kalbą. Procesą galima suprasti,
kodėl taip atsitinka. Veiksnių būta ne vieno, kartais net labai žiauraus.
Tačiau jei E. Petruškevičiaus pakalbintas kažkuris iš tų Ožkinių dievagojęsis, kad su lietuviška kilme neturįs nieko bendra, rodo tik neprusą ir žmogiškąją silpnybę neprisipažinti savo kilmės, jeigu jos šaknys
veda, tarkime, prie neturtingumo ar negausesnės, atseit „menkesnės“
tautos, – o visa tai dėl skursnos komplekso. Iš to komplekso žmonės
gali išaugti, tačiau reikia pirma paūgėti protu ir dvasia. Ir tai pasakytina ne tik apie sulenkėjusius mūsų tautiečius, bet ir apie tuos, kurie
dar save laiko tikrais lietuviais, būtent apie minimų Ožkinių gyventojus, kur kai kam toks vardo kilmės aiškinimas darosi nepriimtinas. Jie
šiandien stambūs ir pasiturintys ūkininkai, todėl nenori suprasti, kad
praeitis visų mūsų buvusi vargana. Jei aiškini, kad prie tokios išvados
veda faktai, jie linkę būtų atsakyti – „juo blogiau faktams“. Dėl minėtojo komplekso visi geistume būti kilę iš kilmingųjų kilčių. Deja, beveik visi kilę esame iš baudžiauninkų. Ir dėkokime Dievui, kuris leido
mums iš jų išaugti. Tai nelikime ir protu skolingi, nes šitai labiausiai
mus žemina. Ne kilmė, o vertybių samprata.
Pabandžiai (lenk. Pobondzie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos valsčiuje. Kaimas vardą bus gavęs iš ežero Pabandžio, ant kurio
krantų yra įsikūręs.
Pablandžiai (lenk. Pobłędzie) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, nors jo baltiškumu abejoti netektų. Galbūt galima sieti su liet. būdvardžiu blandus „tirštas; tamsus,
apsiblausęs, neaiškus“, ar veiksmažodžiu blandžiuoti „niaukstytis“.
Paitūnai (lenk. Pajtuny) – du kaimai Varmijos Mozūrų vaivadijoje: 1) Branevo apskrityje, Pienienžno valsčiuje, 2) Olštyno apskrityje, Purdos valsčiuje. Šie vardai veikiausiai asmenvardinės kilmės, ką
rodytų patroniminė priesaga -ūn-.
Pakamšiai (lenk. Pokomsze) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje. Per kaimą ėjo klampus kelias, kurį, senų vietos gyventojų teigimu, kiekvieną pavasarį ir rudenį reikėdavo šakom ir rąstais
kamšyti. Iš čia ir vardas bus kilęs.
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Pakirsniai (Lietuva) – kaimas Kalvarijos savivaldybėje ir seniūnijoje prie Kirsnos upės. Nuo upės ir kaimas vardą gavęs.
Paliuliai (lenk. Polule) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių
valsčiuje. Vardo kilmė veikiausiai asmenvardinė (iš įkūrėjo pavardės
Paliulis).
Paliūnai (lenk. Poluńce) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje. Kaimo vardas susijęs su asmenvardžiu. Turime pavardžių Palys,
Palius ir patroniminius vedinius Paliulis ar Paliulionis iš lotynų Apolinaro ar graikų jūrų dievybės vardo Palemono. Paliūnas yra patroniminės -ūn- priesagos vedinys, panašiai kaip Baliūnas, Jankeliūnas,
Stankūnas, Stoskeliūnas, Valkūnas... Lenkiška vietovardžio forma Poluńce rodo, kad seniau galbūt turėjęs kaimas vadintis Paliūnaičiais
(nuo pavardės Paliūnaitis).
Pálkotai (lenk. Półkoty) – kaimas Berznyko parapijoje, Seinų
valsčiuje.
Palkotų kaimas įsikūrė apie 1547 m. ir vadinosi Paberžėnai (lenk.
Poberżany). Buvo jie dalis Berznyko seniūnijos. Vietos gyventojai
mano, kad apie 1560 m. čia apsigyveno Pulkotovičiai (lenk. Półkotowicze), ir nuo šios pavardės atsiradęs kaimo pavadinimas Palkotai.
Jeigu taip būtų buvę, kaimas būtų vadinamas Pulkotovičiais, nes ir
lenkai pagal Półkotowicze negalėję kaimo pavadinti Półkoty. Tokie išvedžiojimai rodo jų autorių menką filologinę prusą ar nuojautą. Kadangi čia buvusi baltiškoji aplinka, kaimas būtų gavęs priesagą
-iškės, kaip ir daugelis aplinkinių asmenvardinės kilmės vardų, bet
taip neatsitiko. Veikiausiai čia, drėgnose paliose „pelkėse“, augę išstybę kotai – liekni medeliai, tai ir galėję suteikti vėlesnį kaimo vardą
– Palių Kotai.
Pamarys (lenk. Pomorze) – kaimas Seinų apskrityje prie Mario
ežero.
Paseinėliai (lenk. Posejnele) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų
valsčiuje. Vardas rodo kaimą, esantį arti Seinų miesto.
Paseiniai (lenk. Posejny) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje.
Vardas nuo Seinos upės.
Paslanka (lenk. Pasłęk, seniau Holąd Pruski, vok. Preußisch Holland „Prūsų Aukštuma“) – miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elbingo apskrityje. 2004 m. gruodžio 31 d. buvo čia 12 195 gyventojai.
Ankstyvaisiais viduramžiais stovėjo čia prūsų genties pagudėnų
pilis. Pirmą kartą minima 1267 m. Pazluko vardu. Taigi miestą įkurta
prūsų Pazluko gyvenvietės vietoje XIII a. pabaigoje. Pirmieji naujakuriai atvyko čia iš Olandijos, pakviesti sausinti pelkių. Miesto teisės
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suteiktos 1297 m. ir pavadinta jį Hollandt. Po daugelio istorinių peripetijų 1807 ir 1812 m. miestą gerokai nuniokojo žygiuodama Napoleono armija.
Po Antrojo pasaulinio karo miestas atiteko Lenkijai, bet 80 proc.
jo buvo sugriauta karo veiksmų ir padegus Raudonajai armijai. Lenkų administracija vietos gyventojus iškeldino į Vokietiją, o čia atkėlė
savo žmones. Šiuo metu miestas prie greitkelio ekonomiškai visai gerai skleidžiasi.
Vardo kilmė yra baltiška. Lenkai tuo pačiu vardu vadina Pasargės (lenk. Pasłęka, vok. Passarge) upę. Toks antrinis Pasargės vardas,
matyt, buvęs dar prūsų vartojamas, galimas daiktas, žymėjęs Pasargės
kokią vieną atkarpą. Paslankos upės vardas būtų siejamas su lietuvišku veiksmažodžiu slinkti ir paslinkti „iš lėto tekėti“.
Pastovėliai (lenk. Postawele) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos
valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški. Gal tai asmenvardinės kilmės vardas?
Pašalčiai (lenk. Poszalcie) – tai Šlynakiemio kaimo buvusi dalis, dabar prijungta prie Šlynakiemio. Vardas pagal Šalčios upę. Taigi
Pašalčiai kaip ir Pašešupiai arba Panevėžys rodo vietą prie tuo vardu
vadinamos upės.
Pašešupiai (lenk. Poszeszupie) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Rudkos valsčiuje. Kaimas išsidėstęs ant Šešupės krantų, todėl taip ir
pavadintas (plg. Panevėžys – prie Nevėžio, ar Pašalčiai – kaimas prie
Šalčios).
Pavaiponė (lenk. Podwojponie) – kaimas šalia (žr.) Vaiponios.
Senovėje visur čia ošė girios. Dešiniame Vaiponios upės krante
dar XVI a. buvusios eiguvos vietoje įsikuria kaimas, jis perima šios
upės vardą. Kitapus upės auga miškas, žmonių vadinamas Vaipongire. Ilgainiui, Vaiponios gyventojo Pijaus Kadišiaus teigimu, šį mišką
apninka kinivarpos, ima graužti medžius, ir jie džiūte džiūsta. Caro
valdžia davė įsakymą mišką iškirsdinti ir tame plote leido Vaiponios
gyventojams gyvulius ganyti. Tačiau Vaiponioje buvo dvi linijos. Antroji linija turėjo gyvulius varinėti per pirmosios linijos laukus. Kilo
nesutarimų, ir kaimas atsisakė jiems priskirtų ganyklų. Tada valdžia
tą naują lauką padalijo sklypais ir ėmė pardavinėti. Vietos gyventojai
neturėjo pinigų. Tuomet pirklių atsirado iš Lenkijos. Taip ėmė čia kurtis iš išorės atvykę žmonės. Tačiau sunku buvo jiems tuose marguose
išsilaikyti. Dirva buvo sujaurėjusi, pavasarį ir rudenį darydavosi skysta, vasarą sukietėdavo į plutą. Todėl neilgai šilę užeiviai bėgdavo. Šis
naujai besikuriantis kaimelis gavo Pavaiponės vardą. Visa tai vyko
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą.
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Priešdėlis pa- mūsų kalboje turi keletą reikšmių. Viena jų rodo ką
esant šalia ko nors. Šitaip turime Pašešupių kaimą prie Šešupės (Rudkos valsčiuje), Pašalčius prie Šalčios, Pavertimius prie vertimų (versmių). Tačiau to pačio priešdėlio vediniai yra ir patėvis „naujas, vėlesnis,
šalutinis tėvas“ ar pamotė „naujoji, vėlesnė, pavaduojanti motina“. Taigi ir Pavaiponė ne tiek yra kaimas prie Vaiponios upės, kiek Vėlesnioji (Naujoji) Vaiponia. Tokią teigmę patvirtina ir lenkiška kaimo vardo
forma Podwojponie. Kitaip būtų Powojponie, kaip Posejnele.
Peleliai (lenk. Pełele) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje. Kaimo vardą žmonėms norisi sieti su daiktavardžiu pelai. Tačiau
pasidairę po pavardžių darybą matome, kad priesaga -el-, kaip ir kitos
mažybinės priesagos -ait-, -ul-, -ut-, plačiai vartojamos sudarant pavardes. Todėl logiška būtų manyti, kad buvusi pavardė *Pelelis. Deja,
jos neaptinkame mūsų krašte, neduoda jos ir LPŽ, jis teikia pavardes
Pelis ir Pelius, kurios gali būti kilusios iš krikštavardžio Feliksas → Felis (Z. Zinkevičius, Lietuvių patronimika, Vilnius, 1977, p. 181), iš jų
ir galimas patroniminis vedinys Pelelis. Taigi minėtasis kaimas liudytų,
kad čia gyvenęs Pelelis. Tačiau negalima iš akių išleisti ir kito fakto: visai gali šia pravarde būti vadinamas žmogus, kuris menkai ūkininkavęs,
ir javai mažiau teikę grūdų, o varpose buvę tik pelai. Panašaus turinio
Rytprūsiuose žinoma išlikusi lenkiška pavardė Plewka (lenk. plewy
„pelai“), ją čia perėmė ir vokiečių kalba. Lenkijoje bent penki kaimai
turi vardą Plewki, vienas iš jų Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Tatai liudytų, kad susidaryti tokiai pavardei buvusi galimybė ir lietuvių kalboje,
o gal kaip tik iš jos ir į lenkų kalbą ta pavardė buvusi išversta.
Nuo pelų, matyt, ir graužikas pelė gavęs savo vardą, juk jei šalinėje supiltuose javuose įsiveisia pelės, jos grūdus sukerta, ir šiauduose
lieka tik pelai.
Pelės (lenk. Piele, vok. Pellen) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje. Kaimo vardas nėra aiškus.
Prieš 1525 m. stovėjo čia koplyčia ir buvo laikoma ji parapijos
pagalbine bažnyčia.
XVIII a. Pelėse buvo ūkis, kurį valdė fon der Grėbenų (Groeben)
kiltis. Vėliau dvaras perėjo į fon Brant (Brandt) šeimos rankas. XX a.
pradžioje ūkiui priklausė 950 ha žemės. Veikė čia degtinės darykla. Po
Antrojo pasaulinio karo buvo įkurtas valstybinis žemės ūkis. Kitados
įveistame parke buvo išlikusių senųjų medžių.
Perkūnava (lenk. Pierkunowo) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Gižycko apskrityje ir valsčiuje. Vardą veikiausiai reikėtų sieti
su Perkūnu – prūsų ir lietuvių dievu.
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Perseliai (lenk. Piersele) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški, galimas
daiktas, asmenvardinės kilmės, ką rodytų priesaga -el-.
Pertonys (lenk. Piertanie) – kaimas Suvalkų apskrityje ir valsčiuje. Vardas veikiausiai asmenvardinės kilmės.
Petreliai (lenk. Pietrele) – kaimas Vengožavo (Unguros) apskrityje, Budrių valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, galimas daiktas, asmenvardinės kilmės.
Pilva (lenk. Pilwa) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Bartošycės apskrityje ir valsčiuje. Yra ir kitas tuo pačiu vardu kaimas
– Vengožavo apskrityje ir valsčiuje. Vardo kilmė nėra aiški, nors aiškiai baltiška.
Pisas (lenk. Pisz, seniau Jańsbork arba Jansbork, vok. Johannisburg, pr. Pīsis) – apskrities ir valsčiaus miestas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, prie Rasio ežero ir ištekančios iš jo Pisos upės, senosios
Galindos teritorijoje. Miestą gaubia Pisos giria. 2007 m. gruodžio 31 d.
mieste buvo 19 423 gyventojai. Pagal plotą Piso valsčius yra didžiausias Lenkijoje – 635 km². Šitoje teritorijoje telkšo apie 2/3 Snerdvų
ežero.
Galinda yra minima geografo iš Aleksandrijos Klaudijo Ptolemajo
1160 m. 1254 m. popiežius Inocentas IV pavedė Galindą Mazovijos
kunigaikščiams. Tačiau po metų Kujavų kunigaikštis Kazimieras perdavė Galindą Kryžiuočių ordinui. 1344–1345 m. dešiniame Pisos krante iškilo gynybinė pilis. 1361 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis pilį apsupo ir sudegino. Po penkerių metų lietuviai vėl puolė pilį.
1379 m. Piso žemę aplankė didysis Kryžiuočių ordino magistras Vinrichas fon Kniprodė.
Piso gyvenvietė buvo įkurta ir apgyvendinta laisvaisiais prūsų
drevininkais, žvejais ir medžiotojais. 1449 m. stovėjo jau bažnyčia ir
per Pisos upę nutiestas kilnojamas tiltas. 1451 m. seniūnas ir darbų
prižiūrėtojas buvo kažkoks Laurynas Alvūnas (vok. Allwun) – bene
prūsų palikuonis. 1525 m. įvyko Kryžiuočių ordino sekuliarizacija, ir
pradėjo čia įsigalėti liuteronizmas. 1645 m. Pisui suteiktos miesto teisės. 1709–1711 m. siautė maras ir mieste liko tiktai 14 gyvų žmonių.
1814 m. iš Piso paleista laivyba į Ryną ir Gdanską. 1884–1885 m. Pisą
geležinkeliu sujungta su Olštynu ir Elku, po 20 metų miestą sujungta
ir su Ožyšu (Ariu). Vandentiekį ir dujotiekį įrengta 1907 m.
1945 m. sausio 24–25 d. Pisą užėmė Raudonoji armija ir sunaikino
70 proc. miesto statinių. Perdavus kraštą Lenkijos administracijai vietos gyventojai, kurie buvo pripažinti ne lenkais, iškeldinti.
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Pliuškaimis (lenk. Pluszkiejmy) – kaimas Galdapės apskrityje,
Dubeninkų valsčiuje. Vardažodį sudaro dvi šaknys – pirmoji pliušnėra aiški (gal iš asmenvardžio Pliušis?), antroji kaim- rodo kaimo
tipo gyvenvietę (dėl lenkiškos formos kiejmy žr. Krelikaimis).
Pockūnai (lenk. Poćkuny) – kaimas Seinų apskrityje, kur kryžiuojasi Seinų–Berznyko kelias su Augustavo–Lazdijų keliu. Nors
mūsų krašte Pockūnų pavardė nėra išlikusi, neteikia jos ir LPŽ, šio
kaimo vardas irgi gula į visą pavardinės kilmės kaimavardžių sistemą.
Yra žinoma tos pačios šaknies pavardė Pocka. *Pockūnas ir būtų priesagos -ūnas vedinys, kaip ir, tarkime, Plikūnas, Ilgūnas... Pasak LPŽ
autorių, ši pavardė yra tos pačios šaknies, kaip ir garsiosios lietuvių
šeimos Pacų pavardė. Tuomet galima čia dar pridėti ir kitas pavardes
– Pocius ir Pociūnas.
Prėslaukiai (lenk. Przesławki) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Kaimo vardas yra sudurtinis: pirmąją šaknį prėslgalima sieti su liet. prėslas „sukrautas šienas ar javai“, o antra šaknis
-lauk- – žr. Bauzelaukiai ir Maimlaukiai. Jei tai pasitvirtintų, išeitų, kad
tose vietose šienas ir žiemą buvo laikomas laukuose ar pievose.
Pristavonys (lenk. Przystawańce) – kaimas Punsko valsčiuje.
Vardas, matyt, yra susidaręs iš hibridinės pavardės, gal susijusios su
rusišku veiksmažodžiu pristavat’ „kabinėtis, kibti“ ir iš jo išriedėjusiu
pristavu „prievaizdu“. Iš jo su lietuviška priesaga susidarė pavardė
Pristavonis, plg. Maksimonis, Jokūbonis, Bobonis... Toji priesaga ir
rodo, kad pavardę ir kaimui vardą davę lietuviai, kasdienėje kalboje
vartoję rusicizmą pristavas „prievaizdas“.
Proraslis (lenk. Przerośl) – gyvenvietė, įsikūrusi į vakarus nuo
Ančios ežero, prie Proraslio ežero. Aptinkami ir kiti tos pačios šaknies upėvardžiai: Supraslė (lenk. Supraśl) ir Neraslė (lenk. Nereśl).
Prūdiškės (lenk. Prudziszki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Jeleniavo valsčiuje. Priesaga -išk- rodo gyvenus čia ar kaimą įkūrus Prūdo pavarde žmogų.
Punskas (lenk. Puńsk) – valsčiaus miestelis Seinų apskrityje. Miestelis vardą gavęs iš Punios ežero, kuris lenkiškai buvo rašomas Jezioro
Puńskie. Dėl to ir miestelis lenkiškoje kanceliarijoje gavo vardą Puńsk
ir vietos žmonių imtas vadinti Punsku, nors šalia lenkakalbės kanceliarijos kurį laiką gyventojų buvo vadinamas Punia. Šitaip jį iki gyvenimo
pabaigos vadino vokiečių baltistas Hermanas Šalis (Hermann Schall).
Radikainiai, Redikainiai (lenk. Radykajny, Redykajny) – tai
naujas šiaurvakaris Olštyno kvartalas, vardą gavęs nuo Radikainio ar
Redikainio ežero vardo.
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Radiškė (Lietuva, Senoji, Naujoji) – kaimas Kalvarijos savivaldybėje. Kaimus skiria geležinkelio ruožas Šeštokai–Suvalkai. Čia veikia Sangrūdos mokyklos skyrius.
Radkaimis (lenk. Radkiejmy) – kaimas Galdapės apskrityje, Banie Mazurskie valsčiuje. Kaimavardis veikiausiai yra asmenvardinės
kilmės. Turime pavardes Radis ir Radys.
Raduliai (lenk. Radule) – kaimas netoli Narvės upės. Pavadinimas veikiausiai asmenvardinės kilmės.
Radžiūčiai (lenk. Radziucie) – tai kaimas, stovintis ant vaizdingo Galadusio kranto.
Neturime pavardės Radžiūtis, nepateikia jos ir LPŽ. Tačiau galima aptikti artimai giminingų pavardžių, kaip antai Radžiukas, Radzukynas, Radžiukynas, Radžiulis, Radžius, Radžiušis, pagaliau Radvila
ir Radžvila... Visai įmanoma yra ir pavardė *Radžiūtis, kaip turime
pavardę Degutis. Tai buvęs žmogus, kuris ką rasdavęs. Neaišku tik,
kaip čia priesagoje atsiradęs ilgasis ū. Tarmėje retkarčiais tariama vaikūčiai. Bet ar tai nebuvęs tik darkymasis, ar gal atnešta iš svetimos
tarmės? Veikiau atsako reiktų ieškoti vaikų kalboje: Kačiūtė, lapiūtė,
kur buvai? Kamarėlėj... Juk normalioje kalboje sakome katutė ar kačiutė, o maloningoji forma yra su ilguoju ū – kačiūtis, kačiūtė.
Radžiuškės (lenk. Radziuszki) – kaimas Seinų valsčiuje prie
plento į Suvalkus. Vardą kaimas galėjęs gauti iš pavardės Radžius.
Vietovės pavadinime išlaikyta dzūkiška forma.
Ragainiai (lenk. Rogajny, vok. Rogonnen) – kaimas Galdapės
apskrityje, Dubeninkų valsčiuje.
Įkurdintas jis ant 40 valakų pagal 1564 m. liepos 26 d. privilegiją.
Kunigaikščio seniūnas (senata) Laurynas fon Halė (Halle) pardavė iš
Plocično kilusiems Mikalojui ir Povilui Ragainiams, atseit „žmonėms
su ragais“ (lenk. Rogoniom) ar gal „raganiams, burtininkams“, 4 valakus ir pavedė įkurti kaimą.
XVIII a. kaimas minimas kaip Virbickų (lenk. Wierzbiccy) – šlėktiškos šeimos nuosavybė. Kaime išlikęs senienos vertę turintis L raidės
formos dvaras, statytas XIX ir XX a. sandūroje, bei parko likučiai.
Seniau kaimą vadinta dar Raganėnais (lenk. Rogoniany).
Kaimo dalis – Mažieji Ragainiai (lenk. Małe Rogajny) sudarė
žemvaldžio dvarą, kuris 1817 m. pagal savininko pavardę Grenda
buvo vok. vadinamas Grindashofu.
Ragainių (lenk. Rogajny) kaimas yra taip pat Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Elbingo apskrityje, Paslankos valčiuje. Vardo kilmė, matyt, taip pat bus asmenvardinė.
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Ragažainiai (Mažieji ir Didieji, lenk. Rogożajny Małe ir Duże)
– kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardo kilmė veikiausiai bus asmenvardinė.
Ragelkaimis (lenk. Rogielkajmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Sempopolės valsčiuje. Kaimo vardas
sudurtinis. Pirmas dėmuo rodo Ragelių pavardę. Antrą dėmenį sudaro
daiktavardis kaimas.
Ragyčiai (lenk. Ragity) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Branevo apskrityje ir valsčiuje. Vardas veikiausiai asmenvardinės kilmės, iš neišlikusios pavardės Ragytis, plg. Ragelis, Raginis.
Raigardas (lenk. Rajgród) – valsčiaus miestas Palenkės vaivadijoje, Grajevo apskrityje. Išsidėstęs ant Raigardo ežero krantų, nuo
ežero ir vardą gavęs.
2004 12 31 gyveno čia 1 680 žmonių.
Pirmi ženklai, kad čia žmonių gyventa, siekia 9000–7000 m. pr. Kr.
Viduramžiais jotvingiai prie Drenstvos (lenk. Dręstwo) ežero įrengė
gynybinę pilį. Toji pilis vadinosi Rajus, veikiausiai pagal savininko pavardę. 1290 m. pilį užėmė Lietuvos kunigaikštis Narimantas. Tuomet
ir įsitvirtino Raigardo vardas (lenkų Vikipedija).
Raistiniai (lenk. Rejsztokiemie) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko
valsčiuje. Lenkų kalba vardą perėmusi iš ankstesnės kaimo vardo formos – Raistakiemis. Su kiemu vardų turima ir daugiau: Šlynakiemis,
Vaitakiemis. Naujesnis vardas yra priesagos -in- vedinys. Šaknis siejama
su daiktavardžiu raistas „krūmais ir medžiais apaugusi klampi pelkė“.
Mūsų peizaže tikrai netrūkę raistų. 1. Raistas „klampi pelkė,
apaugusi krūmais ir medžiais“. 2. Ne vienos pasakos veikėjai užklimpsta neišvažiuojamuose raistuose. 3. Turime net smagų keiksmažodį – kad tave raistai! (suprask – galas griebtų). Ši šaknis paplitusi ir kituose žodžiuose: 4. Raistinė „skėtinių šeimos reta pelkių
žolė“. 5. Raistynas „vieta, kur daug raistų“. 6. Raistingas „kuris
su raistais“. 7. Raistėkas „toks raisto grybas“. 8. Raistinė „naminė degtinė“. 9. Raistinis arba tiesiog raistas „velnias, nelabasis“.
10. Jei priemenė netvarkinga, užvelta, sakoma – ten tikras raistas...
11. Jei žmogus susivėlęs, jis vėlgi raistas. Taigi raistas mūsų sąmonėje
įsispaudęs giliai.
Nors Punsko valsčiuje atlikti dideli melioracijos darbai ir imtasi
daugelio laukų melioravimo darbų, vis viena matysime, kad Raistiniuose yra išlikusių raistų akivaizdžių pėdsakų.
Rakelija (lenk. Rachelany) – kaimas Seinų valsčiuje, prie
Aradninkų. Vardas veikiausiai kilęs iš pavardės Rakelis, kuri tikriau-
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siai yra gimininga su pavardėmis Rekelis < Rekus < Rėkus, kilusiomis
iš daiktavardžio rėkus „garsiai šaukiantis, rėkiantis; garsiai verkiantis“. Priesaga -ija rodo, kad čia turėjo būti įsikūrę keli Rakeliai. Iš čia
kilusio Petro Maksimavičiaus liudijimu, kaimas seniau vadinęsis Giraite. O lenkų kalboje užfiksuota Rakelėnų forma.
Ramonai (lenk. Romaniuki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje, šiaurėje besisiekiantis su Punsko valsčiumi, Vaičiuliškių
kaimu. Vardą bus davusi pavardė Ramonas (žr. Ramoniškės).
Ramoniškės (lenk. Romanowce) – tai kaimas Seinų apskrityje,
Krasnapolio valsčiuje. Kaimo vardas kilęs iš pavardės Ramonas. Priesagą -onas turi daiktavardžiai dirvonas, laigonas, žiūronas, baronas
ir būdvardžiai geltonas, raudonas. Esama ir daugiau kaimų, kurių
vardai išlaikė tą pačią šaknį, kaip antai žr. Ramonai.
Raspūda (lenk. Rospuda) – kaimas Suvalkų apskrityje, Pilypavo
valsčiuje. Vardą gavęs nuo upės Raspūda.
Rastenburgas, žr. Kentšynas (lenk. Kętrzyn, seniau Rastembork,
vok. Rastenburg).
Raveliai (lenk. Rowele) – kaimas Suvalkų apskrityje, Rudkos valsčiuje. Tokį vardą kaimas gavęs, matyt, dėl stačiašlaičių kalvų, kur lietaus
vanduo nuolat grauždavęs ir raudavęs griovas „išplovas“, ravus. Šaknis
rau- „rauti“ ir gimininga rav- „ravėti“ vietovardžiuose yra pažįstama
lietuvių gyvenamame plote, tarkime, Kreivėnuose (Punsko valsčius)
bala Ravai, kur pavasariais tekėdavęs sraunus griovys. Iš pirmo žvilgsnio šio kaimo vardą būtų galima laikyti ir lenkų kalbos vediniu (lenk.
rów – rwać). Tačiau vietovardžio lietuviškumą išduoda mažybinė priesaga -el-, dėl to negalima paneigti, kad vietovardis nėra asmenvardinės
kilmės.
Regeliai (lenk. Regiele) – kaimas Galdapės apskrityje ir valsčiuje. Kaimo vardas veikiausiai bus asmenvardinės kilmės nuo pavardės
Regelis (iš Regys). Mūsų krašte yra žinoma tik Ragelių pavardė.
Rẽselis (lenk. Reszel, vok. Rößel, anksčiau Rössel) – valsčiaus
miestelis Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje. Vardo
kilmė neaiški, tačiau per vokiečių ir lenkų kalbas išlikusi mažybinė
priesaga -el- rodo žodžio baltiškumą. Gal iš asmenvardžio? Miestelis
išsidėstęs prie Sainos upės krantų.
2006 m. gruodžio 31 d. duomenimis, mieste gyveno 5 411 žmonių. Įdomiausios valsčiaus teritorijoje vietovės – tai Šventliepė (lenk.
Święta Lipka), kur vienuolyno bažnyčioje išsaugota jau sausa dar pagonybės laikų šventa laikyta liepa, ir (žr.) Bauzelaukiai.
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1241 m. kryžiuočiai nukariavo bartų genties prūsų pilį, kuri senųjų prūsų buvo vadinama Rẽseliu (lenk. Reszel). Po metų prūsai
sankylio metu atsiėmė Reselį ir išsilaikė joje penkerius metus. Tačiau
1247 m. kryžiuočiai vėl nukariavo pilį ir ją sustiprino. 1261 m. išsiveržė II prūsų sankylis. Kryžiuočiai sunaikino pilį ir patys iš jos pasitraukė. Bet 1273 m. sankylis žlugo.
Jau 1243 m. popiežius Inocentas IV likvidavo Prūsijos vyskupystę
ir įsteigė šiose žemėse Kulmo, Pamedės, Varmės ir Sembos vyskupijas.
Du trečdaliai žemių turėjo priklausyti Ordinui, o viena trečioji vyskupams. Tačiau dėl nuolatinių jotvių ir lietuvių puldinėjimų tik 1275 m.
žemės ties Reseliu galėjo pereiti vyskupų valdžion.
Po pergalės ties Žalgiriu Reselis perėjo Jogailos žinion, bet dar
tais pačiais metais buvo vėl perduotas Ordinui.
1655 m. miestiečiai išpirko miestą iš vyskupų. Reselio pilis buvo
viena iš rezidencijų paskutinio Varmės vyskupo Ignaco Krasickio. Tuo
metu klebono pareigas ėjo čia vyskupo brolis Martynas Krasickis.
Po I Lenkijos-Lietuvos padalijimo Reselis atsidūrė Prūsų valdose.
Dėl daugelio gaisrų miestas merdėjo. Tačiau Antrojo pasaulinio karo
metais jis beveik nenukentėjo. Reselis tarp dar kelių miestų yra įtrauktas į UNESCO sąrašą.
1811 m. rugpjūčio 21 d. Reselyje buvo paskutinį kartą Europoje
lauže sudeginta ragana. Auka buvo Barbora Zdunk. Ji buvo kaltinama
ne tiktai burtais, bet ir, svarbiausia, padeginėjimu, mat 1807 m. pilyje
kilo gaisras, o jo priežasčių nieks taip ir nenustatė. Byla truko trejus
metus. Nors kaltė kėlė didelių abejonių, Karaliaučiaus teismas nuosprendį patvirtino. Prieš sudeginant nuteistoji buvo pasmaugta.
Rimkežeriai (lenk. Rynkojeziory, dz. Rimkažarai) – kaimas Seinų valsčiuje.
Tai dviejų dėmenų vardažodis, kurio antrąjį sudaro bendrinis daiktavardis ežeras, o pirmas likęs nuo pavardės Rimkus ar Rimka. Tokių
pavardžių gausu visoje Lietuvoje. Ji sietina su veiksmažodžiu rimti.
Yra tos šaknies ir sudėtingesnių vedinių: Rimkis, Rimkūnas, Rimkaitis, Rimkevičius. Tai tik rodo, kad buvę populiaru žmonių savybę sieti
su veiksmažodžiu rimti ar iš čia kylančia savybe rimtumu.
Ročkos (lenk. Raczki) – miestelis apie 22 km į pietvakarius nuo
Suvalkų. Senosios Sūduvos lietuviai gerai atminty išlaikę gyvenvietės
vardą, jis veikiausiai kilęs iš pavardės arba pravardės. Turime giminingų pavardžių: Roča, Ročas, Ročis, Ročys, Račkaitis, Račkus, Račys,
visos jos veikiausiai kilusios iš pravardės Račius (račius „medinių ve-
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žimų ir ratų dirbėjas“). Dėl pejoratyvinės priesagos -k- plg.: Kaluška,
Petruška, Jonuška, Rudka...
Rudamina (Lietuva) – 1) vietovė Lazdijų rajone ir 2) vietovė
Vilniaus rajone. Pirmojoje buvo Užnemunėje gyvenančių jotvių žinoma pilis, pastatyta ant buvusio ežero kranto, ant aukštos kalvos.
Kalvos paviršius užima 2 ha, o jos aukštis siekia 195 m v. j. l. Kalvą
supa pelkės ir balos. Santvirčiai buvo iš akmenų, rąstagalių ir molio.
Tyrinėjimai parodė, kad pilies čia būta dar I tūkstantmečio pradžioje.
I ir II tūkstantmečių lūžyje aikštė padidinta, šlaitai išgrįsti akmenimis,
pakelta pylimą ir pastatyta gynybinę sieną. Paskutinį kartą šioje pilyje
jotviai gyveno X–XIII a.
Legenda pasakoja, kad 1240 m. Lietuvos kunigaikštis Ringaudas,
mitinis Mindaugo tėvas, pastatė Rudaminoje pilį ir kad tai buvo kunigaikščio Mindaugo, kuris čia 1251 m. vainikavosi Lietuvos karaliumi,
pilis. Kasinėjimai parodė, kad 1283 m. ir dar kiek vėliau Rudamina
buvo viena iš svarbiausių jotvių pilių. Aptikta čia jiems būdingų keraminių ir kitokių radinių.
Šalia piliakalnio surasta III–IV a. pilkapį.
Vardas rodytų, kad vieta susijusi su galbūt balų rūda, panašiai
kaip Suvalkų apskrityje esanti (žr.) Rudka ar Lietuvoje Rūdiškės (Vilniaus r.) bei (žr.) Rūdiškės Lenkijoje (Vengožavo apskrityje).
Rūdiškės (lenk. Rudziszki, vok. Raudischken) – kaimas Vengožavo (Unguros) apskrityje ir valsčiuje. Už kilometro nuo kaimo stūkso
prūsų piliakalnis.
Varant germanizacijos politiką vokiečių vartojamas kaimavardis
Raudischken 1938 m. buvo pakeistas į Raudingen.
Rūdiškės yra taip pat miestelis Lietuvoje, 15 km nuo Trakų.
Rudka (lenk. Rutka-Tartak) – tai Suvalkų apskrities valsčiaus
miestelis ant Šešupės krantų. Lenkai dėl buvusios lentpjūvės vadina jį
Rutka-Tartak. Pirmasis dėmuo iš lietuvių kalbos perimtas fonetiškai,
kaip ir daugelis šio krašto vietovardžių. Rutkos vardu šiandien pripratę
vadinti jį ir išlikę aplinkiniai lietuviai. Kadangi šviesesni žmonės junta
tos formos slaviškumą, bando jį atlietuvinti ir ima vadinti Rūdele. Tik
nežinia, kodėl būtent Rūdele, jeigu pagal lenkišką variantą išeitų, kad
turime miestelį vadinti Rūtele. Sunku reikalauti, kad visi šio krašto
žmonės būtų kalbininkai ir jautrūs bei išmaną vardo etimologiją. Baltams iš viso nėra būdinga vietovardžius vadinti mažybine forma. Net
ir mažiausia upė yra vadinama upe, ne upele (pvz., Šešupė, Galdapė,
Seina...). Jeigu taip iš seno žmonės būtų vietovę vadinę, lenkai būtų
perėmę formą Rudela (plg. Skustele, Bubele, Pełele... – čia mažybinė
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priesaga -el- visur išlaikoma). Turime išlaikę būdvardį rudas, turime
ir daiktavardį rudkis. Ruda spalva kilusi nuo rūdos spalvos. Todėl ir
vietovardis Rudkà yra ta forma, kurią lenkai fonetiškai užrašė Rutka
(plg. Ožkiniai : Oszkinie). Vietovardis Rudka liudija, kad čia buvo
balų rūdos, senovėje žmonės mokėję ją naudoti ginklų gamybai – metalo pramonei. Lietuvoje išlikęs vietovardis Rūdninkai jau atvirai rodo
čia rastą rūdą.
Ruklaukiai (lenk. Rukławki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Olštyno apskrityje, Biskupeco valsčiuje. Šiame regione rasime
ir daugiau vietovardžių su antruoju lenkišku dėmeniu ławki. Matyt,
į lenkų kalbą taip bus transponuotas lietuvių kalboje išsilaikęs žodis
laukas. Galbūt pirmojo dėmens šaknį rūk- būtų galima sieti su veiksmažodžiu rūkti ar daiktavardžiu rūkas. Rūkai klojasi dažniausiai pievose ar slėsnose vietose.
Tačiau Lietuvoje turime daug gyvenviečių, kurių varde yra
šaknis su trumpuoju u – ruk-: Rukai, Rukaičiai, Rukainiai, Rukeliai,
Rukiškė, Rukiškis, Rukla, Ruklaukis, Rukliai, Rukonys, Rukšlaukis,
Rukšėnai, Rukšiai, Rukšioniai, Rukiškiai... Turime veiksmažodį rukti
„rauktis, trauktis, akti“. Gal su šios šaknies asmenvardžiu ir reiktų
sieti šį vietovardį?
Rumai (lenk. Rumy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje.
Vardo kilmė neaiški, tačiau daugiskaitinė forma leistų manyti, kad tai
asmenvardinės kilmės pavadinimas iš nepaliudytos Rumo pavardės.
Žr. dar Rumeikiai.
Rumai yra vienas ilgiausių Mozūrijos kaimų – 3 km nusidriekęs
gatvinis kaimas. Jis įsikūrė 1566 m. XX a. pradžioje gyveno 1 200
žmonių. 1938 m. germanizavimo akcijos metu vietovė gavo oficialų
vardą Rummau.
Rumeikiai (lenk. Rumiejki) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Augustavo apskrityje, Barglavo (Bargłów Kościelny) valsčiuje. Vardas
veikiausiai asmenvardinės kilmės, plg. Rumai.
Rušainiai (Roišagiai?, lenk. Ruszajny, vok. Reushhagen) – kaimas Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Barčevo apskrityje. Šiame
krašte labai paplitusi priesaga -ain- aptinkama ir šiame vietovardyje.
O ką reiškia šaknis ruš- ar roiš-? Lietuvių kalboje išlikęs veiksmažodis
rušėti „būti judriam, veikliam, gyvam“ ir rušinti „judėti, krutėti“, ar
net ir ruošti „eiti namų apyvoką, tvarkyti“. Turime išlaikę ir būdvardį
rušus „darbštus“. Yra žinoma tos šaknies ir pavardė Rušas bei Rušėnas ar kanceliarijoje suformuota pavardė Rušinskas. Taigi Rušainiai
gali būti Rušo įkurta sodyba ar gyvenvietė.
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Sadūnai (lenk. Saduny, vok. Sadunkeim) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje. Tokiu vardu kaimą aptinkame
ir Vilniaus rajone. Vardas asmenvardinės kilmės (patroniminės -ūnpriesagos vedinys). Vokiška vardo forma rodo, kad kaimas anksčiau
buvo vadinamas Sadūnkaimiu.
Sangnitai (lenk. Sągnity, vok. Sagnitten) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje. Vardo kilmė nėra aiški.
Sankėlos (lenk. Sąkieły) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Vengožavo (Unguros) apskrityje, Budrų valsčiuje. Baltiško vardo
kilmė nėra aiški. Gal šį kaimavardį galima sieti su daiktavardžiu sankėlos, išvestu iš veiksmažodžio susikelti, įsikurti? Tokio mąstymo turime kaimą (žr.) Sankūrai.
Sankūrai (lenk. Sankury) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko
valsčiuje. Vardas rodo, kad tai savaime susikūrusių ar įsikūrusių žmonių kaimas. O žmonės kurtis galėjo tik girios likučiuose. Kitur tas kūrimosi procesas nebūtų buvęs toks sunkus, toks ryškus, kad net būtų
turėjęs įsirašyti į kaimo vardą. Tai priešdėlio san- vedinys iš veiksmažodžio kurtis „apsigyventi, įsitaisyti“.
Sarkaimis (lenk. Sarkajmy, vok. Scharkeim) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Karšių valsčiuje. Vardas sudurtinis, neaišku net, ar pirmas dėmuo yra sar-, sark-, ar šark-, gal
jotviai ar prūsai taip šarką vadino? Tuomet reiktų rašyti Sarkkaimis.
Antras – kaimas.
Pro Sarkaimį teka upė Saina.
XVIII a. pabaigoje kaime veikė vandens malūnas.
1913 m. Sarkaimis įėjo į Lankkaimio majoratą.
Sarnetkos (lenk. Sarnetki) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Žodis sudurtinis, pirmojo dėmens sar- reikšmė išdilusi, antrą dėmenį galbūt galima sieti su Netos upės vardu.
Sasnava (Lietuva) – bažnytkaimis Marijampolės apskrityje.
Jotvių sasins „zuikis, kiškis“. Priesaga -ava rodo vietą, kurioje veisėsi
zuikiai.
Yra ir Lenkijoje, senosios Jotvos teritorijoje, tokios pačios darybos vietovardis Sasnava (lenk. Sosnowo).
Sasnava (lenk. Sosnowo) – 1) kaimas Augustavo apskrityje, Štabino valsčiuje, 2) sėslija Augustavo apskrityje, Barglavo valsčiuje. Dėl
vardo žr. Sasnava (Lietuva).
Seimeniškiai (Lietuva) – gyvenvietė Lazdijų rajone. Vardo kilmė
nėra aiški. Veikiausiai asmenvardinės kilmės, plg. Trakìškiai (Lietuva), Kalvarijos sav.
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Seinai (lenk. Sejny) – apskrities miestas Palenkės vaivadijoje.
Vardą gavęs nuo upės Seinos, prie kurios krantų įsikūręs.
Miestas stovi prie pat Lietuvos sienos. Apskrityje ir mieste išlikusi nemaža dalis lietuvių gyventojų. Veikia čia lietuviška „Žiburio“
gimnazija su pradine mokykla ir vaikų darželiu. Pastatas – tai Lietuvos
Respublikos dovana Lenkijoje gyvenantiems tautiečiams. Yra čia Lietuvos konsulatas ir „Lietuvių namai“ – taip pat Lietuvos Respublikos
dovana mūsų kraštui. Mieste gausu architektūros paminklų. Paminėtini yra dominikonų vienuolynas, Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
bažnyčia – katedra, 1973 m. pakelta į bazilikos rangą, trys sinagogos ir
rotušė. Seinuose iki Pirmojo pasaulinio karo veikė kunigų seminarija,
joje mokėsi daugelis Lietuvos šviesuolių, tarp jų – poetas ir literatūros
kritikas profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas, poetas, tautinės giesmės autorius daktaras Vincas Kudirka, ilgametis Punsko parapijos
klebonas Antanas Žievys. Nuo 1897 iki mirties 1902 m. lapkričio 26 d.
Seinuose turėjo savo rezidenciją poetas vyskupas Antanas Baranauskas (palaidotas bazilikoje).
Nuo 1826 m. Seinuose veikė kunigų seminarija, čia būrėsi lietuviškoji inteligentija. Panaikinus spaudos draudimą Seinuose įsikūrė
„Šaltinio“ spaustuvė, ji veikė iki Pirmojo pasaulinio karo.
Vilniaus barokinio stiliaus Švč. Mergelės Marijos bazilika Seinuose yra didelės meninės vertės objektas. Bažnyčia plytinė, tinkuota,
trijų navų – jų ilgis 45 m, plotis 18 m, skliautų aukštis 15 m, o bokštai
siekia 47 m. Turi ji pristatytas koplyčias: iš pietų pusės – Jėzaus Širdies (1661), iš šiaurės – Dievo Motinos (1881).
Dauguma altorių, įrangos ir saugomos tapybos siekia XVIII a.
Vertingiausia yra malonėmis garsėjanti – spintos tipo Madonos figūra,
išlikusi iš XV a. Uždaryta vaizduoja Mariją su Kūdikėliu, atidaryta
– Mariją su Šventąja Trejybe.
Seinuose ryškiai jaučiami trijų kultūrų pėdsakai – miestas buvęs
vienas iš trijų Lietuvos atgimimo centrų (šalia Kauno ir Marijampolės). Be garsiosios „Šaltinio“ spaustuvės ir „Žiburio“ mokyklos (žr.
Vikipedija – Seinai), po Antrojo pasaulinio karo Seinuose buvo įsikūrusi Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Centro valdybos būstinė, buvo leidžiamas ketvirtinis laikraštis Aušra. Bažnyčioje Lomžos
vyskupijos iniciatyva po Antrojo pasaulinio karo lietuviškos pamaldos
panaikintos, dėl jų daugelį metų vyko ryžtingos kovos. Savo teises bazilikoje lietuviai atgavo tik Jonui Pauliui II tapus Romos Popiežiumi.
Lenkiškos kultūros reklamuoti nereikia – tai Lenkijos apskrities
centras Palenkės vaivadijoje.
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Trys sinagogos rodo ir žydų pėdsakus. Baltojoje sinagogoje įsikūręs centras „Menų, kultūrų, tautų – pasienis“, čia vyksta koncertai,
spektakliai, parodos.
Seivai (lenk. Sejwy) – kaimas Punsko valsčiuje, įsikūręs prie Seivio ežero. Vardą gavęs nuo Seivio ežero. Prieš karą ir po karo Seivuose buvo valsčiaus įstaiga. 1952 m. Seivų kaimą prijungta prie Punsko
valsčiaus.
Serdokai (Lietuva) – kaimas Vilkaviškio rajone, 4 km į pietryčius
nuo Vilkaviškio, šalia kelio į Marijampolę. Vardo kilmė nėra aiški.
Sigainiai (lenk. Sigajny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje. Kaimo vardo kilmė nėra aiški. Tikėtina, kad
kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės.
Sikaravizna (lenk. Sikorowizna) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Rudkos valsčiuje. Vardas sudurtinis, veikiausiai asmenvardinės kilmės. Dėl antros šaknies žr. Adomavizna, Vizna, Vižainis.
Sitkavizna (lenk. Sitkowizna) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje. Vardas sudurtinis, asmenvardinės kilmės. Pirmą dėmenį sudaro mūsų krašte žinoma pavardė Sitka. Dėl antros šaknies žr.
Adomavizna, Vizna, Vižainis.
Skaisgiriai (lenk. Skaizgiry) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Vardo kilmė ne iki galo aiški. Sudaro jis dvikamienį
žodį. Antroji šaknis nukreipia mus į girią. Pirmoji turi nusakyti girios
rūšį. Galbūt galima sieti ją su būdvardžiu skaistus. Gal tai rodo kokių
nors vienalypių medžių mišką?
Skališiai (lenk. Skalisze) – kaimas (eiguva) Vengožavo (Unguros) apskrityje, Budrių valsčiuje. Vardas greičiausiai asmenvardinės
kilmės, spėjama, nuo Skališiaus (žr. Skališkaimis).
Skališkaimis (lenk. Skaliszkiejmy) – kaimas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Galdapės apskrityje. Turime daiktavardį skalikas „medžioklinis šuo“, veiksmažodį skalinti „loti“. Žinomos ir pavardės Skalikas, Skališius. Išeitų, kad čia turime Skališiaus įkurtą kaimą.
Skandava (lenk. Skandawa, po 1945 m. Skandowo, vok. Skandau) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje,
Barčėnų valsčiuje.
Buvo čia 1826–1828 m. statyti klasikiniai rūmai, tačiau 1945 m.
sudegino juos sovietų kariai.
Dar XX a. buvo mūrinė karčema. Buvo padaryta jos replika, ji
saugoma Olštyneko statybos muziejuje.
1945 m. nusmaigsčius tarp Lenkijos ir Kaliningrado srities valstybinę sieną, tų pačių metų rugpjūčio 16 d. seniūnijos ekipa, kuri or-
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ganizavo Gerdavos apskritį, persikėlė į Lenkijos pusėje esančią Skandavą, nes to krašto likimas buvo dar neaiškus. Gerdavos seniūnijos
(senatijos) ekspozitūrą panaikinta 1946 m. lapkričio 30 d., o Gerdavos
apskrities dalį, liekančią Lenkijos pusėje, prijungta prie Kentšyno apskrities.
Skandavos vardas tapatinamas su veiksmažodžiu skandinti. Tai
rodytų, kad čia esantys laukai būdavo dažnai patvindomi, skandinami
vandens.
Skandlaukiai (lenk. Skandławki, vok. Skandlack) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje.
1817 m. buvo čia bajorų dvaras, kuriame stovėjo 12 namų ir gyveno 187 žmonės. Po Antrojo pasaulinio karo dvaras buvo suvalstybintas
ir paverstas valstybiniu žemės ūkiu. Šiandien likviduotas. Yra išlikę
XIX a. viduryje statyti rūmai pagal vokiečių istorinio romantizmo stilių.
Vietovardį sudaro du kamienai. Pirmasis – žr. Skandava. Antrasis
– žr. Bauzelaukiai ar Maimlaukiai.
Skarkiškės (lenk. Skarkiszki) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko
valčiuje. Vardas tikriausiai kilęs iš asmenvardžio Skarka.
Skomackas Didysis, Skomackas Mažasis (lenk. Skomack Wielki, Skomack Mały) – gyvenvietės Elko apskrityje, Stare Juchy valsčiuje. Vardas veikiausiai yra susijęs su Komanto (Skomanto) asmenvardžiu.
Skomantina (lenk. Skomętno) – gyvenvietė Elko apskrityje, Kalinavo valsčiuje. Čia sėslijos vardas aiškiai susijęs su Komanto (Skomanto) vardu.
Skùsteliai (lenk. Skustele) – kaimas Seinų apskrityje, Krasnapolio valsčiuje. Kelrodį į kaimą randame iš Smalėnų važiuodami į Seinus.
Suprantame veiksmažodį skusti „gramdyti barzdą; paviršiumi arti; palei žemę dalgiu pjauti...“. Pažįstame ir priesagą -el- pavardėse: Staselis
(dz. Stasalis), Draugelis, Karvelis, Ragelis, Tumelis, Vaznelis, Vilkelis... Pravardė Skùstelis nusako sūnų žmogaus, kurio menki būdavę
javai, ir juos dalgiu skusdavęs (gramdydavęs). Pavardės Skùstelis nei
Skustas neteko girdėti. Bet Lietuvoje yra žmonių, pavarde Skustas, Latvijoje Skusts. Yra žmonių atmintyje dar gyvų tos darybos pavardžių:
Dángelis, Laĩmelis, Bìrgelis. Tai tarmėje žinomas pejoratyvinis kirtis,
kuomet norima pabrėžti ko nors menkumą, kaip ir vaikus barant sakoma: Vaĩkeli, neišdykauk. Taigi Skùstelis buvęs nepasiturintis ūkininkas.
Smalėnai (lenk. Smolany) – bažnytkaimis Seinų apskrityje, Punsko valčiuje. Asmenvardis siejamas su liet. daiktavardžiu smala. Matyt,
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iki šiandien išlikusiame Smalėngiryje buvo įrengta smalos gavybos
pramonė, dėl to ir jos degėją praminta Smala ar Smaliumi, o jo sūnų
– Smalėnu. Panašiai skamba ir kitas vietovardis – žr. Smalninkai.
Smalninkai (lenk. Smolniki) – bažnytkaimis Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Vardas kilęs nuo smalos gavėjų – smalininkų
(dz. smalnykų) pavadinimo. Šitas vietovardis primena kitą vietovardį
(žr.) Smalėnai. Tik čia vardą davę smalos gavybos pramonės darbininkai.
Kaimas įkurtas XVII a. antrojoje pusėje. Pirmą kartą minimas
1642 m. Buvusi medinė bažnyčia sudegė 1973 m. 8 dešimtmetyje pastatyta čia naują, mūrinę, bažnyčią.
Vietovė labai patraukli turistiniu požiūriu. Yra žvalgytinė, iš kur
atsiveria Suvalkų parko kraštovaizdis. Iš čia matomi ežerai Kailiai
(lenk. Kojle), Pertai (lenk. Perty) ir Purvinis (lenk. Purwin). Tolumoje
iškyla Gulbiniškių kalnas (lenk. Góra Cisowa) bei radijo ir televizijos
antenos stiebas. Šią unikalią gamtą naudojo kino režisieriai: Tadeušas
Konvickis (Tadeusz Konwicki), kurdamas filmą Isos slėnis, ir Andžejus Vaida (Andrzej Wajda) – Poną Tadą pagal A. Mickevičiaus poemą.
Sopotai (lenk. Sopoty) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Branevo apskrityje. Dėl kaimo vardo žr. Sopotas.
Sopotas (lenk. Sopot, seniau Sopoty, kašb. Sopòtë, vok. Zoppot)
– miestas prie Baltijos jūros tarp Gdansko ir Gdynios, su kuriais kartu sudaro Trimiestį. Tai pajūrio kurortas, jame daug sanatorijų. Nuo
1961 m. organizuojami čia įrengtoje Miško operoje dainų konkursai.
Mieste yra ilgiausias Europoje medinės konstrukcijos molas.
Čia nuo VIII iki X a. pradžios stovėjo pilis, šiuo metu ji rekonstruota. Kieno ta pilis buvusi, informatorius tyli. 1283 m. pirmą kartą
užsimenama apie vietovę Sopoth. 1870 m. Sopotą pasiekė geležinkelis
iš Gdansko į Slupską bei Košaliną, vėliau ir į Berlyną.
1919–1939 m. Sopotas įėjo į Laisvojo Gdansko miesto sudėtį, o
1939–1945 m. priklausė III reichui.
1945 m. kovo 23 d. į miestą įžengė Raudonoji armija ir elgėsi gan
padoriai, sunaikinta tiktai 10 proc. pastatų. Tais metais Sopotas buvo
perduotas Lenkijos administracijai. Likę vokiečiai gyventojai buvo iškeldinti.
Anksčiau miestas lenkų buvo vadinamas Sopoty, tačiau niekaip
negalėjo nusistovėti daugiskaitos kilmininko forma (ko?) – svyravo
tarp Sopot ir Sopotów, lygiai kaip Tychy. Pakeitus miesto vardo formą
į vienaskaitą ši problema išsisprendė, nes daugiskaitos linksniai tapo
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nereikalingi. Tačiau gyventojai dar bent iki XX a. pabaigos neretai
vartojo daugiskaitinę formą.
Trūksta žinių atkurti pirminę vietovardžio formą, bet ir nūdienis
miesto vardas skamba labai baltiškai, o gyvenvietės pradžioje (VIII a.)
buvęs čia baltų (prūsų) arealas. Baltišką vardyną rodo ir (žr.) Gdansko
vardas. Daugelį metų lenkų kalboje nenusistovėjusi miesto vardo forma rodo, kad ne jų lūpomis žodis buvo sudėtas, todėl taip ilgai kalba su
juo nesusidorojo. O pirminė daugiskaitinė forma rodo, kad tuo vardu
kalbėta ne apie vieną objektą (pilį ar kaimą), o apie platesnį plotą,
kuriam būdinga buvusi kažkokia natūrali terpė. Todėl ir įvardinta daugiskaitiškai. Iš žinomų baltiškų žodžių panašiausias yra liet. veiksmažodis suopti „pelėdoms ūkti, rėkti“ ar suopoti „supti, linguoti“. Jeigu
ši hipotezė pasirodytų reali, vienaip ar kitaip rodytų ji į kažkokius miškingus plotus, kuriems nusakyti ir reikėję daugiskaitos formos.
Sožalkos (lenk. Sadzawki) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje, šalia (žr.) Budzisko kaimo. Šio krašto tarmėje plačiai
yra žinomas slaviškos kilmės žodis sožalka „kūdra“. To krašto reljefas
buvęs gan sudėtingas (buvęs, nes šiuo metu gerokai sukultūrintas ir
pakitęs). Čia telkšoję balaičių, raistų, akivarų, sožalkomis vadinamų
tvankų. Pastarieji gamtos objektai ir pasitarnavo suteikiant kaimui
vardą. Sožalkų ir Budzisko apylinkių reljefas ir sudarė sunkias Eglinės
piliakalnio prieigas – lengvas saugojimui ir sunkias puolimui.
Stabenščizna (lenk. Stabieńszczyzna) – kaimas Lenkijoje, Seinų
apskrityje, Krasnapolio valsčiuje. Vardas yra gerokai naujesnių laikų, sudarytas lenkų kalbos priemonėmis, tačiau šaknyje dar girdimas
jotvių kalbos stabis „akmuo“ (žr. Stabingis). Taigi čia kalbama apie
akmenynę. Lenkų kalbos priesaga -yzna rodo ko nors gausų buvimą ir
atitinka liet. priesagą -yn-: beržynas, alksnynas, akmenynė.
Stabingis (lenk. Sztabinki) – kaimas Seinų apskrityje, Seinų valsčiuje. Vardą gavęs nuo šalia esančio Stabingio ežero. Lenkiška vietovardžio forma rodo, kad šis vardas lenkakalbių buvo perimtas toks,
kokį ausis girdėjo, ir pritemptas prie artimiausio lenkų kalboje žinomo
žodžio sztaba „luitas“, todėl šie dviejų kalbų lyg ir vienodai skambantys vardai praktiškai prasminių sąlyčio taškų neturi. Iš to galima
spręsti, kad tie, kurie vardą nugirdo ir perėmė į lenkų kalbą, lietuvių
kalbos jau nesuprato.
Stančikai (lenk. Stańczyki, vok. Staatshausen) – kaimas Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje, Dubeninkų
valsčiuje. Šalia teka upelė Blindė. 1927 m. per kaimą vokiečiai nutiesė
dvi greta einančias geležinkelio linijas Galdapė–Žydkiemis. 1945 m.
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bėgiai buvo nurinkti, o kaimas atiteko Lenkijai. Vietovė garsėja likusiais per upę dviem tiltais, kurie buvo pastatyti 1912–1926 m. Vadinami jie Romintos girios akvedukais. Tiltų ilgis per 200 m, aukštis 40 m,
tarpnių plotis 35 m. Stančikus kirčiuoti reikia tvirtagališkai pirmame
skiemenyje, panašiai kaip ir (žr.) Skùstelius. Kaimo vardas paimtas iš
pavardės Stančikas. Tokių pavardžių mūsų krašte neišliko, bet Lietuvoje jų aptinkama, esama ir panašių tos šaknies pavardžių: Stančė,
Stančiukas, Stančius. Mūsų krašte panašios darybos turime pavardes
Leončikas, Šimčikas.
Stankūnai (lenk. Stankuny) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Suvalkų apskrityje, (žr.) Vižainio valsčiuje. Vardas yra asmenvardinės
kilmės, priesagos -ūnas vedinys iš vyriškos pavardės Stankus.
Stegna (lenk. Stegna, vok. Steegen arba Kobbelgrube) – miestelio pobūdžio valsčiaus gyvenvietė Pamario vaivadijoje, Novy Dvoro
apskrityje, Žulavuose. Vardo kilmė nėra aiški, bet fonetiškai rikiuojasi prie kitų baltiško vardyno reliktų. Panašaus vardo yra ir kita tame
valsčiuje gyvenvietė, turinti mažybinę formą Stegienka.
Stirlaukiai (lenk. Sterławki, Sterławki Małe, vok. Klein Stürlack)
– kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Gižycko apskrityje. Kaimo pavadinimas yra dvikamienis: stir- ir lauk- (žr. Bezlaukiai, Ruklaukiai).
Kadangi baltai t prieš i taria minkštai, lenko ausis vietoje i girdi e.
Pirmasis dėmuo stir- yra sietinas su veiksmažodžiu stirti „darytis nelanksčiam, stingti, medėti“. Prisiminkime posakius: Nuo šalčio rankos
sustiro. Kailiniai nuo lietaus stirsta. Gal tai buvę šlynėti laukai, kurie
džiūdami darėsi kieti?
Stradūnai (lenk. Straduny, vok. Stradaunen) – senas kaimas
Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elko apskrityje ir valsčiuje, prie Elkos
upės ir Stradūno ežero, nuo kurio ir vardą gavęs.
Kaimas įsikūrė 1475 m. Tuomet ant Elkos skardžio kryžiuočiai ir
pilį pastatė.
1944 m. dauguma vietos gyventojų pasitraukė į Vokietiją, bijodami pasekmių.
Strengelaitis (lenk. Stręgielek) – prie Strengelio ežero esantis
kaimelis. Vardą gavęs nuo ežero.
Strengelis (lenk. Stręgiel) – kaimas prie Strengelio ežero Vengožavo apskrityje ir valsčiuje. Vardą gavęs nuo ežero.
Sūdlaukiai? (lenk. Sudawskie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Lietuviškai tariant šio vardo neteko girdėti, tačiau jis
aiškiai yra vedinys iš Jotvos srities – Sūduvos – pavadinimo. Bet negalima atmesti, kad šis kaimavardis nėra asmenvardinės kilmės.
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Sulimai (lenk. Sulimy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Piso apskrityje, Biała Piska valsčiuje. Vardo etimologija neaiški. Gal
iš asmenvardžio?
Suvalkai (lenk. Suwałki) – Palenkės vaivadijos šiaurėje esantis miestas, įsikūręs ant Juodosios Ančios krantų. Lenkų toponimikos žinovai iki šiandien nepajėgia išsiaiškinti Suvalkų miesto
vardo kilmės. A. Polujanskis (Połujański) rašo, kad mieste įsikūrę
keli suvilkai, kas neva lietuviškai reiškia valkatas, bet, jo teigimu,
lietuvių kalbos žodynas pateikia tiktai žodį susivilkai, ir tai reiškia
sueigą. Kita hipotezė teigia, kad miesto pavadinimą sudaro priešdėlis su-, kas lietuvių kalboje nusako buvimą šalia ko, prie ko, ir
šaknis valk- „siauras, mažas upelis, klampynė“, kas drauge paėmus
nurodo „vietą prie upės, pelkės, klampynės“. Šių kalbininkų manymu, įdomu tai, kad Suvalkų krašte gyvenantys lietuviai, kalbantys
dzūkų tarme, vartoja žodį suvalka, nusakantį „padugnes, valkatas“.
1941–1944 m. vokiečių nacistinė administracija miestą vadino Sudauen „Sūduva“.
Suvalkai – miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Palenkės vaivadijoje, netoli sienos su Lietuva ir Baltarusija. Jame 69 300 gyventojų.
Įsikūręs čia regioninis muziejus, jame matome religinių eksponatų iš
XVI–XVII a. Pagrindinė pramonė – maisto produktų gamyba, pjautinė mediena, tekstilė ir audiniai, statybinės medžiagos.
1919–1920 m. Suvalkai buvo Lietuvos Respublikos sudėtyje. Istorinis etninės Lietuvos miestas, lietuvių kultūros centras XIX a., šiandien visiškai nutautęs.
Sūduva – tai istorinis Suvalkų krašto vardas. Prie Suvalkų Šveicarijos kaime yra išlikę jotvingių pilkapiai.
Suvalkų miestą 1690 m. įkūrė Vygrių kamalduliai. 1720 m. gegužės 2 d. gyvenvietė gavo miesto teises. Miestui skleistis padėjo geografinė padėtis, mat įsikūrė jis prie kelio iš Peterburgo į Varšuvą.
Antrojo pasaulinio karo metais Suvalkai buvo prijungti prie Rytprūsių. Po karo vėl grįžo Lenkijai.
Sventainà (lenk. Świętajno) – valsčius Olecko apskrityje ir valsčius Olštyno apskrityje. Vietovės vardą, matyt, gavusios iš čia turėjusių būti šventyklų.
Svignainà (lenk. Śwignajno) – gyvenvietė ir kaimas, esantys Piso
apskrityje, Ruciano-Nidos valsčiuje. Pagal darybą vietovardis yra baltiškas, divikamienis: svig- ir nain-. Pirmojo kamieno reikšmė neaiški.
Antrąjį aptinkame pavardėje Nainys, ir galima jį sieti su liet. náina
„smalsuolis; slunkius“.
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Šaipiškės (lenk. Szejpiszki) – dvaro kompleksas, statytas XIX a.
antrojoje pusėje (gyvenamasis namas, svirnas, kalvė) bei buvęs dvaro
parkas. Šiandien Šaipiškių gyvenvietė priklauso (žr.) Ramoniškių kaimui Seinų valsčiuje.
Šaltėnai (lenk. Szołtany) – kaimas Lenkijoje, Seinų apskrityje,
Punsko valsčiuje. Vardą gavęs ne tiek nuo Šalčios upės, kuri čia išteka
iš šaltinių, kiek greičiau nuo asmenvardžio, ką rodytų priesaga -ėn-,
paprastai nusakanti kieno nors sūnų, pvz., Petrėnas, Juozėnas... Mūsų
krašte Šaltėno pavardė nėra išlikusi, tačiau LPŽ tokią pavardę teikia.
Taigi Šaltėnų kaimas būtų tos pačios darybos, kaip ir Kreivėnai (iš
Kreivėno). Nuo Šalčios upės vardą gavęs netoliese esantis kitas kaimas – (žr.) Pašalčiai.
Šaltyšavizna (lenk. Sołtysowizna) – kaimas Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Tai šaltyšiaus (seniūno) turima vizna (žr. Adomavizna).
Šareikiai (lenk. Szarejki) – kaimas Elko apskrityje ir valsčiuje
bei Olecko apskrityje, Kavolių (lenk. Kowale Oleckie) valsčiuje. Kaimo vardas veikiausiai asmenvardinės kilmės, plg. Šareika.
Šarkos (lenk. Szarki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Branevo apskrityje, Lelkovo valsčiuje. Nežiūrint tokios daugybės karų
ir negandų, išlaikė jis gražų baltišką vardą. Galimas daiktas, jis asmenvardinės kilmės, plg. Šarka.
Šeštokai (Lietuva) – miestelis Lazdijų rajone, 2 km piečiau kelio
Alytus–Kalvarija, netoli sienos su Lenkija. Seniūnijos centras. Stovi
Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia (nuo 1924),
veikia Šeštokų vidurinė mokykla, paštas.
Šeštokuose yra geležinkelio stotis, kurioje susieina 1 435 (europiniai geležinkeliai) milimetrų ir 1 520 (sovietiniai geležinkeliai) milimetrų pločio vėžės, todėl miestelis yra svarbus tranzitinis taškas tarp
Baltijos valstybių ir į vakarus esančių kitų Europos Sąjungos šalių.
Istorikas kun. J. Reitelaitis Lietuvos metrikos 76 knygos 221 puslapyje buvo suradęs įrašą, jog Šeštokų įkūrėju buvęs Andriejus Sasinas. Jis iš karaliaus Žygimanto Augusto gavo leidimą Šeštokinės
skynime (v Šostakovskom Ostrove), Nemunaičio girininkijoje, prie
Kirsnos upės, iškirsti mišką ir įkurti gyvenvietę, kuri jiems ir jų ainiams priklausysianti iki tol, kol jie būsią gyvi. Tačiau A. Sasinas naujojoje sodyboje neilgai gyveno. Jam mirus jo žmona ištekėjo už Jono
Kryžanausko, tačiau neilgai trukus mirė ir ji, nepalikusi įpėdinių, antrajam vyrui neišrūpinusi teisės gyventi Šeštokinės skynime.
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Pats J. Kryžanauskas nesitikėjo, kad kas nors galįs jį iškeldinti,
– toliau kirto medžius ir plėtė gyvenvietę. Vis dėlto jis buvo įskųstas
karaliui Žygimantui III. Karalius 1592 m. gegužės 4 d. Šeštokinės skynimą valdyti iki gyvos galvos pavedė Pinsko vėliavininkui Konstantinui Fediušai.
Tokiu būdu Sasino, Kryžanausko, Fediušo Šeštokinės sala greičiausiai tapo dvaru (karalių dovanotos žemės patikėtiniams užimdavo
po keliasdešimt valakų, juose šie ir kurdavo kaimus). Ši gyvenvietė
buvo vadinama sala greičiausiai dėl to, kad buvo apsupta trijų vandens
telkinių: Kirsnos upės, Kiaulyčios upelio ir Naujienos ežero.
XIX a. pabaigoje nutiestas geležinkelis, apie 1895 m. pastatyta
geležinkelio stotis.
1939 m. Šeštokuose gyveno 500 žmonių. Gydė juos privatus medicinos gydytojas, buvo vaistinė, paštas, pradinė mokykla, pieninė,
kelios krautuvės, veikė kooperatyvas „Dzūkija“ (vėliau „Ąžuolas“),
smulkaus kredito, žemės ūkio draugijos.
Dėl pavadinimo kilmės: yra daug legendų, aiškinančių, iš kur atsiradęs miestelio vardas.
Į Šeštokų žemes buvo galima patekti tik per klampias pelkes, todėl dvaro kumečiams buvo pasiūlyta persikelti į šias žemes ir įsikurti.
Atsiradę tik šeši kumečiai, panorę ten gyventi. Taip esą atsiradęs kaimo pavadinimas – Šeštokai.
Senesni miestelio gyventojai pasakoja ir tokią legendą, jog esą
senais laikais Samanyne (taip vadinama šalia miestelio esanti pieva,
prieš melioraciją buvusi pelkė) kovėsi lietuviai ir kryžiuočiai. Vienas
kryžiuotis smigdamas į pelkę sušuko: „Šešta kovo!“ Nuo to laiko ir
likęs Šeštakavas (Šeštokai).
Keletas Šeštokų miestelio gyventojų pasakoja ir padavimus, pagal
kuriuos esą kilo pavadinimas. Galbūt šie pasakojimai istoriškai tiksliai
ir nepaaiškina miestelio vardo kilmės, tačiau miestelio gyventojų kūryba yra autentiška ir unikali.
Pasak ponios Stefos Gurevičienės (g. 1924), kartą vykęs mūšis, kur
dabar yra Šeštokų miestelis. Vienai armijai vadovavo karvedys, kurio
pavardė buvo Šeštokas. Mūšio metu jis žuvo. Kareiviai, nenorėdami,
kad jis būtų užmirštas, prašė žmonių kaimą pavadinti vado pavarde.
Pasak Juozo Adomaičio (jau miręs), toje vietoje, kur dabar yra
Šeštokai, anksčiau buvo dvaras. Jame gyveno ponas, pavarde Šeštokas. Jis buvo žiaurus ir labai skriaudė savo darbininkus. Todėl žmonės
jį prakeikė: „Kad jis prasmegtų skradžiai žemę!“ Trenkė perkūnas, ir
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visas dvaras drauge su ponu sudegė. Nuo to laiko ši vietovė vadinama
Šeštokais.
Toje vietoje, kur šiandien yra Šeštokų kaimas (neseniai taip pervadintas buvęs Liepinės kaimas), buvo dvaras. Dvaro pastatas stovėjo
šalia Lazdijų vieškelio, greta minėtojo Liepinės kaimo. Šiandien čia
pušynėlis, auga daug alyvų krūmų, sena liepa. Parke galima rasti ir
buvusio dvaro pamatų liekanų (dvaras sudegęs). Dvaro savininkai
buvo Bereckai, vėliau Osipavičienė, Mečislovas ir Elena Kolačiauskaitė – Beldauskai, ir pagaliau seserys Kazimiera ir Vanda Beldauskaitės.
Pastarosios padovanojo bažnyčiai 8 margus žemės ir namą su ūkiniais
pastatais. Dvarininkaitės rėmė ir bažnyčios statybą, ji 1924 m. buvo
užbaigta (lietuviškoji Vikipedija).
Šešupėlė (lenk. Szeszupka) – kaimas Suvalkų apskrityje, Jeleniavo valsčiuje. Vardas Lenkijoje gyvenančių lietuvių neišlaikytas,
galimas daiktas, sudarytas jau lenkakalbių gyventojų pagal Šešupės
vardą, kur ištakose ji dar labai siaura.
Šilainė (lenk. Szylainie) – buvęs kaimas Punsko valsčiuje, šiuo
metu prijungtas prie Ožkinių. Šilainės vardas kilęs iš daiktavardžio šilas. Šilas yra smėlynuose įsiveisęs spygliuočių miškas. Šiuo metu šaknis šil- mūsų kalboje plačiai iškerojusi. Turime juk ir šilainę arba šilynę „žemę prie smėlio“, šiloją – šilų visžalį viržį, ir šiloką – storalapių
šeimos šilų, šilainių vaistinį ir dekoratyvinį augalą, dar šilsamanę, šilovarnį, šilsmiltę „šilo žemę, šilainę“, ir šilagėlę – gražią laukinę gėlę,
nuodingą ir vaistingą augalą, šilagaidį „kikilį“, šilbaravykį – pušynų
grybą arba smiltynų baravyką, ir šilininką – pelkių augalą... Įdomumo
dėlei galima pridurti, kad šilas yra giminingas su veiksmažodžiu šilti.
Mat smėlėtoji šilo žemė iš tikrųjų labiau įšyla, negu molžemis ar juodžemis. Kokia nuostabiai taikli žodžių daryba. Tokia plati šilo leksinė
giminė rodo, kaip žmogaus dažnai vaikščiota į šilą, gerai pažinta jį.
Šilėnai (Lietuva) – Lietuvoje tokiu vardu esantys keli kaimai, tačiau čia kalbama apie netoli Mockavos esantį kaimą. Vardas veikiausiai yra asmenvardinės kilmės (plg. pavardę Šilėnas, kuri yra patroniminės -ėn- priesagos vedinys. Šilėnas veikiausiai yra buvęs kaimo
įkūrėjas).
Šimonavizna (lenk. Szymanowizna) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje. Kaimo vardas rodo, kad tai buvusi Šimono vizna
(žr. Adomavizna, Vizna, Vižainis).
Šimonys (lenk. Szymany) – keturi kaimai Lenkijoje: du Palenkės
vaivadijoje, du Varmijos Mozūrų. Kaimų vardai paimti iš populiarios
įkūrėjų Šimonių pavardės.
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Šipliškės (lenk. Szypliszki) – valsčiaus gyvenvietė Suvalkų apskrityje, išsidėsčiusi abipus Via Baltica kelio netoli Lietuvos sienos.
Vardą gavusi nuo neišlikusio asmenvardžio Šiplys (ar gal Čiplys, nes
seni žmonės kartais dar sakydavo Čipliškės).
Šiurpiliai (lenk. Szurpiły) – kaimas Suvalkų apskrityje, Jeleniavo valsčiuje. Šiandien Šiurpiliu vadiname kalną, kuriame stovėjo
jotvingių Krėsmenos krašto pilis, 1283 m. galutinai kryžiuočių sunaikinta. Alkaniems išdavikams parodžius slaptą kelią, kryžiuočiai naktį
įsiveržė į pilį, nužudė sargybinius, išskerdė miegančius gyventojus ir
pilį padegė. Šitas vaizdas daugelį metų aplinkiniams gyventojams kėlė
kraupą. Ji žmonių buvo vadinama Šiurpia pilimi.
Paminėti reikia, kad Šiurpilio kaimo šiandien jau lenkakalbiai gyventojai lenkų kalba pasakoja gražiausią lietuvių pasaką apie Eglę žalčių karalienę. Tas faktas rodo, kad ši pasaka yra senesnė, negu mūsų
tauta. Ji siekia dar ankstyvuosius baltų laikus ir rodo visų jų kultūrų
ir kalbų bendrumą.
Šlynakiemis (lenk. Szlinokiemie) – kaimas Seinų apskrityje,
Punsko valsčiuje. Šiame krašte gausu molingos ar šlynėtos žemės. Tačiau išskirtinai daug turėjo jos žmonėms rodytis Šlynakiemio kaime,
jeigu iš šlynės kaimas net vardą gavo. Kaimas įsiremia į Šalčios krantus. Toji kaimo dalis buvo vadinama Pašalčiais.
Štabinas (lenk. Sztabin, seniau liet. Stabingis) – apie 20 km į pietus nuo Augustavo prie Bebros upės esantis miestelis. Jo vardas, kaip
ir netoli nuo Seinų esančio Stabingio ežero bei kaimo, sietinas su jotvių daiktavardžiu stabis „akmuo“. Priebalsis š yra jau naujesnių laikų
padarinys. Štabinas tai ir būtų akmenynas „akmeninguose laukuose
įsikūrusi gyvenvietė“. Tokią kilmę remia ir apie 25 km į rytus esanti
gyvenvietė, lenkų vadinama Stara Kamienna (lenk. kamień „akmuo“)
bei kiti panašūs apylinkių vietovardžiai.
Dabartinio Štabino teritorijose kitados gyveno jotvingiai. 1506 m.
Aleksandras Jogailaitis dalį šių žemių priskyrė Chreptavičių kilčiai.
Kaimą įkūrė Adomas Chreptavičius prieš 1598 m. prie kelio iš
Augustavo į Knišiną. Pusantro amžiaus buvo jis vadinamas Osinka.
Štabinu (Stabingiu) gyvenvietę pavadino 1760 m. Joachimas
Chreptavičius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris. Jis nužymėjo trikampę turgaus aikštę bei gatvių tinklą. Į XVII a. pabaigą
ėmė formuotis čia miesto židinys.
Štabinas pagarsėjo grafo Karolio Bžostovskio (Joachimo Chreptavičiaus anūko) socialiniais ir ekonominiais eksperimentais. XIX a.
3-iajame dešimtmetyje įkūrė jis vadinamąją Štabino Respubliką. Atlei-
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do valstiečius nuo baudžiavos ir žemę perdavė nuomoti, įsteigė mokyklą ir savo valdose padarė privalomą nemokamą mokslą, modernizavo
žemės ūkį (ėmė taikyti sėjomainą ir naudoti naujus padargus, pradėjo
auginti bulves ir kitus kaupiamuosius augalus), pastatė lentpjūvę, atidarė žemės ūkio mašinų gamyklą, pastatė ligoninę ir pasikvietė gydytoją, įvedė baudžiamąjį kodeksą, šeima turėjo mokėti už giminaičius,
sugautus elgetaujant. Neišgalintiems buvo sudaryta pašalpa – įsteigė
taupomąją paskolų kasą ir senatvės pensijas, dėl ko priešininkai laikė
jį socializmo pirmtaku ir net pravardžiavo raudonuoju grafu. Atidarė
alaus daryklą, spirito varyklą, likerio ir degtinės gamyklą, bet rūpinosi valstiečių blaivybe. Jeigu kuris valstietis nusigerdavo, smuklininkas turėjo mokėti didžiulę baudą. Nebuvo galima gėrimų pardavinėti
darbo valandomis. Pastatė stiklo liejyklą, plytinę, lentpjūvę, dailidžių
dirbtuvę, ketaus gaminių fabriką (pastatė krosnį balų rūdai lydyti),
darbininkus partraukė net iš Saksonijos (jų palikuonys dar ir šiandien
čia gyvena), ir dvaras ėmė klestėti. Vėliau dar jo užsuktu rūpesčiu
1895 m. čia buvo įsteigta parapija, prie Bebros upės pastatyta prieplauka.
Prieš mirtį 1853 m. lapkričio 29 d. testamentu savo valdas pavedė
valstiečiams amžinam naudojimuisi, tačiau rusų valdžia jo testamentą
sulaužė. Štabinas ėmė nykti ir 1897 m. prarado miesto teises.
Štuthofas (lenk. Sztutowo, kašb. Sztutowò, vok. Stutthof) – miestelio pobūdžio valsčiaus gyvenvietė Pamario vaivadijoje, Novy Dvoro
apskrityje, įsikūrusi Žulavuose. Seno prūsiško vietovardžio nėra išlikę, gal jo ir nebuvę, nes vietovardis (pgl. lenkų Vikipediją) pirmą
kartą literatūroje paminėtas 1432 m. Naujas tikriausiai yra vokiečių
suteiktas, plg. vok. Stute „kumelė“, Hof „kiemas“.
Po Lenkijos ir Lietuvos I padalijimo Štuthofas atsikliuvo Prūsijoje.
Išliko ten per 1773–1918 m. 1919 m. buvo prijungtas prie Gdansko
Laisvojo Miesto. 1939 m. rugsėjo 1 d. prijungtas prie III reicho.
1939–1945 m. Štuthofo valsčiuje buvo įsteigta koncentracijos stovykla KL Stutthof. Ją įsteigė tuoj pat, kai rugsėjį Lenkiją užėmė vokiečių armija. Kalėjo čia ir lietuvių rašytojas profesorius Balys Sruoga.
Po karo grįžęs namo parašė prisiminimų knygą Dievų miškas. Pagal
knygą Lietuvos kino studija sukūrė meninį filmą apie šią stovyklą.
Šiandien lagerio teritorijoje įkurtas muziejus.
Po Antrojo pasaulinio karo kaimas grįžo prie Lenkijos. Anksčiau
čia buvusius gyventojus iškeldinta į Vokietiją.
Tarlaukiai (ar Taberlaukiai, lenk. Tarławki, vok. Taberlack)
– kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Vengožavo (Unguros) aps-
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krityje ir valsčiuje. Už 1 km nuo kaimo ant Tarlaukių (Taberlaukių)
kalno (143 m v. j. l.) yra išsilaikiusios prūsų pilies liekanos. Vietovardis dvikamienis. Pirmas kamienas tar- ar gal taber- (pastarąjį galbūt
galima sieti su asmenvardžiu Tabėra), ir antras lauk- (žr. Bezlaukiai,
Ruklaukiai).
Kaimas įsikūrė XV a. pradžioje. Mokyklą čia atidaryta XVIII a.
Vienos klasės mokykloje 1852 m. buvo 42 moksleiviai, o 1935 – 41
moksleivis. Po Antrojo pasaulinio karo keturklasę mokyklą atidaryta
čia 1950 m.
Po pasikėsinimo į Hitlerį valdų savininkas Heinrichas fon Lehndorfas (Heinrich von Lehndorff) buvo areštuotas, o Tarlaukius III reichas konfiskavo. Po 1945 m. čia buvo įsteigtas valstybinis žemės ūkis.
Taurusiškės (lenk. Tauroszyszki) – kaimas Seinų apskrityje,
Punsko valsčiuje. Lietuviškas vardas yra kilęs nuo žodžio tauras arba
taurus „geras“. Taip aiškina lenkų Vikipedija. Bet greičiau vardas yra
asmenvardinės kilmės, tai rodo priesaga -išk-, veikiausiai nuo pavardės Taurusis – ji turi giminingų pavardžių Taura, Tauraitis, Taurelis,
Tauris ir labai artimą Taurosas.
Teistymai (lenk. Tejstymy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Olštyno apskrityje, Kolno valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Tikėtina,
kad kilęs iš dvikamienio neišlikusio asmenvardžio Teistymas: pirmasis
dėmuo teis- neaiškios reikšmės (vargu ar galima tapatinti su veiksmažodžiu teisti ar būdvardžiu teisus), antrą tym- galbūt galima sieti su
liet. tymà „širdažolė“ ar tymas „plona minkšta oda“.
Yra čia išsilaikęs bajoro dvaras, ikikarinės kapinės ir kitų vertybių.
Tykotinė (lenk. Tykocin) – apie 30 km į rytus nuo Balstogės nutolęs miestelis. Vardo kilmė gretinama su liet. daiktavardžiu tykotinė
„sargybvietė“ (tykoti „iš pasalų saugoti“).
Pilies čia būta nuo XI iki XIV a. Sėslija suklestėjo dėl prekinių mainų tarp Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Istorikai teigia,
kad Tykotinė atsirado toje vietoje, kurioje keliamasi per Narvę, trumpinant kelią iš Maskvos ir Vilniaus leidžiantis į Krokuvą ir Poznanę.
1425 m. Tykotinė iš Mazovijos kunigaikštystės perėjo į Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį.
1458 m. po Jono Goštauto mirties Tykotinę paveldėjo jo sūnus
Martynas. 1483 m. po šio mirties Tykotinę paveldėjo Olbrachtas Goštautas.
1542 m. bevaikis mirė Stanislovas Goštautas, tuomet Tykotinę
perima Žygimantas Augustas, vesdamas Barborą Radvilaitę, Goštauto našlę.
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1569 m. Tykotinė ir apylinkės prijungiamos prie Lenkijos Karalystės.
1655 m. apsuptoje Tykotinėje mirė didysis Lietuvos etmonas Jonušas Radvila.
1656 m. Tykotinė vėl grįžta prie Lenkijos Karalystės.
1795 m. Tykotinė pakliūva į Prūsų nuoskyrą.
1807 m. atsiranda Varšuvos Kunigaikštystėje, 1815 m. – Lenkijos
Karalystėje.
1941–1944 m. – vokiečių okupacija. Vokiečiai išnaikina žydus.
Tolkmickas (ar galbūt Tolkemitė?, lenk. Tołkmicko, vok. Tolkemit) – valsčiaus miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Elbingo apskrityje, prie Vislos marių. Jūros uostas.
Seniausios užuominos apie Tolkmicką yra legendos, kurias sunku laikyti istoriniais šaltiniais, tačiau tiesa bus, kad ankstyvaisiais viduramžiais buvo čia prūsų pilis, ir jos likučiai išsilaikė iki mūsų dienų.
Iškasenos rodo, kad pilies čia būta jau apie 650–400 m. pr. Kr. Net iki
XIII a. šią teritoriją apgyvenę buvo prūsai pagudėnai. 1233–1283 m. prūsus nukariavo kryžiuočiai. Pirma raštiška vardo užuomina yra iš 1326 m.
ir skamba Tolkemit. Po Trylikos metų karo pabaigos Tolkmickas atsidūrė
Lenkijos ribose ir išsilaikė iki 1772 m., kuomet įvyko I Lenkijos-Lietuvos
padalijimas ir miestas perėjo į Prūsų Karalystę. Per 1710 m. marą išmirė pusė jo gyventojų. Po Antrojo pasaulinio karo Tolkmickas vėl grįžo į
Lenkiją. Legenda taip aiškina miesto vardo atsiradimą: sakoma, kad jis iš
stovėjusios pilies Tolkės ir kunigaikščio Hoggo dukros Mitos.
Tolninkai (lenk. Tolniki) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Lidzbarko apskrityje, Kivitų valsčiuje. Jie yra į pietryčius nuo Varmės
Lidzbarko. Jo vardas veikiausiai yra asmenvardinės kilmės – iš Tolninko, matyt, žmogaus, kuris gyveno toli nuo kitų.
Tomkuliai (lenk. Tomkule) – gyvenvietė Semiatyčių apskrityje,
Drohičino valsčiuje. Vietovardis yra asmenvardinės kilmės iš neišlikusios pavardės Tomkulis, kuri savo ruožtu yra patroniminės -ul- priesagos vedinys iš Tomkus < Tomas.
Trakėnai (Lietuva) – kaimas Sangrūdos apylinkėje. Kaimo vardas yra asmenvardinės kilmės, iš pavardės Trakėnas.
Trãkiškės (lenk. Trakiszki) – kaimas Punsko valsčiuje. Priesaga
-išk- rodo, kad šis kaimas buvo įvardintas pagal pavardę Trakas ar
Trakys.
Trakìškiai (Lietuva) – kaimas ir apylinkė prie Kalvarijos, Marijampolės rajone. Kaimo vardas yra asmenvardinės kilmės, iš pavardės
Trakìškis.
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Trumpalis (lenk. Trompole) – mažas pasienio kaimelis Punsko
valsčiuje. Į šiaurę nuo kaimo jau Lietuvos teritorijoje yra Trumpalio
ežeras, iš jo kaimas gavo vardą.
Turaslė (lenk. Turośl – plg. Przerośl, Reszel) – dvi tuo vardu
vietovės: 1) kaimas ir valsčius Palenkės vaivadijoje, Kolno apskrityje,
Turoslės valsčiuje, 2) kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Piso apskrityje ir valsčiuje. Baltiška vardo kilmė neaiški. Veikiausiai tai dvikamienis daiktavardis, kurio pirmo kamieno tu- jau nesuvokiama, antrąjį
-rasl- galbūt galima sieti su liet. daiktavardžiu rasa.
Turtulis (lenk. Turtul) – nedidelis kaimas Suvalkų kraštovaizdžio parko pakraštyje. Seniau čia būta malūno, dokumentai patvirtina
jį buvus jau 1645 m. Veikė jis iki 1963 m. Dabar likę tik griuvėsiai,
tarp jų veikia nedidelė vandens elektrinė. Užtvanka sutelkė Juodosios
Ančios vandenis ir sudarė salpą – ežerėlį su keliomis salomis. Aplink
kyla aukšti ir statūs slėnio skardžiai. Tai vadinamojo Turtulio ozo tęsinys. Čia pat prie salpos, stačios kalvos viršūnėje, yra žvalgytinė, iš
kur atsiskleidžia puikus reginys į Turtulį ir Juodosios Ančios slėnį.
Turtulio ozas nusidriekęs per 2,8 km ilgį, jį sudaro 13 ištįsusių kalvų,
siekiančių 17 m aukščio. Iš Turtulio į Blaskovizną eina pažintinis takas
„Juodosios Ančios slėniu“. Veda jis pakraščiu aukštumos, nuo kurios
matyti giliai tekanti upė.
Vardo kilmė nėra aiški. Legenda pasakoja, kad čia gyvenęs turtingas žmogus, jis ir šį malūną pastatęs,
Ūdrynė (lenk. Udryn) – kaimas Suvalkų apskrityje, Jeleniavo
valsčiuje. Jo vardą galima sieti su vandens kailinio žvėrelio ūdros vardu. Priesaga -yn- rodytų ūdrų buvimo ir veisimosi vietą.
Ukta (lenk. Ukta) – kaimas Piso apskrityje, Ruciano-Nidos valsčiuje prie Krutynės. Vardo etimologija neaiški.
Ūla (Lietuva) – kaimas prie upės Ūlos, Dzūkijos parke. Nuo upės
ir kaimas gavęs vardą.
Ūlava (lenk. Ułowo) – valsčiaus kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje. Vardo kilmė neaiški, bet gal galima sieti
jį su Lietuvoje esančios Ūlos upės vardu? Priesagos -av- vedinys gal
rodytų kažkokios ūlos vietą?
Ungura – žr. Vengožavas.
Užmaudė (lenk. Użmauda) – kaimas (nausėdija) Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje, ir siekiasi su Varmijos Mozūrų vaivadija.
Gyvena čia 24 žmonės šešiuose žemės ūkiuose. Be žemės ūkio, plėtojamas čia ir agroturizmas. Per kaimą eina pėsčiųjų ir dviratininkų
turistiniai keliai.
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Lenkų Vikipedija mano, kad kaimo vardas kilęs nuo lietuviško
žodžio malda ir priešdėlio už-. Tačiau kaimui vardą suteikęs ežeras
Mauda, kur prie vieno kranto yra įsikūręs tuo pačiu vardu kaimas (žr.)
Mauda. Ši nausėdija kūrėsi vėliau, todėl, Maudos gyventojų požiūriu,
ir buvo vadinama Užmaude.
Užrankiai (lenk. Użranki, vok. Königshöhe) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Mrongovo apskrityje ir valsčiuje. Kodėl baltiškai
kaimas pavadintas Užrankiais, nėra aišku.
Kaimas įkurtas 1555 m. Neogotikinio stiliaus bažnyčią pastatyta
į XIX a. pabaigą.
Netoli kaimo kyla kalva (212 m v. j. l.). 1845 m. lankėsi čia Prūsų karalius Frydrichas Vilhelmas IV. Siekiant tą faktą įamžinti, kalvą
pavadinta Karališkąja Kalva (vok. Königshöhe), o nuo 1881 m. vardą
perkelta kaimui.
Vabalai (lenk. Wobały) – kaimas Galdapės apskrityje, Dubeninkų
valsčiuje. Vardas tikriausiai asmenvardinės kilmės, iš Vabalo pavardės. Tokių pavardžių ir šiame krašte esama.
Vadangas (lenk. Wadąg) – kaimas Olštyno apskrityje, Dyvitų
valsčiuje. Tiesiogiai siejasi su Olštyno miestu ir išsidėstęs ant Vadangos upės krantų. Vardą gavęs nuo Vadangos upės.
Vietovę sudaro dvi dalys: senesnė išsidėsčiusi prie Vadangos
upės, bei atokiau stovintys vienašeimiai nameliai.
Vadukaimis (lenk. Wodukajmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje.
Vadukaimio vardas yra sudurtinis. Antrasis dėmuo yra aptinkamas ir daugelyje kitų gyvenviečių vardų – kaimas. Ką sako pirmasis dėmuo vadu-? Turime nemažai šios šaknies pavardžių: Vadoklis
(vadoklis „vadeiva“), Vaduoklis, Vadeiša, Vadeika, Vadeikis, Vadišys...
Tačiau Vadukaimis bus bene „vado kaimas“ (plg. Vaitakiemis – vaito
kiemas). Tos pačios šaknies pavardės rodo, kad šaknis vad- plačiai
vartojama tikriniuose daiktavardžiuose.
Vaičiuliškės (lenk. Wojciuliszki) – kaimas Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje, apie 4 km į šiaurę nuo Punsko. Vardas yra asmenvardinės
kilmės. Šiame krašte pavardė Vaičiulis yra plačiai žinoma.
Vaimonys (lenk. Wojmany) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Kaimo vardas
yra asmenvardinės kilmės.
Vainos (lenk. Wojnasy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Olecko apskrityje, Veličkų (lenk. Wieliczki) valsčiuje. Vardo kilmė asmenvardinė. Pavardę Vaina lenkai štampuodami vadino, kaip ir dau-
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gumą kitų lietuviškų pavardžių, Wojnas, iš čia ir kaimas Vainos, plg.
kaimą Vilkai (lenk. Wilkasy).
Činšinis kaimas įsikūrė 1553 m. liepos 25 d. 40 valakų sklype.
Kunigaikščio seniūnas Kristupas Glaubicas (Glaubitz) tais metais Vaitiekui Vainai ir Mykolui Nurkai padovanojo sklypą ir pavedė užduotį
partraukti kurėnus, kurie įūkintų 40 valakų žemės sklypą jų įkurtame
kaime. 1600 m. čia gyveno jau lenkai. 1939 m. juose buvo 208 gyventojai.
Vaiponia (lenk. Wojponie) – kaimas Šipliškių valsčiuje, Suvalkų
apskrityje.
Šių apylinkių vaizdai yra be galo gražūs: kalvos, duburiai, pievos,
slėniai, ežerai, maži akivarai... Viskas taip miniatiūriška ir taip įvairu.
Iš čia matyti ir Šešupės slėnio krantai. Kraštovaizdį dar puošia miškeliai, beržynėliai, krūmynai. Čia kiekvienas keliautojas būtinai stabtels apsidairyti ir pasigrožėti. Norisi sušukti – jotvingiai nuo svetimų
žvilgsnių dangstėsi pačia žeme. Čia žemė žmogų slėpė, o žmogus ją
gynė.
Kaimas vardą gavo nuo vinguriuoto šalimais tekančio Vaiponios
upelio.
Vaitakiemis (lenk. Wojtokiemie) – kaimas Punsko valsčiuje,
esantis prie plento į Smalėnus, už geležinkelio. Istoriškai tai buvęs vaito (šiandien sakytume – viršaičio) kiemas. Gal tais laikais, kai valsčius
savo būstinę turėjo Seivuose, čia ir gyvenęs vaitas, o gal jis čia tik
kaimą įkūręs.
Valinčiai (lenk. Wołyńce) – kaimas Punsko valsčiuje. Vardas yra
pavardinės kilmės. Čia ir šiandien dar gyvena kelios Valinčių šeimos,
ir, kad būtų galima atskirti, apie kurią kalbama, gavę jie įvairias pravardes. Ši pavardė tos pačios šaknies, kaip ir plačiai žinoma vyskupo
literato ir visuomenės veikėjo Motiejaus Valančiaus. Ją atsinešę, matyt, iš Volynės krašto į Lietuvą atsikėlę gyventojai.
Vanikaimis (lenk. Wanikajmy, seniau Wonikajmy ar net Iwonki)
– kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Sempopolės valsčiuje. Kaimo vardas yra sudurtinis: iš asmens vardo, veikiausiai Ivanas (gal buvęs pravoslavas), ir antras dėmuo – kaimas.
Varkaimis (lenk. Warkiejmy) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Lidzbarko apskrityje ir valsčiuje. Vardas sudurtinis. Pirmasis
dėmuo neaiškios kilmės ir reikšmės asmens vardas. Antras – kaimas.
Varlytai (lenk. Warlity) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Ostrudos apskrityje ir valsčiuje. Kaimo vardas nėra aiškus, bet gali
būti paimtas iš asmenvardžio.
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Varnikaimis (lenk. Warnikajmy, vok. Warnikeim) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje.
Kaimas gyvavo jau XIV a. ir buvo kryžiuočių sargybvietės užnugaris. Kaime gyveno prūsai. Tai rodo jo vardas, sudarytas iš dviejų žodžių:
warne „varna“ ir kaymis „kaimas“. Tokios darybos vietovardžių turime
ir mūsų apylinkėse: Šlynakiemis ar Vaitakiemis. O Kreivėnuose ir Valinčiuose turime per du kaimus nutįsusią balą Krankliabalę ar Giluišių kaime Barsukalnį ir Barsukabalę. Kiemas kitados reiškė ir kaimą. Bet negalima paneigti, kad gali jis būti asmenvardinės kilmės, iš vardo Varnis.
Varpūnai (lenk. Warpuny, vok. Warpuhnen) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Mrongovo apskrityje.
Kaimas įsikūręs 1373 m. prie Varpūnų ežero. Tais metais prūsui
Sanglobei ir jo keturiems sūnums kryžiuočių magistras Vinrichas fon
Kniprodė dovanojo 120 valakų. Sanglobės sūnaus Varpūno dvaras ir
davė pradžią Varpūnų kaimui. Ežero pirminis vardas, matyt, neišliko,
kadangi jis vadinamas kaimo vardu, kuris savo ruožtu perėmė pradininko Varpūno vardą. 1818 m. Varpūnų mokyklą lankė 43 vaikai, du iš
jų buvo vokiečiai (lenkų Vikipedija).
Varšynai (lenk. Worszyny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, bet greičiausiai tai asmenvardinės kilmės vietovardis.
Varškaičiai (lenk. Warszkajty, vok. Warschkeiten) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje, prie pat sienos su Karaliaučiaus kraštu. Priesaga -ait- rodo kieno
nors sūnų, todėl kaimo vardas būsiąs asmenvardinės kilmės.
Į šiaurę nuo kaimo yra Napoleono Kalnas (Napoleonsberg), iškilęs 120 m v. j. l., nuo kurio Napoleonas Bonapartas turėjęs vadovauti
armijai mūšio metu ties Ylava.
Varšuva (lenk. Warszawa) – Lenkijos valstybės sostinė ir didžiausias miestas, įsikūręs Vislos vidurupyje.
Dėl miesto vardo kilmės yra išlikusios kelios legendos. Jose minimi vargingoje sodyboje prie Vislos gyvenusių žvejų žmonõs ir vyro
arba kitų vargingų gyventojų naujagimių vaikų – dvynių berniuko ir
mergaitės Vars ir Sava – vardai, o toje vietoje, kurioje stovėjusi lūšnelė,
ilgainiui išsiplėtė gyvenvietė, kuri ir buvo pavadinta šių žmonių vardais. Dar pasakojama, kad dvynių tėvą Krokuvos karalius Kazimieras
pavadino Varšu (lenk. Warsz), ir tą žemę, kurioje turėsianti išsiplėsti
gyvenvietė, pavadino varšuviška žeme (lenk. ziemia warszowska). Iš
čia jau tik žingsnis iki Varšuvos miesto vardo suformavimo. Tik kad ši
graži legenda istoriškai niekuo nepagrįsta.
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Nors miesto vardo etimologija ir nėra aiški, vis tik labai tikėtina,
kad tas vardas turėjęs būti perimtas iš čia dar prieš lenkus gyvenusių
ankstyvųjų baltų. Jeigu taip iš tikrųjų būtų atsitikę, tai šaknies varšreikšmė net ir baltų kalbose bus jau nudilusi ir sunkiai kam suprantama. Tačiau ryšio būtų galima ieškoti su liet. daiktavardžiu vars-na, lat.
vars „viralas“ (plg. liet. virti, verda „kunkuliuoti, verstis, vartytis“),
kur atmetus priesagą -n- gautume giminingą šaknį su veiksmažodžiu
vers-ti, kas galėtų rodyti sravų upokšnį. Tuo tarpu priesaga labai dar
primena kitus baltiškus vietovardžius (plg. Jonava, Dainava, Lietava, Lietuva, Lietva, Jotva...). Lenkiškos tos rūšies priesagos būtų -ów,
arba -owo, plg. senesnio už Varšuvą Lenkijos miesto Krokuvos vardą Kraków, bei Augustów, Mokotów, Władysławowo... Baltų areale
priesaga -av- iš seno buvo vartojama įvardijant hidronimus: Mituva,
Šešuvis, Jotva, Drava (plg. nadruviai), Skalva, vėliau atsiradę hidroniminės kilmės etnonimai, kaip antai skalviai (plg. Skalvė, Paskalviai
– žr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija, t. 1, Lietuvių kalbos
kilmė, p. 281–283), bei vietovardžiai sūduva „pelkėta vieta“, romuva
„baltų genčių šventovė, jų kultūrinio gyvenimo židinys“. Todėl galima daryti atsargią prielaidą, kad ir Varšuvos gyvenvietė vardą galėjusi gauti iš šiandien jau nežinomo ar net išnykusio upelio Varsava.
O gal tai galėjusi būti Vislos atkarpa? Tokių pavyzdžių, kuomet viena upė įvairiose atkarpose turi skirtingus vardus, baltų vardyne yra
ir daugiau: Šalčia, Bokša, Seina, Marė (lenk. Marycha) ar Pasargė,
Paslanka (lenk. Pasłęka). Varde senovinis prūsų priebalsis s galėjęs
jau vėliau, veikiant lietuvių kalbos fonetikai, išvirsti į priebalsį š. Kad
senovėję būta čia priebalsio s, patvirtina ir lotynų (Varsovia) bei prancūzų (Varsovie) rašytiniai šaltiniai.
Pažvelkime į Varšuvos miesto kūrimosi istoriją, kaip jinai atsispindi lenkų šaltiniuose.
Manoma, kad gyvenvietė gali siekti gal net XII arba XIII a., kuomet senosios Varšuvos teritorijoje įsikūrė istoriškai seniausias Mazovijos kunigaikščių dvaras. Kada čia ėmė žmonės kurtis sėsliam gyvenimui, žinių labai stokojama. Spėjama, kad tai buvę IX–X iki XI a. XI
amžiuje jau buvęs čia barkais nuo Krokuvos plukdomų prekių (ypač
druskos) priimamasis uostas ir perkėla į kitą upės krantą. Ankstyviausieji rašytiniai šaltiniai užsimena apie čia įsikūrusią žvejų gyvenvietę.
Seniausias miesto teritorijoje dvaras buvo įkurtas Mazovijos kunigaikščių Jazdų (dabartinis Ujazdovas – lenk. Ujazdowo). Nėra išlikusių
rašytinių šaltinių apie miesto ištakas. Prielaidos daromos remiantis archeologinėmis iškasenomis. Pirmas rašytinis šaltinis apie šioje vietoje
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esančią gyvenvietę yra datuojamas 1251 m. Tuo laiku Lenkiją puldavę lietuviai ir įsiverždavę net iki Mazovijos, todėl prekybos kelias iš
Rusijos į Baltijos jūrą vedė saugesniu – kairiuoju Vislos krantu. Antai
1262 m. lietuvių ir rusėnų kariuomenė, vedama Mindaugo, užėmusi
Plocką, apgulė Mazovijos kunigaikštį Siemovitą I. Per išdavystę puolėjai užėmė Ujazdovą. Kovose Siemovitas žuvo, o jo sūnus Konradas
II dvejiems metams pakliuvo į nelaisvę. Kadangi apgulusi kariuomenė
Ujazdovą sudegino, naują kunigaikščio dvarą ir perkėlą įkurta už 4 km
toliau į šiaurę. Tai ir yra dabartinės Varšuvos teritorija, kur šiandien
stovi Karališkieji rūmai. Boleslovas II, spėjama, iš Torunės partraukė
pirklius, jie ir pavadinę miestą Varšova ar Varševa. Vardas kildinamas
nuo Ravų (Ravičių) kilties riterio Varšo (trumpinys iš Varcislavo), kuriam XII ar XIII a. priklausęs čia jau buvusioje gyvenvietėje įsikūręs
dvaras. Lenkų istorikas Janas Vroniševskis (Jan Wroniszewski) Ravičiams skirtoje monografijoje (Ród Rawiczów, Toruń, 1994) Varšo
asmenvardį nurodo esant būdingą giminei ir nuo jo kildina Varšuvos
vardą. Tačiau taip teigia be jokios kalbinės analizės ir nieko nesako apie
priesagą, kurios forma lenkų kalbai nėra būdinga. Be to, nepaaiškina ir
Varšo asmenvardžio kilmės. O juk ir jis, jei toks buvęs istorinis, galėjęs
būti kilęs iš jau turėto baltiško asmenvardžio ar vietovardžio. Todėl tai
dar kartą patvirtintų, kad kai prie Vislos įsikūrusį kunigaikščio dvarą
sudeginta ir kai kėlėsi jis į naują vietą, ten greičiausiai nebuvusi dykra, o, ko gero, stovėjusi jau tuo vardu anksčiau vadinama gyvenvietė,
kurios pavadinimas bus atėjęs iš senesnių laikų. Dar ir tai, kad ne iš
karto jo forma lenkų kalboje nusistovėjo, patvirtintų prielaidą, jog jis
naujiems kitos kalbos gyventojams buvęs svetimas ir nelabai lipo prie
lūpų.
Lenkų istorikų nuolat peršama mintis, kaip baltai įkyriai puldinėdavę slavų (Mazovijos kunigaikščių) žemes, dėl ko Konradas Mazovietis, Kazimiero Teisingojo sūnus, 1226 m. partraukė Kryžiuočių
ordiną ir įkurdino Kulmo žemėje (lenk. Ziemia Chełmińska – vėlgi
baltiškoje, prie Vislos, kur dabartinis Torunės miestas), verčia ir į šį
faktą pažvelgti kitu kampu. Lietuvius kunigaikščius poetas Aistis kaltina, kam tie išsižadėję savo žemių vakaruose, o vis akis kreipę į rytus. Gal kaip tik Mindaugo 1262 m. surengtas žygis Vislos link buvo
bandymas sugrįžti į istorines baltų žemes, kurias norėjo laikyti savo
tėvonija. Net ir minima, tačiau tiksliau neapibūdinta, pilies gyventojų
išdavystė ar kartais nerodo dar kraujo ryšio su vaduotojais ir Mindaugu? Manyti, kad autentiški lenkai galėję būtų išduoti savo pilį lietuviams užpuolėjams, galėtų nebent tik tas naivuolis, kuris nepažįsta
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lenkų nepalaužiamo charakterio ir nežino, kad tai būtų jiems labai nebūdinga. Bandant aiškintis tiesą, kas ir kodėl išdavė pilį, čia reiktų jau
istorikams imtis darbo.
Veisiejai (Lietuva) – miestas Lazdijų rajone, 19 km į pietryčius
nuo Lazdijų; Veisiejų miesto seniūnijos ir apylinkių seniūnijos centras,
regioninio parko direkcija. Urbanistikos paminklas (savitas gatvių tinklas ir erdvinė kompozicija). Mieste stovi Šv. Jurgio bažnyčia (pastatyta 1817 m.), išlikęs dvaras su parku, yra Veisiejų vidurinė mokykla,
lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, paštas, miškų urėdija, krašto muziejus. Paminklai kompozitoriui J. Neimontui, esperanto kalbos kūrėjui
L. Zamenhofui (nuo 1998).
Tai vienas iš nedaugelio miestų, įsikūrusių ežero pusiasalyje.
Vakarinį miesto pakraštį juosia parkas, pasodintas prie Ančios ežero
XVIII a.
Apylinkėse gausu ežerų. Didžiausias jų – Ančia, skiriantis miestą
į dvi dalis, vakarinė įsikūrusi pusiasalyje. Rytuose telkšo Snaigynas,
šiaurėje – Vernijis, pietvakariuose – Veisiejis.
Veisiejai minimi nuo 1501 m., nors panašiose vietose Ordino
kronikos dar 1253 m. mini sritį Weyze (Veise), buvusią sūduvių (jotvingių) žemėje. 1501 m. minimas Veisiejų dvaras, XVI a. pirmojoje
pusėje – miestelis. 1525 m. Slucko kunigaikštis Jurgis Olekaitis miesteliui išrūpino turgaus privilegiją, apie 1526 m. pastatydino pirmąją
bažnyčią.
1950–1959 m. buvo rajono centras. 1956 m. gavo miesto teises.
2000 m. kovo 23 d. LR prezidento dekretu nr. 825 patvirtintas Veisiejų
herbas (etalono autorė Laima Ramonienė).
Miesto pavadinimas kilo nuo Veisiejo ežero, esančio 6 km į pietvakarius nuo Veisiejų.
Veisūnai (lenk. Wejsuny) – poilsiavietė prie Veisūnėlio (lenk.
Wejsunek) ežero. Patroniminė priesaga -ūn- rodo vardo asmenvardinę
kilmę.
Vengožavas (lenk. Węgorzewo, seniau Węgobork, vok. Angerburg, liet. Ungura) – apskrities ir valsčiaus miestas Varmijos Mozūrų vaivadijoje. 2005 m. gruodžio 31 d. duomenimis, mieste buvo apie
12 500 gyventojų.
Ties Unguros (Angaros, Angarapės) žiotimis prie Mamrų kryžiuočiai 1335 m. pastatė medinę pilį ir pavadino ją Angerburgu (Angaros pilis). Kitais metais užpuolę lietuviai ją sudegino. Toje pačioje
vietoje išaugo nauja pilis. 1510 m. dokumentuose minima sėslija Gerothwohl, vėliau vadinama Naująja Valia. Tai ir buvo miesto pradžia.
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1571 m. balandžio 4 d. kunigaikštis A. F. Hohencolernas suteikė gyvenvietei miesto teises.
1709–1710 m. siautėjo čia maras.
1945 m. miestas buvo perduotas Lenkijos administracijai ir pavadintas Vengožavo vardu.
Iš šio krašto žinomų asmenybių yra ir dvi lietuviškomis pavardėmis: Piotr Ejsmont ir Mieczysław Ejsmont – buriuotojai, žurnalistai,
rašytojai.
Miestas vardą gavo nuo Angaros „vingrios“ upės.
Versnė (lenk. Wierśnie) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų valsčiuje. Kaimo vardas veikiausiai sietinas su liet. veiksmažodžiu versėti
„smarkiai, kamuoliais verstis, veržtis“. Galbūt šiame vietovardyje išliko išlaikytas žodynų nepateikiamas žodis versnė „kokia nors vandens
ištaka ar klampi vieta“.
Vertelis (lenk. Wiartel) – kaimas ir poilsiavietė Varmijos Mozūrų
vaivadijoje, Piso apskrityje ir valsčiuje. Kaimo pavadinimas galbūt yra
asmenvardinės kilmės?
Vėtrolūža (lenk. Wiatrołuża I, II) – du Vėtrolūžos kaimai Kolietnyko parapijoje, žymimi I Vėtrolūža ir II Vėtrolūža. Tų kaimų vienas
yra vienoje Kolietnyko pusėje, kitas – kitoje. Dar ne taip seniai čia lietuvių gyventa. Deja, karų ir pokarių sūkuriai siautėdami naikino visa,
kas jau buvo mažai patvaru. Šiandien vargu čia besurasime lietuviškai
kalbančių. Tik kaimų vardai mini istorinę praeitį, tik iš jų sužinome,
kad čia gyvenę žmonės buvo mūsų genties broliai. Didelės girios turėta būti, jeigu vėtrai išvarčius medžius tose vietose kūrėsi dvi atskiros
žmonių gyvenvietės. O gal tai buvusi viena lūžtvė, kurią Kolietnyko
miestelis išskyrė? Už Kolietnyko Suvalkų link dar ir šiandien rasime
tos paslaptingos girios likučių.
Vidgiriai (lenk. Widgiry) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Galdapės apskrityje, Banie Mazurskie valsčiuje. Dėl vardo žr. Vidugiriai.
Vidminai (lenk. Wydminy) – valsčiaus gyvenvietė Gižycko apskrityje. Vardo etimologija nėra aiški. Greičiausiai tai bus dvikamienio
asmenvardžio pėdsakai.
Vidrynai (lenk. Widryny, vok. Widrinnen) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje, Reselio valsčiuje. Vardo kilmė neaiški, nėra tikra ir dėl jo lietuviško vardo varianto (gal Vydrynai?). Seinų krašto lietuvių atminty šis vardas neišliko.
Kaimas jau gyvavo 1422 m.
Vidugiriai (lenk. Widugiery) – didelis kaimas Punsko valsčiuje. Kaimo vardas rodo, kad žmonės iš miško, matyt, niekur neišėjo, o
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liko gyventi kiek praretėjusioje jo vietoje. Tiesa, šį kaimo vardą galima kildinti ir iš pavardės Vidugiris, tokių Lietuvoje gausu, tačiau
tai maža tikimybė. Tokių pavardžių pas mus nesigirdi, o miškų čia
tikrai būta. Plytėjusi didžiulė Merkinės giria. Jos buvimą patvirtina
daugelis vietovardžių (žr.): Berznykas, Beržalapiai, Klevai, Palkotai, Smalėnai, Smalnykai, Šilainė, Vėtrolūža, Zelva, Žabariškės,
Žagariai... Pagaliau yra ir kitas panašus kaimo pavadinimas – žr.
Vidgiriai.
Vygrėnai (lenk. Wigrańce) – kaimas Seinų apskrityje ir valsčiuje. Kaimo vardas asmenvardinės kilmės. Pavardės formą rodo patroniminė priesaga -ėn- ir yra bendros šaknies su ežero vardu Vygriai.
Vilkai (lenk. Wilkasy) – vietovė, išsidėsčiusi Didžiųjų Mozūrijos
ežerų krašto pačiame centre, prie Negotyno ežero. Vietovės vardas
asmenvardinės kilmės – iš pavardės Vilkas. Matyt, čia gyvenę keli Vilkai, todėl lenkai ir vadinę ją daugiskaitiškai Wilkasy. Plg. Vainos.
Vilkaičiai (lenk. Wiłkajcie) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje ir valsčiuje. Vardas asmenvardinės kilmės, iš
pavardės Vilkaitis, kuris buvęs Vilko sūnus.
Vilkapėdžiai (lenk. Wiłkopedzie) – tai kaimas Punsko valsčiuje,
įsikūręs senosios girios pakraščiuose. Jam vardą turėjęs suteikti įkūrėjas Vilkapėdis – žmogus, kurio eisena kažkuo primindavusi vilko
žingsnius – vilko pėdas, o gal dar veikiau medžiojęs vilkus ir mokėjęs
sekti jų (tikriausiai ir kitų žvėrių) pėdomis. Vokiečiai turi suformavę panašios etimologijos asmenvardį Wolfgang „vilko eisena“. Tokius
vardus suteikiama vyriškiams (berniukams). Pas mus toks apibrėžimas buvo taikomas kaip pravardė, ilgainiui ji nusistovėjo kaip pavardė, o iš jos peršoko į kaimo vardą.
Vilknytai (lenk. Wilknity) – kaimas Varmijos Mozūrų valsčiuje,
Branevo apskrityje, Lelkovo valsčiuje. Vardo kilmė neaiški.
Vilkupiai (lenk. Wiłkupie) – kaimas Suvalkų apskrityje, Vižainio
valsčiuje. Vardą sudaro du dėmenys: pirmoji šaknis paimta iš vilko, antroji – iš upės. Kodėl taip kaimas pavadintas, neaišku. Galimas daiktas,
vardą gavęs nuo tuo vardu vadinamo upelio, ištekančio iš Vižainio ežero.
O gal šis vietovardis yra asmenvardinės kilmės, iš pavardės Vilkupis?
Vingrinėliai (lenk. Wingranki) – kaimas šalia Vygrių, Suvalkų
apskrityje.
Vizna (lenk. Wizna) – valsčiaus miestelis Lomžos apskrityje.
Dėl vardo kilmės lenkiškoji Vikipedija rašo: atskleisti vietovės
vardo etimologiją yra nepaprastai sunku. Lig šiol turimais duomenimis, nėra įmanoma to padaryti remiantis slavų kalbomis. Galbūt šis
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vardas kilęs iš senosios prūsų kalbos, kur žodis wizene reiškia rozmariną, arba iš vokiečių kalbos Wiese „pieva“.
Keistas toks mąstymas lenkų kalbininkų, kurie gyvena senųjų
baltų areale. Galėtų bet kurio baltų palikuonio pasiklausti, ir nereikėtų spėlioti. Kadangi asimiliacija šiame krašte vyko lėtai ir virsmas
užėmė ilgesnį laiką, iš senosios kalbos naujosios kartos spėjo perimti
čiabuvių vardyną. Ilgainiui vietos gyventojai, nutraukę ryšį su senąja
kalba, prarado savo istorinę atmintį ir būtinai geidžia senus vietovardžius paaiškinti naujos kalbos duomenimis. Tam reikalui net kuriamos
nesamos ir nebuvusios, atseit pravoslaviškos, žodžių šaknys, kaip,
pvz., upės Nidos atveju, ir bandoma tuo būdu vardyną prijaukinti prie
savo kalbos. O jis ir taip limpa prie kalbos, kadangi jį kraičio į naujos
kalbos namus atsinešė senieji baltų gyventojai, neretai perėję ten ne
tik su vietovardžiais, bet ir su pasakomis, padavimais bei papročiais ir
galvosena. Ir laikas būtų nustoti šito gėdytis.
Viznos vardas turi tą pačią šaknį, kaip ir Suvalkų krašte žinomas miestelis (žr.) Vižainis (arba taip pat žr. Adomavizna). Tik pirmas vardas išlaikė senąją jotvišką formą su priebalsiu z šaknyje, o
Vižainio varde tasai z išvirto į ž, šitaip pritapdamas prie modernesnės lietuvių kalbos fonetikos. Žodis vizna yra vietą rodančios priesagos n vedinys iš augalo viza ar vyza ir rodo tų augalų prižėlusią
vietą. Įeina jis ir į daugelį šiame krašte sutinkamų kitų sudurtinių
vietovardžių, juose yra pridedamas prie kokio nors asmenvardžio,
nurodančio, kieno toji vizna buvusi (žr. Adomavizna, Buliavizna ar
Sitkavizna...).
Vizna XI a. buvo pilis, esanti beveik pusiaukelėje tarp (žr.) Lomžos ir (žr.) Tykotinės (lenk. Tykocin) – išilgai Narvės upės prie Mazovijos rytinės sienos, pagal lenkų istorikus, sauganti ją nuo jotvingių
antpuolių.
Rytinės Mazovijos pilis dažniausiai minima to meto dokumentuose. XII a. kunigaikštis Boleslovas suteikė teisę plukdyti prekes iš
Viznos į Makovą. Pilis dažnai buvo puldinėjama jotvingių, prūsų ir
lietuvių. Kurį laiką lietuvių kunigaikštis Vytenis turėjo Viznos pilį
savo rankose, ji padėjo gintis nuo Mazovijos kunigaikščio prieš lietuvius partrauktų kryžiuočių. Mazovijos kunigaikštis Boleslovas, sudaręs taiką su lietuviais, Vizną paliko jų valdose, nors kryžiuočiai labai protestavo. Kai kryžiuočiai Vizną užėmė ir nugriovė, kunigaikštis
Boleslovas atstatė ją 1296 m. ir įtaisė joje savo būrius. Apie 1340 m.
Vizną valdė Zemovitas II. 1382 m. tasai Zemovitas užstatė Vizną su
visa pilies įgula už 7 000 florenų.
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1939 m. Viznos apylinkėse įsitaisė lenkų kariuomenės gynybinis
punktas, įsirėmęs į Narvės upę. Tuo tarpu vokiečiams buvo be galo
svarbu persikelti per Narvę. Netoli Viznos įvyko kautynės, žinomos
Viznos gynybos vardu.
Atkarpos vadas buvo kapitonas Vladyslavas Raginis. Mūšis truko
nuo rugsėjo 7 iki 10 d. Priešybos taškas Viznos apylinkėse yra vadinamas Lenkų Termopilais. 720 lenkų stengėsi atremti 42 tūkstančius
kareivių XIX šarvuočių korpuso, kuriam vadovavo generolas Heincas
Guderianas (Heinz Guderian). Lenkų daliniai narsiai gynėsi ir pristabdė vokiečių korpuso žygį. Priešybos simboliu tapo atkarpos vadas,
kuris, kapituliavus paskutiniam bunkeriui, nepaliko gynybos vietos ir
susisprogdino granata. Lenkų kareiviai pasidavė tik tuomet, kai generolas Guderianas pagrasino sušaudyti visus paimtus karo belaisvius.
Vìžainis (lenk. Wiżajny) – valsčiaus miestelis Palenkės vaivadijoje, Suvalkų apskrityje, išsidėstęs tarp Vižainio ir Vištyčio ežerų, įsikūręs XVI a. kolonizuojant Merkio girią. Pirmą kartą Vižainis Punsko
parapijos dokumentuose minimas 1606 m. Miesto teisės patvirtintos
1693 m., kai buvo įkurta Vižainio seniūnija. Pirmi jų seniūnai buvo
Lietuvos didikai Radvilos.
Lenkų kalbininkai (ypač Vikipedija) mano, kad miestelio vardas
paimtas iš tuo pačiu vardu vadinamo ežero, o ežero vardą bandoma
kildinti iš lietuviško žodžio vyžys „vėžys“. Kad tai nėra rūpestingų
žmonių išvada, rodo jau pats cituojamas žodis vyžys. Bet yra ir rimtesnių lenkų kalbininkų, kurie jau žino, kad Vižainio vardas yra giminingas su žodžiu vyžos. Iš pirmo žvilgsnio neišprususiam skaitytojui peršasi išvada, kad šis vardas gali būti lenkų kilmės ir siejamas su žodžiu
wyżej „aukščiau“ ar wyżyna „aukštuma“, mat miestas ir yra išsidėstęs
Suvalkų aukštumoje. Fizinė geografija tokią prielaidą tik patvirtintų.
Bet neatleidžia čia šaknies balsis i vietoj laukiamo lenkiškojo y. Taigi
ne lenkų kalboje reikia ieškoti senosios jotvingių gyvenvietės vardo
kilmės. Tai patvirtina ir baltiškoji lenkų kalboje neaptinkama priesaga
-ain-. Tos priesagos vietovardžių vedinių baltiškajame areale turime ir
daugiau: Šilainė (kaimas Punsko valsčiuje) bei Lenkijoje prūsiškose ir
jotviškose žemėse: Kvitainiai, Radikainiai...
Vižainio vardą sieti tiesiogiai su vyžomis būtų ne visai teisinga, o
jeigu jau, tuomet būtų Vyžaĩnis. Nebuvo įprasta pagal apavą ar drabužius čia vadinti kokias nors sėslijas, juo labiau kad tie gyvenamųjų vietų vardai atsiradę gerokai anksčiau, negu žmonės išmokę vyžas pinti.
Tačiau turime nemažai vietovardžių, kilusių iš augalų, ypač medžių,
vardų. Tai Klevai (ežeras ir vėliau iš jo kaimas Seinų valsčiuje) – vieta,
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kur gausiai augę klevai, Alksniai (kaimas Gargždų apylinkėje), Alksninė (kaimas Paberžės apylinkėje) – vietos, kuriose nestokoję alksnių,
pagaliau Eglinė (piliakalnis ir kaimas Šipliškių valsčiuje) – nuo eglių
vardą gavusi vietovė, ar ežeras Berznykas – nuo berse „beržas“, vėliau nuo jo ir miestelis – šiandien įvardintume juos Beržininku, nes ten
beržai augę. Matyt, augalo vardu buvo įvardintas ir ežeras Vižainis,
nuo jo ir gyvenvietė vardą gavo. Senovės baltai žiemą avėjo vyžomis,
kurias pynė arba tiesiog vyžo iš plonų miklių šakelių. Šaknis vyž- yra
gan plačiai išsikerojusi po kitus giminingus žodžius: vyžena „vyža“,
vyžininkas „vyžpynys“, vyžinis „su vyžomis susijęs“, vyžius, vyžočius „vyžotas žmogus; varganas valstietis“, vyžti „pinti vyžas, menkai
siūti“, vyžligė „kaulavaisių liga, nuo kurios augalas ištįsta, raukšlėjasi“... Turime dar išlaikę žodį vinkšna „guobos rūšis“. Rusai turi išlaikę
žodį viaz „guoba“ ir iš jo kilusį veiksmažodį viazat’ bei lenkai wiąz
– bot. guoba (lot. ulmus) ir wiązać „rišti, pinti“. Taigi šaknis labai
populiari. Ir veiksmažodis vyžti, ir daiktavardis vyža yra kažkokio
daikto – matyt, augalo (kažkokios vyties ar karklo), vardo vediniai.
Prisiminus, kad jotvingiai neturėjo priebalsių š, ž ir jų vietoje tarė s ir
z, mūsų spėjamas vyžoms vyžti augalas turėjusi būti kažkokia vyza
arba veikiau viza (i ir y yra įprastinė balsių kaita, pvz.: birti : byra,
svirti : svyra). Šis žodis žinomas ir vokiečių kalboje: Wiese „pieva“.
Visas šias žinias sudėję į krūvą matytume, kad mūsų ieškomas augalas
turėjęs būti gluosnių ar karklų giminės ir augęs pievose ar prie pievų
drėgnose vietose – prie upių, ežerų ar pelkių, buvęs miklus, kad būtų
tikęs vyžoms pinti ar vyžti, o slaviškai sakant – rišti. Šiandien tasai
augalas arba jau išnykęs, arba gavęs kitą vardą.
Kad čia turėjęs būti mūsų ieškomos vyzos (vizos) arealas, tikėtinai patvirtina ir kiti giminingos kilmės vietovardžiai: (žr.) Adomavizna (keli tokiu vardu kaimai Lenkijoje), Šimonavizna (kaimas Šipliškių
valsčiuje), Sitkavizna (kaimas Kolietnyko ir Šipliškių valsčiuje), Buliavizna (Šlynakiemio kaimo dalis Punsko valsčiuje), Vizna (miestas
šalia Lomžos). Šiuose vietovardžiuose aiškiai įžiūrima ta pati šaknis
viz- (su išlaikytu sveiku priebalsiu z vietoje šiandien Vižainyje turimo
ž, tik su priesaga -n-, nurodančia vietą, plg. lūšna „vieta, kurioje gausu privirtusių, prilūžusių medžių“, ar siena „vieta, kuria kas nors ką
sieja – du šulus tvora ir pan.“.
Svarbu tai suvokti, kadangi šis dėmuo gali kai kam sietis su lenkų
išsaugota panašia priesaga -yzna, plg. Sejneńszczyzna, Suwalszczyzna, Białostocczyzna, Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, arba -izna:
ojcowizna „tėvonija“, łatwizna „lengvata, lengvai įveikiama sritis“.
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Vižguriai (lenk. Wiżgóry) – kaimas Palenkės vaivadijoje, Suvalkų apskrityje, Vižainio valsčiuje. Tai sudurtinis vardas. Pirmo dėmens
reikšmė – žr. Vižainis. Antro dėmens reikšmė nėra iki galo aiški. Pagal
lenkišką vardo variantą būtų naujas suformuotas vardas iš góry „kalnai, kalvos“. Tačiau gali čia būti tokia rašyba dėl atsitiktinio fonetinio
sutapimo. Galimas daiktas, kad čia irgi esama lietuviško ar baltiško dėmens, ir jį galima sieti su daiktavardžiu gura „plika kalva“. Tokia etimologija geriausiai limpa prie aplinkinio baltiško vardyno. Juo labiau
kad ir pirmame kamiene vietoj tikėtino lenkiško balsio y turime balsį i.
Vokeliai (lenk. Wokiele) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Tai vietovardis, reikia manyti, asmenvardinės kilmės. Kaimą turėjęs įkurti Vokelis, „Voko
sūnus“. Kaip susiformavo tokia pavardė, neaišku. Tokios pavardės
neišlikę mūsų krašte, nepateikia jos ir dvitomis lietuvių pavardžių žodynas. Galbūt šaknį galima sieti su liet. veiksmažodžiu vokti „valyti
javus; taisyti“ arba „suprasti“.
Voplaukiai (lenk. Wopławki, vok. Woplauken) – kaimas Varmijos
Mozūrų vaivadijoje, Kentšyno apskrityje ir valsčiuje. Vardą sudaro du
dėmenys: prūso vardas Wope ir daiktavardis laukas. Prie šio kaimo
kryžiuočiai pasistatė sargybvietę. 1311 m. čia kryžiuočių buvo sumušta kunigaikščio Vytenio vadovaujama kariuomenė. Voplaukiai turėjo
tuomet 51 valaką žemės.
2000 m. Voplaukiuose buvo 712 gyventojų.
Išlikęs dvaras šiuo metu yra restauruojamas. Išsilaikęs gražus
parkas ir piliakalnis – kryžiuočių pilies liekanos.
Vorynai (lenk. Woryny ) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje,
Bartošycės apskrityje, Ylavos Gurovo valsčiuje. Vietovardžio kilmė
nėra aiški. Gal tai asmenvardinės kilmės vardas nuo pavardės Voras,
kur gyvenę keli Vorai, sudarydami Vorynę?
Vorytai (lenk. Woryty) – kaimas Olštyno apskrityje, Giečvaldo
valsčiuje. Vardo kilmė neaiški. Gal čia ta pati šaknis, kaip ir vietovardyje Vorynai?
Zelvà (lenk. Zelwa) – kaimas Seinų apskrityje, Gibų valsčiuje.
Yra Lenkijoje ir kita Zelva – Sokulkos apskrityje, Sidros valsčiuje. Yra
ir trečia Zelva – miestas Gardino apygardoje, Baltarusijoje. Bet visos
jos sename baltų (jotvių) areale.
Kaimas Gibų valsčiuje vardą gavęs nuo Zelvos ežero. Tai su mišku sutapęs gyvenvietės vardas. Dzūkai dar turi išsaugotą grybo vardą
žalvė „žaliuokė“. Žalvės auga tik spygliuočių miškuose. Apie Zelvą
iki šiandien išsilaikiusi girios liekana.
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Zervynai (dz. Zarvynai, lenk. Żyrwiny) – kaimas Suvalkų apskrityje, Šipliškių valsčiuje. Šiandien jau neaišku, ką reiškia šio kaimo
vardas. Matyt, kurį laiką svyravo jis tariamas su z ir ž, nes lenkų kalboje kaip tik pakliuvęs labiau lietuviškas variantas, tuo tarpu vietos
gyventojai lietuviai taria iš jotvių perimtą variantą su z. Neaišku taip
pat, kodėl lenkai po ž taria y, o ne e.
Žabariškės (lenk. Zaboryszki) – kaimas Suvalkų apskrityje,
Šipliškių valsčiuje. Kad šio vardo kilmė yra asmenvardinė, rodo priesaga -iškės, plg. Burbiškės „Burbos išparceliuotas dvaras“, Ramoniškės, Šaipiškės, Vaičiuliškės... Kadangi Seinų-Punsko krašto tarmėje
išsilaikė painiava dėl šių vietovardžių vienaskaitos ar daugiskaitos,
pateiksiu čia Juozo Jakimavičiaus iš Šlynakiemio liudijimą. Jis tvirtino, kad reikia sakyti Žabariškės, ne Žabariškė, ir juo labiau ne Žabariškiai! Tas pat pasakytina ir apie kitus tos darybos vietovardžius
– Burbiškes, Gulbiniškes, Juodeliškes, Prūdiškes, Ramoniškes, Skarkiškes, Šaipiškes, Šipliškes, Taurusiškes, Trakiškes, Vaičiuliškes.
Seniau kaimą lietuviai vadino Zabariškėmis. Bet Zabariškių vardas ėmė jiems rodytis skambąs lenkiškai (za borem „už šilo“), todėl
vis dažniau imta jį vadinti Žabariškėmis, mat sieta jo vardą su žabarais. Labai buvę panašu, kadangi Žabariškės esančios Šaltėngirio
pakraštyje. Tačiau pirmasis priebalsis z rodo jo sąsają su senuoju jotviškai tariamu priebalsiu žodyje zabaras „žabaras“ ir buvęs autentiškesnis (plg. vardą Berznykas).
Dėl asmenvardinės vietovardžio kilmės abejoti sunku, ir vis tik
daugelis ženklų rodo, kad bent vėlesnėje žmonių psichologijoje susiklostė požiūris skirti jį prie tų vardų, kurie sutapę su giria, kaip Žagariai, Zelva ar Berznykas... Mat neturime pavardžių nei Zabaras, nei
Žabaras. Net ir LPŽ jų nepateikia. Pavardės esančios naujas istorijos
reiškinys, o vardas kvepia senumu, jį ir priebalsis z veda net į senosios
Jotvos laikus. Taigi čia gal dar yra ir neįmintos mįslės.
Anksčiau buvo Žabariškių valsčius su būstine Šipliškėse. 1952 m.
valsčių perkelta į Šipliškes ir pervardinta Šipliškių valsčiumi.
Žagãriai (lenk. Żegary) – kaimas Seinų valsčiuje. Supa juos 6
ežerai, o pats didžiausias – Galadusis.
Žagãrių pradžia datuojama 1538 m. Seinų žemėje yra jie viena
seniausių sėslijų. Toje vietoje, kur susidurdavo dvi girios – Merkinės
ir Perlomos, o šalimais vedė kelias iš Merkinės, stovėjo tuomet kažkokio Žakhoros karčema. Mažiau apdairūs net nori iš to asmenvardžio ir
kaimo vardą kildinti. Vietos gyventojų manymu, kaimo vardas menąs
čia stūksojusias girias, kur būta pilna žagarų, jie ir likę įamžinti kaimo
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pavadinime. Žagarą „sausą šaką“ dzūkai vadina žagariu (vard. žagarys), todėl mano, kad ir kaimą pavadinę Žagãriais (minkštas r, nors
dzūkai taria jį kietai). Kuomet šį vardą sugretinsime su Vidugiriais,
Šilaine, Vėtrolūža, Beržalapiais, Berznyku ar Zelva, pamatysime,
kad Žagariai šitame orkestre dera labai harmoningai. Tik turėkime
klausą ir pajusime šitą kalbos bylą, o mūsų vaizduotėje atsikurs viso
šio krašto miškingoji praeitis. Šią orkestro partitūrą gražiai papildo
dar tokie du akordai, kaip (žr.) Smalninkai ir Smalėnai. Ir šių dviejų
vietovardžių reikšmė yra ta pati. Kalbama apie gyvenvietes, kuriose
smalą (dervą) rinko ar degutą degė (Smalėnai) arba kur įsikūrė degutą degę smalininkai (Smalninkai). Todėl būtent ir priesagos vieną
miestelio vardą skiria nuo kito. Apie sakus, dervą, t. y. smalą, ir degutą
galima kalbėti tik ten, kur auga plačios girios, kur stypso daug sakuotų
spygliuočių. Girios apnyko, o vietovardžiai liudija, kokiu pagrindu čia
kūrėsi gyvenvietės.
Tačiau tariant dėl vardo galutinį žodį negalima neatkreipti dėmesio į kirtį, esantį antrame nuo galo skiemenyje Žagãriai, ne Žagariaĩ,
jeigu nuo sausų šakų būtų kilęs kaimo vardas. Iš tikrųjų yra jis asmenvardinės kilmės. Gal tame džiūstančiame miške apsigyvenęs žmogus
buvo pramintas Žagãriumi, o vėliau nuo jo pravardės ir visas kaimas
pramintas Žagãriais.
1793 m. anų laikų Krasnagrūdos valdų savininkas Motiejus Eismantas pastatė Žagarių bažnyčią. Ta graži maumedžio bažnytėlė buvo
seniausia medinė šventykla Suvalkijoje. Deja, 1984 m. ji sudegė. Vietoje sudegusios tarp senų pušų ant kalvos prie plento atstatyta kukli
baltomis sienomis ir išlakiu bokštu šventovė yra labai graži ir išsiskiria
iš daugelio šiuo metu statomų „naujoviškų“ bažnyčių. Išlikusiose senose kriptose amžiuoja artimų dvarų senųjų savininkų – Eismantų iš
Krasnagrūdos ir Paškevičių iš Alnų – palaikai. Prie šventovės kryžkelėje stovi ketinis kryžius su lietuvišku užrašu.
Sekminių antrą dieną ir šv. Baltramiejaus dieną čia vyksta atlaidai, jų metu galima pamatyti tautiniais rūbais apsitaisiusius vietos gyventojus.
Netoliese stovi žvalgytinis bokštas, iš jo matyti Galadusio ežeras
ir gražus kalvotas kraštovaizdis.
Žerdiniai (lenk. Żerdziny) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje, prie vaivadijos kelio
nr. 651. Vardažodžio prasmė nėra aiški, veikiausiai tai asmenvardinės
kilmės vietovardis nuo neišlikusios pavardės Žerdinis. Yra žinomos
tik giminingos žerd- šaknies pavardės: Žerdalevičius (matyt, iš Žer-
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delevičius, kuri suslavinta iš Žerdelis), Žerdinskas bei Žerdulevičius
(iš Žerdulis).
Įdomu, kad Žerdinių (lenk. Żerdziny) kaimas yra žinomas ir Silezijos vaivadijoje, teritorijoje, kuri niekuomet nėra buvusi baltiška.
Žydkiemis (lenk. Żytkiejmy, vok. Szittkehmen) – miestelis Galdapės apskrityje, Dubeninkų valsčiuje. Antras šio tipo dėmuo lenkų
dažnai verčiamas į kiejmy (Kumkiejmy – Kumkaimis, Pluszkiejmy
– Pliuškaimis, Skaliszkiejmy – Skališkaimis), mat juos vokiečiai rašydavę -keimen. Tačiau šį miestelį vietos lietuviai sutartinai vadina
Žydkiemiu (ne Žydkaimiu), taigi turėta čia omeny kiemą, ne kaimą.
Šitai patvirtina ir vokiečių antro dėmens užrašymas -kehmen. Pagal
tokį vietovardį reikia manyti, kad vietovei pradžią davęs Žydo kiemas
„užeiga“. Tik ką čia reiškia kamienas žyd-? Sugretinus su pavardėmis
Žideika, Žideikis, Žideliūnas, Žydeliūnas, Židonis, Žydonis, matome,
kad visos jos yra vediniai iš neišlikusios pavardės Žydas ir visas galbūt galima sieti su liet. veiksmažodžiu žydėti.
Kaimas įkurtas 1554 m. naujakurių, atvykusių iš Lietuvos. Iki pat
XX a. čia buvo laikomos mišios lietuvių kalba. 1731 m. kaime ir apylinkėse ėmė kurtis vokiečių protestantai iš Zalcburgo apylinkių. Kaimas
turėjo teisę rengti turgus ir muges, todėl tapo prekybos ir paslaugų vietos centru. Pirmojo pasaulinio karo metu gyvenvietė nukentėjo per rusų
ir vokiečių atkaklias kautynes. Prieš 1939 m. Žydkiemyje veikė hitlerinių diversantų ir agentų mokymo centras, kuriam buvo pavesta žvalgyti
Balstogės ir Suvalkų kraštą. Mesta į čia agentus, ginklus, sprogmenis,
radijo stotis ir propagandinę medžiagą. Mokomajam centrui vadovavo
SS hauptšturmfiureris Hermanas Dylba (lietuviui dar atpažįstama pavardė, tik jau žmogus lietuviškumo buvo seniai atsikratęs).
1938 m. liepos 16 d. vadinamojo hitlerinio krikšto metu vietovė
buvo pervardinta į Wehrkirchen. Rusai nuo 1946 m. šią gyvenvietę
vadina Заслоново. Lenkai šiai vietovei Żytkiejmy vardą davė tiktai
1951 m. Anksčiau jo vardą rašė nusižiūrėję nuo vokiečių Sittkeimen.
Žilinai (lenk. Żyliny) – kaimas Suvalkų apskrityje ir valsčiuje.
Vardas greičiausiai asmenvardinės kilmės.
Žubronaičiai (lenk. Żubronajcie) – kaimas Seinų apskrityje,
Krasnapolio valsčiuje. Kaimo vardas kilęs nuo pavardės Žubronaitis
„Žubrono sūnus“.
Žugėniai (lenk. Żugienie) – kaimas Varmijos Mozūrų vaivadijoje, Branevo apskrityje, Pieniężno valsčiuje. Kaimo vardo kilmė nėra
aiški, tačiau patroniminė priesaga -ėn- rodo jo baltišką kilmę ir kreipia
į pavardę Žugėnis, kuris yra Žugo ar Žugio sūnus.
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Žvikeliai (lenk. Żwikiele) – kaimas Punsko valsčiuje, šalia Vilkapėdžių. Nors čia į ausį ir akį labai krenta žodžio dalis keliai, kirčiuotoji priesaga -el- verčia ieškoti kitos vietovardžio etimologijos. Juozas
Vaina Aušroje yra tuo reikalu rašęs ir kalbėjęs apie galimą žvėrelio
vardą *žvikė „tokia laukinė katė“, kurią lenkai vadina żbik. Savo nuomonę grindžia tuo, kad šiuose žodžiuose lietuviškąjį v atliepia lenkiškas priebalsis b, kaip antai žodžiuose: sobą : savim... Nuo žodžio
*žvikė jau tik žingsnis iki pavardės Žvikė ir patroniminio priesagos
-el- vedinio Žvikelis, o tokių pavardžių nuo įvairių žvėrių ir paukščių
(Karvelis, Vilkelis) mūsų kalboje apstu. Tai dėmesio verta hipotezė, Algis Uzdila
juoba kad gyvojoje kalboje griebiamės šio žodžio, kai kalbame apie
vikrų, žvalų vaiką. Tačiau akis galima atkreipti ir į dar vieną to žodžio
reikšmę – „alaus statinės skylė; jos kamštis, volė“. Iš čia taip pat būtų
visai galima pavardė, suteikta kažkokiam garsiam aludariui.

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 XVI A. VIDURYJE VADINO GARDINO
PAVIETO MOTERIS BAJORES
Yra trys XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės surašymai: 1528, 1565 ir 1567 metų. 1567 metų LDK kariuomenės
surašyme yra ir Gardino pavieto bajorų registras. Šiame straipsnyje
tiriamas 1567 m. Gardino pavieto moterų bajorių, tiekusių žirgus kariuomenei, vardynas. Šio straipsnio autorė yra ištyrusi to paties dokumento į kariuomenę iš Gardino pavieto siunčiamų asmenų vardyną.
Straipsnis išspausdintas 2012 m. istorijos paveldo metraštyje Terra
Jatwezenorum (Jotvingių kraštas). Straipsnis apie moterų antroponimiją tęsia 1567 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino pavieto asmenų vardyno tyrimus.
Straipsnyje cituojami įvardijimai ir vardai yra metrikuoti: skliaustuose po įvardijimo arba vardo nurodomas šaltinio puslapis.
Straipsnyje vartojamas terminas andronimas. Tai moters asmenvardis, sudarytas iš sutuoktinio vardo. Andronimas XVI a. buvo svarbiausias moterų asmenvardis (svarbiausias vyrų asmenvardis buvo
vardas, po jo paprastai buvo užrašomas tėvavardis). XVI a. pavardžių
(paveldimų asmenvardžių) dar beveik nebuvo.
Gardino pavieto bajorų, tiekiančių žirgus kariuomenei, sąraše moterys buvo įrašytos tarp vyrų. Moteris žirgą statydavo (taigi patekdavo
į sąrašą) tuo atveju, jeigu ji buvo našlė ir valdė ūkį. Vienas žirgas buvo
statomas nuo 8 valstiečių kiemų. 1567 m. Gardino pavieto sąraše nurodomas ne tik statomų žirgų skaičius, bet ir raitelio ekipuotė, o kartais
ir raitelis. Vietoj žirgo (конь) galėjo būti statomas kuinas (кляча) ar
išromytas arklys (мер.: мерин). Raitelio ekipuotę galėjo sudaryti šarvai (пнцр.: панцирь), ilgakotis durklas (рогати.: рогатина), kardas
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(мечь), dviašmenis briaunotas durklas (кор.: кортик), lankas su strėline (сагай.: сагайдак), kardas, kalavijas (шаб.: шабля), dalgiakirvis,
alebarda (секерка), arkebuza – dagtinis šautuvas (аркаб., аркабу.,
аркабузъ), mūrdaužys – senovinis pabūklas sienoms daužyti (тар.:
таран), akmenų svaidyklė (пр.: праща). Dokumente galėjo būti nurodyta ir apranga: kaptonas, senovinis durtinys (каф.: кафтан). Moterų įrašymo dokumente pavyzdžiai: Богушовая Кохановая вдова
з ыменья своего з Мокреца выслала слугу Миколая, конь, пнцр.,
рогати., мечь (678) „Bogušo Kochano našlė iš savo dvaro Mokreco išsiuntė tarną Mikalojų, žirgas, šarvai, ilgakotis durklas, kardas“;
Яцковая Кохановая вдова з ыменья своего выслала слугу Грицука
мужика, кляча, каф., мечь (678) „Jackaus Kochano našlė iš savo
dvaro išsiuntė tarną Gricuką valstietį, kuinas, kaptonas (senovinis
durtinys), kardas“; Овдотья Сопотковна Миколаевая Толочковая
з ыменья Молявицкого кони 2, пнцр., пр., тар., др. Она ж ставила
драба 1 з рогати., з мечомъ, секеркою (674) „Ovdotja, Sopotkos
duktė, Mikalojaus Toločkos žmona iš Molevicko dvaro 2 žirgai, šarvai,
akmenų svaidyklė, mūrdaužys, pėstininkas. Ji taip pat statė 1 pėstininką su ilgakočiu durklu, su kardu, dalgiakirviu“.
Moterų vardai
Krikščioniškais vardais užrašyta dauguma moterų (17; 94,4
proc.), nekrikščionišku vardu – tik viena moteris (5,6 proc.).
Krikščioniški vardai
1. Agnietė, Агния – 1 užrašymas liaudine lenkams būdinga forma: Ягнежка (689).
2. Аpolonija – 2 užrašymai liaudinėmis formomis: Полонея
(676), (704).
3. Barbora, Варвара – 1 užrašymas kanonine vakarietiška forma:
Барбара (684).
4. Bazilė, Василиса – 1 užrašymas kanonine rytietiška forma:
Василиса (704).

1
2

Vardai pateikiami lietuviška ir rusiška stačiatikiams būdinga forma.
Šventosios Apolonijos vardu nėra kanonizavusi Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia, todėl rusiška vardo forma nenurodoma.
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5. Bogdana, Богдана – 3 užrašymai kanoninėmis formomis:
Богдана (685), (694), (702).
6. Eudokija, Евдокия – 2 užrašymai rytietiškomis liaudinėmis
formomis: Овдотья (674), (686).
7. Ksenija, Ксения – 1 užrašymas rytietiška liaudine forma:
Оксюта (706).
8. Ona, Анна – 4 užrašymai kanoninėmis formomis: Ганна (676),
(678), (694), (697).
9. Pelagija, Пелагия – 1 užrašymas rytietiška liaudine forma:
Пологея (675).
10. Teodora, Феодора – 1 užrašymas rytietiška liaudine forma:
Федя (680).
Nekrikščioniški vardai
Nekrikščioniškiems vardams galima priskirti vardą Мацуха
(677). Tačiau negalima atmesti galimybės, kad tai gali būti kurio nors
krikštavardžio liaudinė forma.
Moterų įvardijimo tipai
1567 m. Gardino pavieto registre užrašyta 30 bajorų luomo moterų, kurios tiekė žirgus kariuomenei. Jų įvardijimo tipai yra du: įvardijimai vien iš šeimos narių asmenvardžių sudarytais asmenvardžiais
(įvardijimai be vardų) ir mišrieji įvardijimai. Nėra įvardijimų be šeimos asmenvardžių (įvardijimų vien vardais arba pravardėmis) tipo.
Įvardijimai vien šeimos asmenvardžiais
Vien iš šeimos narių asmenvardžių sudarytais asmenvardžiais (be
vardo) užrašyta 12 moterų. Tai 40 proc. visų įvardijimų, visi vienanariai ir pusė dvinarių įvardijimų.
1. Priesagos -иная vedinys. Du užrašymai: vns. kilm. пани
Шолушиной (709) „ponios Šolušo žmonos“; вдовы Куничиной (674)
„Kuničo našlės“.
2. Priesagos -овая/-евая vedinys. Vienas užrašymas: vns. kilm.
Внучковое (694) „Vnučko žmonos“.

	

Bogdana – slaviškas vertinys iš graikiško vardo Teodota.

K A I P X V I A . V I D U R Y J E VA D I N O G A R D I N O PAV I E T O M O T E R I S B A J O R E S

139

3. -sk- tipo priesagos vedinys. Vienas užrašymas: vns. naud.
пани Комаевской (696) „poniai Komajevskio žmonai“.
4. Du priesagos -овая/-евая vediniai. Keturi užrašymai. Trys
moterys užrašytos su našlystės prievardžiais: Богушовая Кохановая
вдова (678) „Bogušo Kochano našlė“; Яцковая Кохановая вдова
(678); vns. kilm. Михайловое Самострелниковое вдовы (692)
„Michailo Samostrelniko našlės“. Vienas įvardijimas turi suasmenvardėjusį prievardį Вешняковая „kaimiečio žmona“: Павловая
Вешняковая (694) „Pavlo kaimiečio žmona“.
5. Priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškasis tėvavardis kilmininko linksniu. Du užrašymai: Матеевая Игнатовича (688) „Motiejaus, Ignato sūnaus, žmona“; vns. gal. Богушовую Кошчича <...>
вдову (708) „Bogušo, Koščo sūnaus, našlę“.
6. Priesagos -овая/-евая vedinys + priesagos -овая/-евая vedinys iš vyriškojo tėvavardžio. Vienas užrašymas: Григорьевая
Воловичовая, владычиная Полоцкая (693) „Grigorijaus, Volo sūnaus, Polocko valdytojo (?) žmona.
7. Priesagos -овая/-евая vedinys + -sk- tipo priesagos vedinys.
Vienas užrašymas: Размусовая Песская (678) „Razmuso Peskio
žmona“.
Mišrieji įvardijimai
Mišriaisiais įvardijimais užrašyta 18 moterų. Tai 60 proc. visų
įvardijimų, pusė dvinarių įvardijimų, visi trinariai ir keturnariai įvardijimai.
1. Vardas + priesagos -иная vedinys. Keturi užrašymai. Trijuose
įvardijimuose vardas užrašytas pirmoje pozicijoje: Богдана Яцутиная вдова (702) „Bogdana, Jacutos našlė“; Пологея Кулбачиная
вдова (675); Богдана Кучиная (694). Viename įvardijime vardas
užrašytas antroje pozicijoje: Яцутиная Оксюта (706) „Jacutos
žmona Oksiuta“.
2. Vardas + priesagos -овая/-евая vedinys. Keturi užrašymai.
Trijuose įvardijimuose vardas užrašytas pirmoje pozicijoje: Василиса Вколовая (704) „Vasilisa, Vkolo žmona“; Барбара Богдановая
вдова (684); Полонея удова Денисовая (676). Viename įvardijime
vardas užrašytas antroje pozicijoje: Ленковая Мацуха (677).

5

-sk- tipo priesagos yra -овская, -евская ir pan.
Samostrelnikas „Pats nusišovęs“ – pravardinis asmenvardis.
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3. Vardas + priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškasis tėvavardis.
Du užrašymai: Ганна Гришковая Станевичъ удова (697) „Hana,
Griškos, Stanio sūnaus, našlė“; Ганна Станиславовая Дмишевичъ
(676). Vyriškasis tėvavardis vardininko linksniu XVI a. moterų įvardijimams buvo neįprastas: daug dažniau buvo vartojamas vyriškasis
tėvavardis, užrašytas kilmininko linksniu.
4. Priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškasis tėvavardis kilmininko linksniu + vardas. Миколаевая Прокоповича Ягнежка (689)
„Mikalojaus, Prokopo sūnaus, našlė Jagnieška“.
5. Priesagos -овая/-евая vedinys + -sk- tipo priesagos vedinys +
vardas. Vienas užrašymas: Миколаевая Летенксая (678) „Mikalojaus Letenskio našlė Hana“.
6. Vardas + priesagos -овая/-евая vedinys + priesagos -иная vedinys. Vienas užrašymas: Федя Сенковая Кулбачиная вдова (680)
„Fedia, Senko Kulbačiaus našlė“.
7. Priesagos -овая/-евая vedinys + -sk- tipo priesagos vedinys + vardas + priesagos -овна/-евна vedinys. Vienas užrašymas:
Венславовая Маечевская Овдотья Янушевна (686) „Venslavo Mačejevskio žmona Ovdotja, Janušo duktė“.
8. Priesagos -овая/-евая vedinys + -sk- tipo priesagos vedinys +
vardas + priesagos -овна/-евна vedinys iš vyriškojo patronimo. Vienas užrašymas: Костентиновая Халецкая Полонея Котовичовна
(704) „Konstantino Chaleckio žmona Polonėja, Koto sūnaus (Kotovičiaus) duktė“.
9. Vardas + priesagos -овна/-евна vedinys + du priesagos
-овая/-евая vediniai. Vienas užrašymas: Овдотья Сопотьковна
Миколаевая Толочковая (674) „Ovdotja, Sopotko duktė, Mikalojaus
Toločkos žmona“.
10. Du priesagos -овая/-евая vediniai + vyriškasis tėvavardis kilmininko linksniu + vardas. Vienas užrašymas: Давыдовая
Омельяновича Тюхаевая Богдана вдова (685) „Dovydo Tiucho,
Omeljano sūnaus, našlė Bogdana“.
11. Vyriško vardo galūnės vedinys + priesagos -овая/-евая vedinys + priesagos -овна/-евна vedinys. Vienas užrašymas: Щастная

6


Užrašymas Летенксая turbūt korektūros klaida: turėtų būti Летенская.
Щастная galėjo būti ir moteriškas vardas, bet čia jis laikomas vyriško vardo vediniu – andronimu, nes moters įvardijime būdavo tik vienas vardas, o čia tuo atveju, jei asmenvardį
Щастная laikytume vardu, vardai būtų du. Be to, iš vyriško vardo Щастный andronimų
su priesaga -овая/-евая arba -иная nepavyko aptikti.
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Толочковая Ганна Держковна (694) „Ščasno Toločkos žmona Hana,
Deržko duktė“.
Moterų įvardijimo struktūra
Su vardais buvo užrašyta šeši dešimtadaliai moterų įvardijimų
(18; 60 proc.). Andronimą (asmenvardį, sudarytą iš sutuoktinio vardo) turėjo beveik visi įvardijimai (29; 96,7 proc.). Dažniau vartotas
andronimas, sudarytas su priesaga -овая/-евая (25 įvardijimai), negu
sudarytas su priesaga -иная (6 įvardijimai). Asmenvardį iš sutuoktinio
tėvavardžio turėjo apie ketvirtadalį įvardijimų (7; 23,3 proc.). Keturis
kartus tai buvo vyriškasis tėvavardis kilmininko linksniu, du kartus
– vyriškasis tėvavardis vardininko linksniu, vieną kartą – priesagos
-овая/-евая vedinys iš vyriškojo tėvavardžio. Moteriškąjį tėvavardį
(priesagos -овна/-евна vedinį) turėjo du įvardijimai (6,7 proc.). Tėvo
tėvavardį (priesagos -овна/-евна vedinį iš vyriškojo tėvavardžio) turėjo vienas įvardijimas (3,3 proc.). -sk- tipo asmenvardį (jis visada
sudarytas iš sutuoktinio asmenvardžio) turėjo šeštadalis moterų įvardijimų (5; 16,7 proc.).
Su prievardžiais buvo užrašyta daugiau kaip pusė moterų įvardijimų (17; 56,7 proc.). Vyravo šeiminės padėties ir giminystės prievardžiai (14; 82,4 proc.). Nedaug buvo kilmės prievardžių (2; 11,8 proc.)
ir pareigybės prievardžių (1; 5,9 proc.). Šeiminės padėties ir giminystės prievardžiai buvo вдова, удова „našlė“. Kilmės prievardis buvo
пани „ponia“. Pareigybės prievardis buvo владычиная „valdytojo (?)
žmona“. Be prievardžių buvo užrašyta mažiau nei pusė moterų įvardijimų (13; 43,3 proc.).
Vyravo dvinariai (dviejų asmenvardžių) moterų įvardijimai (16;
53,3 proc.). Trinarių (trijų asmenvardžių) ir keturnarių (keturių asmenvardžių) įvardijimų buvo vienodas kiekis (po 5; 16,7 proc.). Mažiausiai buvo vienanarių (vieno asmenvardžio) įvardijimų (4; 13,3
proc.). Vidutinis moterų įvardijimo ilgis – 2,37 asmenvardžio.

Išvados
1. Su vardais užrašyta šeši dešimtadaliai moterų įvardijimų.
2. Dauguma moterų (94,4 proc.) užrašyta krikščioniškais vardais.
Buvo vartojamos ir katalikams, ir stačiatikiams būdingos vardų formos.
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3. Andronimą turėjo beveik visi moterų įvardijimai (96,7 proc.).
Dažniau vartotas andronimas, sudarytas su priesaga -овая/-евая negu
su priesaga -иная.
4. Asmenvardį iš sutuoktinio tėvavardžio turėjo apie ketvirtadalį moterų įvardijimų. Tai galėjo būti vyriškasis tėvavardis kilmininko
arba vardininko linksniu, taip pat priesagos -овая/-евая vedinys iš
vyriškojo tėvavardžio.
5. Moteriškąjį tėvavardį turėjo tik du moterų įvardijimai, o moteriškąjį tėvo tėvavardį – tik vienas įvardijimas.
6. -sk- tipo asmenvardį turėjo šeštadalis moterų įvardijimų.
7. Su prievardžiais užrašyta daugiau kaip pusė moterų įvardijimų
(56,7 proc.). Vyravo šeiminės padėties ir giminystės prievardžiai (82,4
proc.). Nedaug buvo kilmės ir pareigybės prievardžių.
8. Vyravo dvinariai moterų įvardijimai (53,3 proc.), trinarių ir keturnarių įvardijimų kiekis buvo vienodas (16,7 proc.), mažiausiai buvo
vienanarių įvardijimų (13,3 proc.). Vidutinis moterų įvardijimo ilgis
buvo 2,37 asmenvardžio.
9. Vyravo mišrieji moterų įvardijimai (60 proc.). Kiek mažiau
buvo vien šeimos asmenvardžiais (be vardo) užrašytų moterų įvardijimų (40 proc.). Nebuvo įvardijimų be šeimos asmenvardžių (įvardijimų
vien vardu).
Šaltinis
Литовская Метрика, III, Книги Публичныхъ Делъ. Переписи войска литовскаго,
Петроградъ, 1915.
Literat ū r a
J. Čirūnaitė, „Kaip vadino 1567 m. į karo tarnybą iš Gardino pavieto siunčiamus asmenis“,
Terra Jatwezenorum, 2012, p. 164–170.
K. Kuzavinis, B. Savukynas, Lietuvių vardų kilmės žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
H. A. Петровский, Словарь русских личных имен, Москва: Русские словари, Астрель,
2000.
Православный церковный календарь, Москва: Издание Московской Патриархии,
1994.

Straipsnis recenzuotas
JŪRATĖ ČIRŪNAITĖ (g. 1959 Kaune) – kalbininkė, dirba Lietuvos sveikatos
mokslų universitete. 1982 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Studijavo klasikinę filologiją bei rusų kalbą ir literatūrą.
Dirbo „Nemuno“ žurnalo kalbos redaktore. Vėliau Kauno medicinos mokykloje dėstė kalbos kultūrą ir lotynų kalbą, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedroje. 2000 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Moterų įvardijimas Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenės dokumentuose“. J. Čirūnaitės mokslinio darbo
sritis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tautų vardynas.
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LENKIJOS LIETUVIŲ ŠNEKTŲ TYRIMŲ
APŽVALGA
2013 metai Lietuvoje paskelbti Tarmių metais, todėl esama geros
progos tarti keletą žodžių apie žmones, kurie po Antrojo pasaulinio
karo tyrė Punsko-Seinų krašto lietuvių šnektas. Lenkijos mokslininkai
šiomis šnektomis ėmė domėtis praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pradžioje, kuomet įvairiuose, ne tik Lenkijos, universitetuose
pradėta studijuoti indoeuropeistiką. Mokslininkai indoeuropeistai,
norėdami pramokti lietuviškai, vykdavo į Punsko-Seinų kraštą. Tuo
metu itin susidomėta ir Punsko-Seinų-Suvalkų krašto baltiškais vietovardžiais bei vandenvardžiais. Lietuvos mokslininkai turėjo ir kitų
paskatų domėtis Lenkijos lietuvių šnektomis – jie kaupė medžiagą
Lietuvių kalbos atlasui. Pokariu lietuvių kalbos tarmės ir šnektos
buvo ištirtos labai nevienodai. Dialektologai, norėdami užtaisyti šią
spragą, ėmė sistemingai organizuoti išvykas ne tik po Lietuvą, bet ir
po Baltarusijos, Latvijos bei Lenkijos paribius, kur gyveno lietuviai
(Zinkevičius, 1966, 3).
Straipsnyje trumpai pristatomi Punsko-Seinų krašto lietuvių
šnektų tyrėjai, apžvelgiami jų darbai – knygos, straipsniai, diplominiai
darbai, disertacijos. Straipsnis į dalis skaidomas pagal miestus, t. y.
centrus, kuriems atstovavo ar atstovauja mokslininkai. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi tyrėjų darbai vardijami pagrindinėje straipsnio dalyje: nemaža jų dalis surašyta bibliografijoje.



Bibliografijoje pateikti visi straipsnio autorei žinomi ir surasti darbai, susiję su PunskoSeinų krašto šnektomis. Jų tikriausiai yra ir daugiau.
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I. Punskas
Dar prieš mokslininkams atvykstant į Punsko-Seinų kraštą patys
šios žemės gyventojai buvo pradėję rinkti ir kaupti lietuvių materialiosios ir sakytinės kultūros elementus. Čia paminėtini Jonas Stoskeliūnas ir Juozas Vaina, ypač rūpinęsi savojo krašto ateitimi – žmonėmis,
kalba, kultūra. Apie šių veikėjų darbus ir nuopelnus nemažai žinoma,
bet, mano manymu, apie juos reikia kalbėti ir rašyti pasitaikius kiekvienai progai.
Jonas Stoskeliūnas (1913–1991) – lituanistas, dialektologijos
mokslui nuveikęs daug svarbių darbų. Jis tarmių duomenis rinko kalbindamas žmones, gimusius apie 1850, 1873 ar 1886 metus. Sukauptą medžiagą apie tarmes, ypač apie Punsko šnektą, J. Stoskeliūnas
1972 m. išspausdino žurnalo Varsnos straipsnyje „Mūsų krašto tarmės“. Šiame straipsnyje jis patikslino lietuviškųjų šnektų Lenkijoje ribas, pabrėžė, kad dzūkų tarmė nėra vienalytė, kad punskiečiai dzūkuoja vienaip, o seiniškiai – kitaip. Tikslesnį J. Stoskeliūno Punsko šnektos
aprašą galima rasti 2003 m. išleistame straipsnių, eilėraščių ir poemų
rinkinyje Jonas Stoskeliūnas: gyvenimas ir kūryba. Čia išspausdintame straipsnyje „Seinų-Punsko krašto dzūkų tarmės bendri bruožai“
J. Stoskeliūnas plačiau aprašo Punsko šnektą, pateikia ne tik šnektos
kirčiavimo pavyzdžių, bet ir aptaria vokalizmą, dvibalsius, konsonantizmą, daiktavardžių ir kai kurių asmeninių bei parodomųjų įvardžių
linksniavimo paradigmas, prideda keletą pastabų apie veiksmažodį. Jis
pastebi ir pabrėžia, kad Punsko šnektos fonetika mažai tepakito. Didesnių pakitimų esą buvę morfologijoje, leksikoje ir sintaksėje. Be to,
savo straipsnyje nurodė daug šnektos kalbinių faktų, nors juos, kaip
pats straipsnio pabaigoje prisipažino, užrašinėjo supaprastintai. Net ir
tai turint omenyje, jo atliktas darbas yra svarbus Punsko šnektos raidos aprašymui. Agurkių kaimo šnektos atstovų pasakojimai, 1974 m.
J. Stoskeliūno įrašyti garso juostose, dabar saugomi Lietuvių kalbos
instituto Tarmių archyvo fonotekoje.
Juozas Vaina (1916–2011) – mokytojas, tautosakos rinkėjas, apie
jo gyvenimo darbus žinoma ne tik Suvalkų krašte, bet ir Lietuvoje,
Lenkijoje, kitose Europos šalyse. Jis rinko materialius šio krašto kul-

Jonas Stoskeliūnas ją vadina Punsko-Vidugirių apylinkės tarme.
Varsnos, nr. 7–8, p. 2–3.

Šio rinkinio redaktorius Juozas Sigitas Paransevičius.
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tūros eksponatus, taip pat užrašinėjo dainas, pasakas, sakmes, prisiminimus. J. Vainos sukaupta medžiaga 1997–1998 m. išleista dvitomiu
leidiniu Nuo Punsko iki Seinų: iš Juozo Vainos tautosakos rinkinių.
Pirmojo tomo įžangoje paminėta, kad Punsko-Seinų krašto tautosaką
J. Vaina rinko nuo 1957 m. Iš pradžių jis viską užrašinėjo ant popieriaus lapų, nuo 1972 m. – įrašinėjo į magnetofono juostą. J. Vainos
užrašai labai tikslūs informacijos pateikėjų atžvilgiu. Jis užfiksuodavo
pateikėjo vardą ir pavardę, amžių, kokiame kaime informantas gyvena, įrašų metus. Minėto tomo įžangoje Danutė Krištopaitė teigia, kad
J. Vaina tautosaką rinko nuo 1957 m., tačiau knygoje (pavyzdžiui, 145,
196 ir 211 p.) esama tekstų, užrašytų 1950 metais! Jis aplankė apie
300 pateikėjų, surinko apie keliolika tūkstančių savo tarmės žodžių
Lietuvių kalbos žodynui, juos siuntė į Lietuvių kalbos ir literatūros
institutą (Krištopaitė, 1997, 18). Reikia turėti omenyje, kad pokario
metais ne visada sekdavosi prakalbinti žmones, nes ne vienas bijojo
viešai prisipažinti esąs lietuvis ir ką nors papasakoti apie save. [...]
kartais, ką nors užrašius, buvo nutylimi metrikos duomenys“ (Krištopaitė, 1997, 8). J. Vainos tarminių tekstų rinkinys daro didelį įspūdį,
dialektologams šios dvi knygos bei įrašai magnetofono juostelėse yra
neapsakomas turtas.
Ne iš Punsko, bet iš Vaitakiemio kilusi Janina Aleksaitė-Macukonienė kartu su Žaneta Markevičiene 2006 m. paskelbė straipsnį apie
Lenkijos lietuvių šnektų būdvardžių ypatumus.
II. Punskas – Vilnius
Algis Uzdila – lituanistas, baigęs Vilniaus universiteto lietuvių
kalbos filologiją (1963), yra parengęs diplominį darbą apie šio krašto šnektą tema Punsko (vakarinių dzūkų) tarmės fonetika ir morfologija. Jo pratarmėje rašoma: tai yra pirmas bandymas iš Punsko
apylinkių pateikti susistemintą tarminę medžiagą (Uzdila, 1963, 11).
Iš tiesų šiame darbe A. Uzdila išnagrinėjo tuos šnektos reiškinius,
kurie sudarė tarmės specifiką, išsamiai aptarė jos fonetiką ir morfologiją, pateikė vietovardžių ir specifinių tarmės žodžių žodynėlius.
Darbo pabaigoje esama fonetine transkripcija parašytų šnektos tekstų

Iš pradžių Juozas Vaina eksponatus kaupė savo namuose, vėliau – dabartinio Punsko vaikų
darželio patalpose. Dabar Juozo Vainos etnografinis muziejus veikia Punsko lietuvių kultūros namų patalpose.

Lietuvos edukologijos universiteto daktarė.
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(184–214 p.): pasakojimų, pasakų, dainų ir smulkiosios tautosakos.
Darbui medžiagą autorius rinko nuo 1959 iki 1963 m. iš viso [...] aprašomojo ploto, bet daugiausia iš gimtojo Kreivėnų kaimo (Uzdila,
1963, 17). Darbo vadovas – žymus lietuvių dialektologas prof. Zigmas
Zinkevičius. Jis A. Uzdilos surinktus ir aprašytus šnektos faktus panaudojo 1966 m. išleistoje knygoje Lietuvių dialektologija.
1985 m. Vilniaus universitete lituanistiką baigė dvi Aleksaitės
– Birutė ir Irena. Birutė Aleksaitė, kilusi iš Burbiškių kaimo, parašė
diplominį darbą tema Punsko ir Seinų krašto vietovardžių daryba,
o Irena Aleksaitė iš Vaitakiemio – Punsko šnektos konsonantizmas.
B. Aleksaitė medžiagą rinko nuo 1983 m. vasaros iki 1984 m. žiemos.
Sukaupė apie 147 oikonimus, 110 vandenvardžių bei apie 226 žemėvardžius (B. Aleksaitė, 1985, 2). I. Aleksaitė labai kruopščiai aprašė ir
išanalizavo Punsko šnektos vyriausios ir jaunesniosios kartos priebalsius (informantų skaičius – 23). Darbo pabaigoje, nuo 81 iki 90 puslapio, esama labai vertingų transkribuotų šnektos tekstų.
1990 m. kita Punsko šnektos atstovė – Birutė Stoskeliūnaitė, taip
pat Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studentė, parašė diplominį darbą tema Punsko šnektos diferencinis žodynas. 1992 m. tame
pačiame universitete dvi prof. Laimos Grumadienės studentės Irena
Gasperavičiūtė (punskietė) ir Gražina Sorokaitė (iš Kreivėnų kaimo)
sociolingvistiškai ištyrė dviejų kaimų žmonių kalbą. I. Gasperavičiūtė sociolingvistinius tyrimus atliko Žvikelių kaime (Sociolingvistinis
Žvikelių kaimo tarmės aprašymas), o G. Sorokaitė – Kreivėnų kaime
(Sociolingvistinė Kreivėnų kaimo analizė). Po dvejų metų Vilniaus
universitete buvo parengtas dar vienas diplominis darbas apie Punsko
šnektą – Birutės Burdinaitės tyrimas tema Punsko (pietų aukštaičių)
šnektos balsinės fonemos10.

Darbo vadovas – filologijos mokslų daktaras Aleksandras Vanagas.
Darbo vadovas – žymus lietuvių fonologas, dialektologas prof. habil. dr. Aleksas Girdenis.

Rašant darbą naudotasi Juozo Vainos sukaupta šnektos medžiaga. Diplominio darbo pagrindu parašytas straipsnis: K. Garšva, B. Stoskeliūnaitė, J. Vaina, „Punsko šnektos skirtumų žodynas“, Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos, LKK, 29, 1991, p. 32–45.
10
Darbo vadovas – prof. habil. dr. A. Girdenis.
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III. Varšuva
Tamara Meiksinaitė-Buchienė (Tamara Buch)11 – pirmoji mokslininkė, Varšuvos universiteto darbuotoja, tada daktarė, o vėliau profesorė, kuri atvyko į Punsko-Seinų kraštą. Prisiminimuose apie išvykas į
Punską rašė: Pirmą kartą nuvažiavau į Punską 1960 m. birželio mėn.
pabaigoje. Gyvenau tuomet Lenkijoje jau ketverius metus ir seniai
rengiausi į kaimus į šiaurę nuo Seinų, bet vis neištaikydavau laiko.
Pati sau sakiau, kad laiko negaliu surasti – žiemą nėra ko važiuoti į
kaimą, o vasarą reikėjo vaikus vežtis į vasarvietes. [...] O iš tikrųjų
ne dėl vaikų atostogų delsiau važiuoti į Punską, o dėl kitų priežasčių: bijojau, kad nemokėsiu susišnekėti su žmonėmis, nepriims (Buch,
1993, 302). Bet profesorė su Punsko žmonėmis greitai rado bendrą
kalbą. Kasmet iki 1968 m. vasarą atvažiuodavo į Punsko kraštą: Aštuonerius metus vaikščiojau po Punsko apylinkių kaimus. Visuose
lietuvių gyvenamuose kaimuose esu buvusi, kai kur daug kartų, ir
nebuvo atsitikimo, kad kas su manim šnekėti nenorėtų, į klausimus
neatsakinėtų (Linguistica Baltica, 1993, 306). Per tas aštuonias vasaras T. Meiksinaitė-Buchienė užrašė galybę vietovardžių, vandenvardžių, asmenvardžių ir tarminių žodžių, tyrė Punsko šnektos priegaides ir priebalsių kietinimą. Tų išvykų į Punsko kraštą rezultatas – keli
moksliniai straipsniai (žr. bibliografiją).
Varšuvos universitete buvo parašytos dvi disertacijos, susijusios su Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuvių kalba. Pirmoji disertacija – polonistikos studijas šiame universitete baigusios Nijolės
Kolytės-Birgelienės darbas Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie12 (2000)13. Jame išsamiai aprašyta lenkų kalbos įtaka Lenkijos
lietuvių kalbai (šnektai) bei lietuvių kalbos (šnektos) įtaka Lenkijos lietuvių lenkų kalbai. Medžiaga lenkų ir lietuvių kalbomis rinkta
1997–1999 m. Darbe pateikiama Punsko šnektos pavyzdžių ir ištisi

Tamara Meiksinaitė-Buchienė (1923–1970) gimė Vitebske. Kaune ji baigė gimnaziją, Gorkyje studijavo germanistiką, o 1945–1948 m. mokėsi Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) universitete. 1949–1950 m. buvo Vilniaus universiteto vokiečių kalbos dėstytoja,
vėliau, 1953–1956 m., Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslo darbuotoja. Nuo 1957 iki
1967 m. Varšuvos universitete dėstė kalbotyros dalykus, lietuvių, gotų kalbas.
1968–1969 m. skaitė lituanistikos paskaitas Paryžiaus ir Čikagos universitetuose
(Smoczyński, 1998, I–V; Palionis, Zinkevičius, 1970, 253–254).
12
Interferencijos reiškiniai Punsko dvikalbių lietuvių šnekamojoje kalboje.
13
Disertacija išleista 2002 m.
11
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transkribuoti tekstai. Autorė yra parašiusi daugybę su dialektologijos
sritimi susijusių straipsnių (žr. bibliografiją).
Antroji disertacija – Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim14 (2006), ją
parašė Danutė Krakauskaitė-Roszko, taip pat Punsko krašto lietuvė.
Savo darbe ji aprašė Punsko šnektos vientisinių ir sudėtinių atliktinių
laikų struktūrą ir reikšmę15.
IV. Krokuva
Voicechas Smočynskis (Wojciech Smoczyński) – buvęs T. Meiksinaitės-Buchienės studentas, dabar Krokuvos Jogailaičių universiteto
profesorius, žinomas pasaulyje indoeuropeistas ir baltistas. Varšuvos
universitete studijuodamas slavistiką turėjo rinktis vieną papildomą
indoeuropiečių kalbą – graikų arba lietuvių. Pasirinko lietuvių. Ko
gero, šį pasirinkimą lėmė Varšuvos universitete T. Meiksinaitės-Buchienės skaitomos su lietuvių kalba susijusios paskaitos. Mokslininkės
dėka 1967 m. V. Smočynskis tapo žymaus kalbininko prof. Jano Safarevičiaus (Jan Safarewicz) asistentu. Profesorius paskatino jį mokytis
lietuvių kalbos. Taip, sekdamas savo profesorės T. Meiksinaitės-Buchienės pėdsakais, jis pateko į Punsko kraštą, čia pažino Algį Uzdilą,
Juozą Vainą, Joną Pajaujį, Petrą Venslauską (Mokslo Lietuva, nr. 12
(368), p. 8–9). V. Smočynskis į Punską ir Kreivėnus buvo nuvykęs jau
1971 m. Čia į magnetofono juostą įrašė tarminius tekstus, juos iššifravo ir rezultatus aprašė straipsnyje „Gwara południowolitewska w Sejneńskiem“16. V. Smočynskis į Punsko kraštą buvo atvykęs kelis kartus.
Įrašų esama iš Kreivėnų, Vaitakiemio, Ožkinių, Šlynakiemio, Agurkių,
Žvikelių, Raistinių, Pelelių ir Žagarių kaimų (maždaug 14 valandų).
Išvykų į Punsko kraštą rezultatas – parašyta ir 1977 m. Krokuvos Jogailaičių universitete apginta disertacija Gwara litewska okolic Puńska17. Nuo 1972 iki 1986 m. jis parašė ir publikavo kelis mokslo straipsnius apie Punsko šnektos morfologiją, fonologinę sistemą ir skolinius
(žr. bibliografiją).

Lietuvių kalbos funkciniai perfekto atitikmenys Punsko lietuvių šnektoje ir lenkų kalboje.
Kiti Danutės Roszko darbai – žr. bibliografiją.
16
„Seinijos pietų aukštaičių tarmė“.
17
Punsko apylinkių lietuvių tarmė. Šios disertacijos vadovas – prof. Janas Safarevičius.
14

15
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V. Poznanė
Michalas Hasiukas (Michał Hasiuk) – Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto profesorius, germanistas, lituanistas, profesorių
Jano Otrembskio (Jan Otrębski)18 ir Česlavo Kudzinovskio (Czesław
Kudzinowski)19 studentas, 1966 m. baigęs ir apgynęs disertacinį darbą apie deminutyvines (mažybines, malonines) lietuvių kalbos tarmių
formas Deminutiva w dialektach litewskich20. Norėdamas geriau išmokti lietuvių kalbą ir tęsti lietuvių kalbos tarmių tyrimus, tais pačiais
metais M. Hasiukas, dabar jau daktaras, nuvyko į Punsko-Seinų kraštą. Kadangi Punsko šnektą tyrė T. Meiksinaitė-Buchienė, M. Hasiukas
nusprendė „užsiimti“ Seinų šnekta. Profesorius bemaž kasmet lankėsi
Lenkijos lietuvių gyvenamoje teritorijoje. Jis įrašinėjo ne tik Seinų,
bet ir Punsko, taip pat vadinamųjų kapsų (vakarų aukštaičių tarmė)
šnektas. Esama net 1966 m. įrašų! Būtina paminėti, kad M. Hasiukas
nuo 1966 iki 1991 m. padarė apie 24 valandas Seinų šnektos įrašų (iš
10 kaimų), apie 30 valandų kapsų šnektos įrašų (iš 20 kaimų), apie 10
valandų Punsko šnektos įrašų (iš 5 kaimų). Vargu ar tokia Lenkijos
lietuvių šnektų fonoteka gali pasigirti kuris kitas šias šnektas tyrinėjęs
ir įrašinėjęs dialektologas. M. Hasiukas 1978 m. Seinų šnektos tyrimų
rezultatus paskelbė veikale Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej21.
Čia jis pirmasis nustatė Punsko ir Seinų šnektų ribą, ištyrė šios šnektos
fonologinę sistemą. Profesorius yra parašęs kelis straipsnius dialektologijos temomis (žr. bibliografiją).
M. Hasiukas dialektologijos mokslu užkrėtė Poznanės universiteto lietuvių filologijos studentus, kilusius iš Punsko-Seinų krašto. 1994 m. Vytautas Batvinskas parašė diplominį darbą Dalyviai
Punsko ir Seinų šnektose. Medžiagą darbui rinko nuo 1992 m. liepos iki 1994 m. balandžio; rašydamas darbą naudojosi ir kitų dialektologų sukauptais šnektų įrašais. Petras Grėbliūnas diplominiam

Janas Otrembskis (1889–1971) – žymiausias lenkų baltistas. Jo iniciatyva Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete įsteigta Baltų filologijos katedra. Jo svarbiausias lituanistikos darbas – tritomė Lietuvių kalbos gramatika (t. 1 – 1958, t. 2 – 1965, t. 3 – 1956).
Svarbiausias dialektologijos darbas – Wschodniolitewskie narzecze twereckie (LKE,
1999, 449–450).
19
Česlavas Kudzinovskis (1908–1988) 1960–1969 m. vadovavo Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Baltų filologijos katedrai. Jo kapitalinis veikalas lituanistikos srityje
– Mikalojaus Daukšos Postilės žodynas-rodyklė – Indeks-słownik do „Daukšos Postilė“,
1–2, Poznań, 1977 (LKE, 1999, 336–337).
20
Mažybinės formos lietuvių kalbos tarmėse.
21
Seinų lietuvių šnektos fonologija.
18
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darbui Prielinksnių vartojimas Burbiškių kaimo šnektoje tarminius
tekstus rinko 1998–1999 m., surinko keturiolikos informantų 12 valandų garso įrašų. Kita M. Hasiuko magistrantė, Jovita Nevulytė,
2001 m. baigė rašyti diplominį darbą Įvardžiai Punsko tarmėje. Rengdama darbą naudojosi P. Grėbliūno įrašais, pati iš 20 informantų (11
kaimų) padarė 9 valandų trukmės šnektos įrašų. Vida Zimnickaitė,
paskutinė M. Hasiuko magistrantė, 2003 m. baigė rengti darbą tema
Veiksmažodžių junglumas Punsko šnektoje. Šnektos tekstus ji rinko
2002 m., padarė 9 valandų trukmės šnektos įrašų, kalbino 20 informantų, taip pat naudojosi ankstesnių Poznanės studentų (J. Nevulytės
ir P. Grėbliūno) įrašais.
Poznanės universitete, be diplominių darbų, dar buvo parašytos
trys disertacijos, susijusios su Lenkijoje gyvenančiais lietuviais. Pirma
– Juozo Marcinkevičiaus (iš Seinų krašto kilusio lietuvio) disertacija Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie22. Šiame
veikale J. Marcinkevičius išsamiai aprašė lenkų ir lietuvių kalbinius
ryšius nuo seniausių laikų iki šių dienų, pateikė daug dialektologijai
svarbių faktų, pavyzdžių23. Be to, jis kartu su M. Hasiuku 1991 m. įrašinėjo Lenkijoje gyvenančių vakarų aukštaičių tarmės atstovų kalbą.
Vieno pateikėjo – Jono Protasevičiaus (Jan Protasiewicz) iš Sudauskų
kaimo (Sudawskie) – tekstus transkribavo ir išnagrinėjo tuos fonetinius, morfologinius ir leksinius reiškinius, kurie sudaro tarmės specifiką. Kiti du disertaciniai darbai – P. Grėbliūno Funkcje przypadków
w gwarach litewskich Suwalszczyzny24 ir J. Nevulytės-Grėbliūnienės Fonologia litewskiej gwary puńskiej25. Abu autoriai yra parašę
straipsnių, susijusių su jų disertacijų tema (žr. bibliografiją).
Būtina paminėti dar vieną Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto profesorių, Tadeušą Zdancevičių (Tadeusz Zdancewicz), kuris
yra itin daug nagrinėjęs lietuviškuosius toponimus ir hidronimus Seinų-Suvalkų krašte bei parašęs aibę straipsnių apie lituanizmus, vartojamus šio krašto lenkų šnektose.

Lenkų-lietuvių kalbų kalbiniai kontaktai Suvalkijoje.
Žr. bibliografiją.
24
Linksnių funkcijos Suvalkų krašto lietuvių šnektose.
25
Punsko šnektos fonologija.
22
23
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VI. Kaunas
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedros studentė
Dalia Teresė Sendaitė 2009 m. parašė magistro baigiamąjį darbą Punsko šnektos raida26. D. T. Sendaitė darbe panaudojo 16 kalbėtojų 3 valandų trukmės įrašus. Čia ji aptaria Punsko šnektos žodžių darybos ir
leksikos ypatumus, fonetinius ir morfologinius pokyčius, gramatinių
kategorijų savitumą (Senda, 2009, 3).
VII. Vilnius
Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo fonotekoje esama 1973,
1980–1989 m. Punsko-Seinų krašto šnektų tekstų (daugiau nei 23 valandos iš 10 kaimų), bet kas juos įrašė, duomenų nėra.
Vis dėlto į Punsko-Seinų kraštą Lietuvos dialektologai atvyko
gana vėlai – apie 1980 m. 1988 ir 1989 m. į šį kraštą buvo rengiamos
dialektologinės ekspedicijos. 1988 m. Lenkijos vakarų ir pietų aukštaičius įrašinėjo Kazys Morkūnas ir Birutė Mikalonienė (maždaug 84
valandos įrašų iš 16 kaimų – 4 vakarų aukštaičių, 1 Seinų ir 11 Punsko
šnektos). 1989 m. Aloyzas Vidugiris įrašė maždaug 17 valandų įrašų
iš 4 kaimų (2 Seinų šnektos, 1 Punsko, 1 vakarų aukštaičių), Laima
Grumadienė – maždaug 9 valandas iš 4 kaimų (Seinų šnektos). Kartu
jie įrašė apie 2 valandas iš 3 kaimų (tik kapsus)27. Ekspedicijų įrašų
analizes kiekvienas skelbė įvairiuose moksliniuose straipsniuose ar
monografijose, pavyzdžiui, leidinyje Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija (2004, 77, 98–99; daugiau – žr. bibliografiją). Vėliausi Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo fonotekoje esantys įrašai – 2011
metų: po dvi valandas iš Žvikelių ir Pristavonių kaimo įrašė iš Punsko krašto kilusios VDU studentės Violeta Ona Šidlauskaitė ir Jurgita
Stankauskaitė.
Be paminėtų Lenkijos lietuvių šnektų tyrinėtojų, dera parašyti
kelis žodžius apie šiuos mokslininkus: Knutą Olofą Falką (Knut Olof
Falk, 1906–1990) – žymų švedų slavistą ir baltistą, nagrinėjusį Suvalkų krašto vandenvardžius bei vietovardžius; Mariją Jančą (Maria
Jancza), parašiusią straipsnį apie slavų kalbų įtaką lietuvių tautosakos
kalbai Suvalkų vaivadijos kaimuose; Aną Golombek (Anna Gołąbek),
26
27

Darbo vadovė – dialektologė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
Visi duomenys paimti iš Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo duomenų bazės:
http://tarmes.lki.lt/F_pamap.htm.
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disertaciniame darbe išanalizavusią Degučių kaimo žodžių darybą, o
straipsnyje Wpływy litewskie na polszczyznę okolic Puńska w zakresie nazw żywności aprašiusią lietuvių kalbos įtaką Punsko apylinkių
lietuvių sakytinei lenkų kalbai maisto produktų pavadinimų srityje.
Atrodytų, apie Punsko-Seinų krašto šnektas nemažai parašyta,
surinkta daug tarminių tekstų (iš viso Punsko šnektos – apie 200 valandų įrašų, Seinų šnektos – apie 42 valandas, kapsų – apie 54 valandas). Tačiau lietuvių šiame Lenkijos kampelyje vis mažėja, todėl būtina kasmet įrašinėti jų kalbą, ją tirti ir skelbti rezultatus28. Šio straipsnio
vienas iš tikslų buvo pradėti rinkti bibliografinius duomenis, susijusius
su Lenkijos lietuvių šnektomis. Jei straipsnyje nebuvo paminėti kurie
nors autoriai ar darbai, ateityje tai tikrai bus papildyta.
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Birutė Burdinaitė-Ołów

Iš Punsko šnektos fonetikos.
BALSINĖS FONEMOS
Įvadas
Suvalkų krašte daugiausia lietuvių gyvena siauroje juostoje, kuri
tęsiasi Lietuvos ir Lenkijos pasieniu maždaug nuo Eglinės kaimo šiaurės vakaruose iki Rakelijos pietryčiuose. Lietuvių kultūrinio gyvenimo
ir administraciniu centru yra laikomas Punskas.
Dauguma Suvalkų krašte gyvenančių lietuvių kalba pietų aukštaičių tarme. Tačiau yra ir vakarų aukštaičių (vadinamųjų kapsų) tarmės atstovų. Tai dviejų kaimų – Vaičiuliškės ir Eglinės – gyventojai.
Pietų aukštaičių tarmė Suvalkų krašte nėra vienoda. Šiaurinės
dalies (Punsko, Vidugirių, Vilkapėdžių, Skarkiškių, Pelelių, Žvikelių,
Raistinių, Smalėnų, Burbiškių apylinkių) gyventojai dzūkuoja „kietai“, o pietuose (Rakelijos, Aradnykų, Alnų apylinkėse) dzūkuojama
„minkštai“. Pagal susitarimą pirmoji šnekta vadinama Punsko, o antroji – Seinų.
Pagrindiniai Punsko ir Seinų šnektų skiriamieji bruožai yra šie:
a) Seinų šnektoje c, dz yra minkštinami (laiść, dźùbyć), o Punsko
šnektoje jie visuomet kieti (laisc „leisti“, dzubyc „lesti, kapoti snapu“);





Šios šnektos pavadinimas kilęs iš artimiausio Seinų miesto vardo. Seinai yra prie Seinos
(lenk. Marycha) upės. Čia dauguma gyventojų lenkai. Seinų šnekta kalbama lietuviškuose
kaimuose, esančiuose prie Galadusio ežero.
Straipsnyje kirčio ženklu pažymėti žodžiai šnektoje kirčiuojami kitaip negu bendrinėje
kalboje.
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b) Seinų šnektoje išlikęs iliatyvas (nuvėjo miestan), o Punsko šnektoje jis beveik nebevartojamas (dažniau sakoma – nuvėjo in miestų).
Vietiniai gyventojai savo kalbą vadina „dzūkų“ kalba, norėdami
ją atskirti nuo Lietuvoje vartojamos „žemaičių“ kalbos. Apie bendrine
lietuvių kalba kalbantį žmogų sakoma, kad „is žamaicuoja“. Apskritai
vardas „dzūkas“ (veiksmažodis „dzūkuoti“) yra pravardinės kilmės.
Jį dzūkams kapsai davė būtent dėl „dz“ tarimo (Salys, 1946, p. 64).
Aprašomoji šnekta, kaip minėta, priklauso pietų aukštaičių tarmei ir turi jos skiriamąsias ypatybes. Dvigarsius an, am, en, em išlaiko
sveikus. Nosinius balsius ą, ę verčia ų, į, pvz.: katį „katę“, sasutį „sesutę“, žųśis „žąsis“, kųsnis „kąsnis“. Vienaskaitos įnagininko formą
„(su) šaka“ ir vietininko formą „lauke“ taria (su) šaku, lauki. „Mat
šio linksnio galūnės -a, -e yra kilusios iš senesnių *-, *-, kurios pietų ir rytų aukštaičių plote buvo išverstos *-ū, *ī“ (Zinkevičius, 1968,
p. 24).
Pietų aukštaičių tarmėje visose pozicijose ilgieji balsiai gana gerai
skiriami nuo trumpųjų. Tvirtapradžių il, im, in, ir, ul, um, un, ur pirmasis dėmuo ilginamas, pvz.: pylnas, pyrmas, pyntas, kūrmis, kūlcie
ir pan.
Gana nuosekliai Punsko šnektoje prieš uo žodžio pradžioje pridedamas v: vuoga, vuodas. Priebalsis v prieš uo išlieka ir sudurtiniuose
žodžiuose, pvz.: vuoga ir žamvuogė „žemuogė“.
Įvardžiuose kartais netariamas absoliučios žodžio pradžios j: is
„jis“, y „ji“. Sakoma kap „kaip“, tep „taip“.
Labai svarbi visos tarmės (ir Punsko šnektos) ypatybė – dzūkavimas. Dzūkavimu vadinamos dvi priebalsių savybės:
a) vietoj afrikatų č, dž tariama c, dz, pvz.: ca, plaucai, dzaugsmas;
b) t, d prieš į, i, y, ie tariami c, dz, pvz.: cikras, ciks, ciek, dzidelis,
dziena, dziedulis.
Sveiki t, d išlieka prieš tokius y ir i, kurie yra kilę iš senesnio ę,
pvz.: tįsc, (su) kati, paukšti, biti, dėdi.
Dzūkai sveikus č, dž išlaiko taip pat skoliniuose, pvz.: bačka (čia
priebalsis č išlieka kietas). Tačiau kai kurie seni skoliniai turi c, dz
vietoj minkštųjų priebalsių t, d, pvz.: cykus, dzyvai. Sveiki č, dž dar

	



Išskyrus tuos atvejus, kai en, em eina po Punsko šnektoje kietinamų priebalsių. Tada šie
mišrieji dvigarsiai virsta an, am: ranka „renka“, žanklas „ženklas“, ramcis „remtis“.
Kiti pietų aukštaičiai v žodžio pradžioje prideda ir prieš kitus užpakalinius balsius. Punsko
šnektoje šito nėra.
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išlaikomi garsažodžiuose (čirškia). Taip pat jie išlieka, kai eina po
priebalsių š, ž, pvz.: aukščau, bergždžas. Kietinamas l prieš ę, e, ei, ė,
pvz.: saułė, lanta, laidzasi.
Dalis pietų aukštaičių (tai būdinga ir Punsko šnektos atstovams)
priebalsius r, š, ž ir afrikatas c, dz, č, dž visuomet taria kietai. Minkštųjų šių garsų čia visai nėra.
Paminėtinas ir Punsko šnektai būdingas labai stiprus s, z minkštinimas prieš į, i, y, ie. Jie tariami panašiai kaip lenkų kalbos priebalsiai
ś, ź (labai minkšti s, z), pvz.: śilkė, Źigmas, Śimas.
Šiai šnektai būdingas ir s kietinimas prieš ė, pvz.: sėkla, nepaklausė, sėc.
Kirtis iš galūnės į žodžio pradžią neatitraukiamas. Tvirtapradė ir
tvirtagalė priegaidės šnektoje ne visais atvejais aiškiai skiriamos. Geriausiai skiriamos sudėtinių dvibalsių (ai, au, ei, ui) ir a, e, i, u + l, m,
n, r abi priegaidės (dėl skirtingo dėmenų pailgėjimo), pvz.: pyrmas ir
pirštas, kūrmis ir kur. Šnektoje yra ir vidurinė priegaidė.
Balsiai
Trumpieji balsiai
Jie šnektoje būna ir kirčiuotoje, ir nekirčiuotoje absoliučioje žodžio pradžioje, žodžio viduryje ir gale.
Trumpasis balsis a yra žemutinio pakilimo, vidurinės eilės, neįtemptas. Jis žodyje gali užimti visas pozicijas. Nekirčiuotas trumpasis
a randamas: absoliučioje žodžio pradžioje: akla, aru, ažari „ežere“,
ažagỹs „išdykęs vaikas“, akvatà „noras“; žodžio viduryje: vanagas,
pakabas, katė, Marė, vadzoja, vagis. Kirčiuotas trumpasis a šiose
pozicijose būna tik tam tikrose formose: absoliučioje žodžio pradžioje – veiksmažodžių priešdėliuose ap-, at- (àpśavė, àplupėt, apnešu,
apdraudėm, atnešau, àtbrukė, atvedzi); žodžio viduryje – kai kurių
veiksmažodžių bendratyse ir formose, padarytose iš bendraties kamieno (kascie – kaśu, kasdamas), savybiniuose įvardžiuose (mano, tavo,
savo), veiksmažodžiuose, padarytuose iš ištiktukų (kapśi, strakśi).

	



Ir kitais atvejais šiuos junginius linkstama versti šč, ždž, pvz.: iščino, uždžyrbo, prieš
džienų.
Įdomu, kad netgi eidami po minkštųjų priebalsių jie išlieka kieti, pvz.: kūlcie, valdza.
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Žodžio galo bei vienskiemenių žodžių kirčiuotas ir nekirčiuotas
a yra redukuojamas. Jis trumpesnis bei uždaresnis negu a, pvz.: las
„les“, kapc, kakšč, aža „ežia“, kvarabà „liga“.
Iki trumpojo balsio Punsko šnektoje gali sutrumpėti ir „naujasis“
nekirčiuoto nosinio balsio ą atitikmuo (aišku, ten, kur jis nevirsta ilguoju ū), pvz.: slastukus, trašas, ažuolukus, žaśis.
Trumpasis balsis e šnektoje truputį kitoks nei bendrinės kalbos e.
Įdomu, kad vyresniosios kartos kalboje jis panašesnis į bendrinės kalbos e negu jaunimo (pastaruosius turbūt labiau paveikė lenkų kalbos
balsio e tarimas).
Trumpasis e palyginti retai yra kirčiuotas, pvz.: nekasa, nešč, mès
„mẽs“, lepc, tep, dzidesnis. Nekirčiuotas absoliučios žodžio pradžios
trumpasis e Punsko šnektoje virsta a, pvz.: aketė, ašarys, aglukė
„eglutė“. Bene dažniausiai e randamas nekirčiuotame žodžio vidurio
skiemenyje, pvz.: tepu, klevai, sklepì „rūsyje“.
Ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas e žodžio gale arba prieš kietuosius priebalsius virsta plačiuoju æ (girdima beveik ia): vaikæ, karvæs, katæs.
Dėl slaviškų skolinių su e vartojimo šnektoje atsiradęs tamsesnis
ɛ: tɛnisas, ɛlɛktrikas, mɛchanikas. Priebalsis prieš jį visada būna kietas. Kaip matome, jis gali būti ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas. Toks balsis
gali eiti ir absoliučioje žodžio pradžioje, ir žodžio viduryje. Nerasta
pavyzdžių, kuriuose minėtas balsis eitų žodžio gale.
Monoftongas i yra aukštutinio pakilimo, priešakinės eilės. Šis
trumpasis balsis žodyje gali užimti visas pozicijas. Jis visur išlieka
trumpas (nepriklausomai nuo to, ar kirčiuotas, ar nekirčiuotas), pvz.:
Irutė, kitas, girukėj, kampi, langi.
Punsko šnektoje trumpasis i randamas ir tokiose formose, kur jo
nėra bendrinėje kalboje: veiksmažodžio gęsta būt. k. l. ir iš jo išvestose formose (gìso, užgis); būt. k. l. vyr. g. dalyvių nekirčiuotoje vns.
V. galūnėje (buvis, matis, lipis, kratis); veiksmažodžių būs. l. 3 a. galūnėse (sugìs, laikis, sakis, kabis); veiksmažodžių ryja, lyja ir pan. es.
l. 3 a. (rìja, lija); mot. g. daiktavardžių (vns. V. galūnė -ė) vns. Įn. (kati
„kate“, žami, klaśi); vyr. g. daiktavardžių (vns. V. galūnė -as) vns. Vt.
(sodi „sode“, nami, darbi).




	

Taip sako daugiausia jaunimas, o vyresnioji karta dažniau vartoja žodį žųśis.
Įdomu, kad būdvardžio gražus, -i yra du aukštesniojo laipsnio formos variantai: sakoma
ir gražesnis, ir gražasnis.
Kartais vartojami du variantai, pvz.: aketė ir eketė, aglukė ir eglukė.
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Po sukietėjusių priebalsių r, š, ž, c, dz, č, dž trumpasis balsis i
yra atitraukiamas į vidurinę eilę ir artėja prie rusų kalbos ы (panašiai
tariamas lenkų kalbos y, pvz., żyto, sk. žito), nors su juo visai nesutampa. Tai kaip tarpinis garsas tarp i ir ы. Žodyje jis gali būti visose
kitose pozicijose, išskyrus absoliučią žodžio pradžią: rikė, riksmas,
šitas, marci, kepuri.
Po šnektos depalatalizuoto priebalsio l yra kiek žemesnis ir centralizuotas aukštutinio pakilimo i variantas – trumpasis ы10. Jis tariamas panašiai kaip rusų kalbos ы. Jį tariant liežuvis atitraukiamas nuo
apatinių dantų, jo vidurys kyla prie kietojo gomurio, liežuvio pakilimo
vieta pasislenka į užpakalinę burnos dalį. Didesnis įtempimas negu
tariant i. Šis variantas dažniausiai randamas žodžio galūnėje, pvz.,
vns. Įn. žołы, saułы, pełы, vns. Vt. gałы, būt. k. l. dalyviuose pašėłыs,
prispyłыs. Skoliniuose iš lenkų kalbos ы gali būti ir po kitų kietųjų
priebalsių, pvz.: kèdыsci „kažkada“, dыvonas „kilimas“.
Balsis u yra aukštutinio pakilimo, užpakalinės eilės, gana atviras. Tariant u apatinis žandas pakeltas, lūpos atkištos į priekį, liežuvis
dantų nesiekia. Tembras žemas.
Trumpasis u gali būti visose kitose pozicijose, išskyrus kirčiuotą u prieš tautosilabinį sonantą (l, m, n, r), pvz., absoliučioje žodžio
pradžioje: upė, ugnis, ùnaris „garbė“, ungurys; žodžio viduryje: putos, bučus, mudzvi, pacùkas „žiurkė“, butùkas „bučinys“, klumokùcis
„ryšulėlis“; žodžio gale: suku, pirštu, cỹku, vaikus; vienskiemeniuose
žodžiuose: už, nu. Ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas u visose šiose pozicijose išlieka trumpas.
A- kamieno daiktavardžių vns. Įn. ir iš jo kilusiuose prieveiksmiuose būna galūninis u, kilęs iš *-n, pvz.: ažù „lysve“, kadu, (su) galvu,
nakcù „nakčia“.
Po minkštųjų priebalsių u supriešakėja. Jį tariant lūpos labiausiai
atkišamos į priekį, liežuvis liečia apatinius dantis. Supriešakėjęs u esąs,
pvz., tokiuose žodžiuose: kuźùkas „kumeliukas“, ćućùkas „šunelis“,
galiu. Šis variantas negali eiti tik absoliučioje žodžio pradžioje.
Šnektos trumpasis o yra vidutinio pakilimo, užpakalinės eilės,
atviras (atvirkščiai nei bendrinės kalbos o, kuris yra uždaras). Jį tariant apatinis žandas pakeltas aukščiau negu tariant a, liežuvis atitraukiamas nuo apatinių dantų, lūpos mažai įtemptos. Tembras žemas. Šis
balsis šnektoje daug mažiau įtemptas negu bendrinės kalbos o.

10

Čia remiamasi V. Smočynskio pastabomis apie variantą ы.
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Nekirčiuotas trumpasis o gali būti žodžio galūnėje („savųjų“
žodžių ir senų skolinių, kurie visiškai fonetiškai asimiliavosi šnektoje), žodžio viduryje (tarptautinių žodžių, naujesnių slavizmų, retai
„savųjų“ žodžių), žodžio pradžioje (naujesnių slaviškų skolinių), pvz.:
sako, mergos, karìtorus „koridorius“, nãmo.
Kirčiuotas o yra dar šiek tiek trumpesnis. Jis randamas slaviškuose skoliniuose, pvz.: òkas „blakstiena“, mòtaris „motociklas“.
Trumpasis kirčiuotas o kokybės atžvilgiu yra toks pat, kaip ir
„savų“ šnektos žodžių trumpasis o, kuris randamas nekirčiuotuose
skiemenyse. „Savuose“ šnektos žodžiuose kirčiuotas o yra kai kuriuose jaustukuose ir ištiktukuose (daugiausia), pvz.: op, ot, oho. Trumpasis o pasitaiko dar viename kitame šnektos žodyje, pvz.: bòbšė, armonika. Bet tai, galima sakyti, išimtiniai atvejai. Dažniausiai „savuose“
šnektos žodžiuose randamas ilgasis arba pusilgis o.
Trumpasis balsis o turi supriešakėjusį variantą: sanio „senio“,
jojo, jokio, jòkeris. Kaip matome, šis o būna po minkštųjų priebalsių
(kaip ir supriešakėjęs trumpasis u). Toks balsis gali eiti žodžio viduryje (kirčiuotas arba nekirčiuotas) ir žodžio gale (šnektoje žodžio
galo trumpasis o yra tik nekirčiuotas). Žodžio pradžioje (absoliučioje)
supriešakėjusio trumpojo balsio o varianto nebūna.
Rasta pavyzdžių, kur vietoje bendrinės kalbos galūninio o Punsko šnektoje yra pusilgis balsis ė: sukė „suko“, brukė „bruko“. Tai
tam tikrų a- kamieno veiksmažodžių lyčių perėjimo į e- kamieno padarinys.
Ilgieji balsiai
Ilgieji balsiai vartojami dažniausiai kirčiuotoje žodžio pradžioje
ir kirčiuotame žodžio viduryje. Nekirčiuotame žodžio viduryje ilgasis balsis išlieka ilgas ir prieš trumpą kirčiuotą galinį skiemenį. Kitais
atvejais jis tampa pusilgiu, pvz.: žmogus, sūnus, bet žmogaus, sūnaus,
žmogucus. Iki pusilgių sutrumpėja ir žodžio galo ilgieji balsiai.
Ilgųjų balsių klasei priklauso ir ie, uo. Tai savarankiškos fonemos,
o ne fonemų junginiai. Juos sunku suskaidyti į atskiras fonemas, abu
ie, uo sandai susilieję (Girdenis, 1981, p. 60). Todėl ie, uo aptariami
šiame ilgųjų balsių skyriuje.
Ilgasis balsis u yra aukštutinio pakilimo, užpakalinės eilės, gana
uždaras ir gal kiek mažiau įtemptas negu bendrinės kalbos ilgasis u.
Jis uždaresnis negu trumpasis u, ir tariant šį balsį lūpos labiau atkišamos į priekį.

164

B irutė B urdinaitė - O ł ó w

Kirčiuotas ilgasis u žodyje gali užimti visas pozicijas (išskyrus
žodžio galą11), pvz.: ųžuolas, išdžūc, grūdas, kųsc, ūža. Nekirčiuotas
u12 išlieka ilgas arba sutrumpėja iki pusilgio. Žodyje jis gali būti visose
pozicijose, pvz.: ūmėdė, ūsočus, mūkà, viskų, šunų, skarvãdų „keptuvę“. Bendrinės kalbos ilgąjį nosinį balsį ą < *-n šnektoje atliepia
ilgasis u, pvz.: kųsc „kąsti“. Nekirčiuotoje pozicijoje, kaip jau minėta,
jis tampa pusilgiu: šãkų, vaĩkų, mãdų.
Po minkštųjų priebalsių yra supriešakėjęs u. Tai uždaresnis ir labiau įtemptas balsis negu ilgasis u. Jį tariant lūpos labiausiai atkišamos
į priekį. Šis balsis negali eiti tik absoliučioje žodžio pradžioje. Kirčiuotas išlieka ilgas tik žodžio vidury (kaip ir ilgasis u), o žodžio gale
(ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas) tampa pusilgiu. Pvz.: śūlas, śūc, dėdių,
mìžnių „tokia slyvų rūšis“, blakių.
Ilgasis monoftongas i – aukštutinio pakilimo, priešakinės eilės,
gana uždaras. Jį tariant liežuvio šonai pakilę prie kietojo gomurio, lūpos įtemptos kraštuose.
Kirčiuoto absoliučios žodžio pradžios ilgojo i pavyzdžių šnektoje
nerasta. Kirčiuotas žodžio vidurio ilgasis i išlieka ilgas, pvz.: gyvas,
skystas, tįśas „tęsias“. Žodžio galo skiemenyje kirčiuotas ilgasis i sutrumpėja iki pusilgio, pvz.: kamuolys, dasivys, baily. Pusilgiu tampa
ir nekirčiuotos absoliučios žodžio pradžios ir vidurio ilgasis i (jeigu jis
nėra prieš trumpą kirčiuotą galinį skiemenį) bei žodžio galo nekirčiuotas i, pvz.: lyguma, žãnycis (bet yra, gyva), apsikiaulyc, salį, gylį.
Kirčiuotas žodžio vidurio ar galo ilgasis i kartais atliepia bendrinės lietuvių kalbos nosinį ę < *-n (ilgasis i, aišku, žodžio gale sutrumpėja iki pusilgio), pvz.: skįsc „skęsti“, kįsc „kęsti“, tavį, manį. Taip pat
esą ir nekirčiuotame žodžio gale: katį, numatį.
Po šnektos depalatalizuotų priebalsių r, š, č, ž, c, dz randamas
dar vienas ilgojo i variantas, pvz.: cysta, širdzýsa, dzygc, rytas, apsigrįžis, lydzycis, dzyka, cyki. Kaip matome, šis variantas gali būti
ir kirčiuotame, ir nekirčiuotame skiemenyje. Jo nėra tik absoliučioje
žodžio pradžioje. Žodžio gale (ir tam tikrais atvejais nekirčiuotame
žodžio vidury13) jis virsta pusilgiu balsiu.

11
12

13

Žodžio gale ilgasis u sutrumpėja iki pusilgio, pvz., mergų.
Pusilgis u visada yra nekirčiuotame ir kirčiuotame žodžio galo skiemenyje. Nekirčiuotame
žodžio viduryje galimas ir ilgasis, ir pusilgis. Plg. rūta / rūtelė, gūžta / gūžtoj. Matome,
kad ilgasis u nekirčiuotame žodžio vidury nesutrumpėja iki pusilgio, kai jis yra prieš
trumpą kirčiuotą galinį skiemenį.
Kaip ir kiti ilgieji balsiai, jis išlieka ilgas žodžio viduryje (nekirčiuotame), jei žodžio galo
skiemuo po jo yra trumpas ir kirčiuotas.
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Ilgasis balsis o šnektoje yra užpakalinės eilės, vidutinio pakilimo,
atviras, žymiai mažiau įtemptas negu bendrinės kalbos o. Jis gali būti
absoliučioje žodžio pradžioje ir žodžio viduryje. Žodžio gale, kaip ir
kiti ilgieji balsiai, jis sutrumpėja ir tampa pusilgiu.
Kirčiuotas o neišlaiko ilgumo tik žodžio galo skiemenyje, o nekirčiuotas – žodžio galo ir jau minėtais atvejais žodžio vidurio skiemenyje (geriausiai girdimas o ilgumas, kai balsis turi tvirtapradę priegaidę),
pvz.: oblius, oras, boba, durnavótas, sanovėj, norėk, valdzos, ano,
katro, namo.
Po minkštųjų priebalsių o supriešakėja. Šitoks balsis yra, pavyzdžiui, tokiuose žodžiuose: klaśokas, pūnckeliokas, baiśos (žodžio gale
nekirčiuotas o sutrumpėja iki pusilgio).
Ilgasis ė yra priešakinės eilės, vidutinio pakilimo balsis. Jis gerokai platesnis negu bendrinės kalbos, beveik neįtemptas. Jį tariant
lūpos šiek tiek įtempiamos kraštuose, liežuvis liečia apatinius dantis.
Tembras aukštas.
Ilgasis ė, kaip ir balsis i, kirčiuotame žodžio pradžios ir vidurio
skiemenyje išlieka ilgas, pvz.: ėda, ėsdamas, mėtė, suvėdė, bėgc, pėdas. Kirčiuotas žodžio galo ir nekirčiuotas ilgasis balsis ė virsta pusilgiu, pvz.: žievės, mėšlukùs, šakės.
Įdomu, kad po minkštojo priebalsio j sporadiškai neutralizuojama
ė ir ie opozicija, pvz.: jiega „jėga“.
Žodžio vidury ir gale po depalatalizuotų š, ž, č, r, l, s randamas
labiausiai suužpakalėjęs ė variantas. Pvz., čėsas, rėkė, rėmas, Katrė
(žodžio gale jis yra pusilgis). Pavyzdžiai rodo, kad jis gali būti ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas. Nekirčiuotas sutrumpėja iki pusilgio.
Fonema /ie/ – kintamoji, priešakinės eilės. Tariant ie pradžioje
lūpos įtemptos, liežuvio galas liečia apatinius dantis. Po to liežuvis
atitraukiamas nuo dantų, lūpos neįtemptos, apatinis žandas šiek tiek
nuleidžiamas. Tembras iš pradžių aukštas, paskui žemas. Nepastovi
artikuliacija.
Kirčiuotas ir nekirčiuotas žodžio pradžios bei vidurio ie šnektoje
išlieka toks pat kaip bendrinės kalbos ie, pvz.: ieškoc, kiemas, pienas.
Prieš absoliučios žodžio pradžios ie kartais pridedamas j (tačiau
nesistemingai). Sakoma, pvz., jieva, bet ir ieva. Galūnės ie gali gauti
i (j), pvz., gimininių įvardžių vyr. gim. V. galūnėje: iei, šiciei, aniei.
Kitur išlieka ie, pvz.: avies, namie, šunie, aikie (aik).
ie po depalatalizuotų priebalsių r, š, ž, c, dz įgauna šiek tiek tamsesnį atspalvį, pvz.: šienas, cielàs, dziẽgorus „laikrodis“, riešucys
„lazdynas“, iśìšiepia, briedzis.
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/uo/ – taip pat kintamoji, tik užpakalinės eilės fonema. Jos tarimo pradžioje lūpos uždaros, truputį atkištos į priekį. Paskui liežuvis
pasislenka šiek tiek į priekį ir žemyn (kaip tariant a). Artikuliacija
nepastovi.
Absoliučios žodžio pradžios uo gauna priebalsį v, pvz.: vuodas,
vuodega, vuogauc, vuoscyc. Kirčiuotas žodžio galo uo gauna i (j),
pvz.: akmuoi, šuoi, (su) tuoi. Žodžio pradžios ir vidurio kirčiuotas ir
nekirčiuotas uo išlieka toks kaip bendrinėje kalboje, pvz., kuolas, duoda, uošvis, suolukai.
Šnektoje gali būti ir supriešakėjęs uo variantas. Jis randamas po
minkštųjų priebalsių, pvz., juośa, juodas. Bendrinės kalbos prielinksnius „nuo“, „apie“ šnekta pavertė no(g), àpė.
Pusilgiai balsiai
„Pusilgiai balsiai savo artikuliacinėmis ir akustinėmis ypatybėmis labai panašūs į atitinkamus ilguosius balsius, tik yra trumpesni
ir tariami mažiau įtempiant balso trakto raumenis“ (Kosienė, 1978,
p. 31).
Punsko šnektoje pusilgiai balsiai vartojami: kirčiuotoje (rečiau
nekirčiuotoje) absoliučioje žodžio pradžioje: apnašos, avilį, ėmiau,
eglynas; kirčiuotame ir nekirčiuotame žodžio viduryje: katį, mėmė,
prūdų, sano, apkepį, marų, sukūdau „suliesėjau“, tėvai; kirčiuotame
ir nekirčiuotame žodžio gale (čia jie vartojami dažniausiai): katių, apkepuśį, kepurė, pirzė „apie lengvabūdę mergaitę“, łėłė.
Ir kirčiuoti, ir nekirčiuoti pusilgiai balsiai Punsko šnektoje yra ilgųjų balsinių fonemų variantai. Ilgieji balsiai šnektoje sutrumpėja iki
pusilgių. Jie trumpėja, kaip rodo pateikti pavyzdžiai, visose pozicijose
(tik vienur pusilgiai balsiai aptinkami dažniau, kitur – rečiau). Dažniausiai pusilgiai balsiai, kaip jau minėta, būna žodžio galo skiemenyje (nepriklausomai nuo to, ar jis kirčiuotas, ar nekirčiuotas). Punsko
šnektoje pusilgiai gali būti ir ie, uo, pvz.: akies, dzaugies.
Pusilgis balsis a14 yra atviresnis negu trumpasis a. Jis būna tik
kirčiuotame negaliniame skiemenyje, pvz.: sako, kasa, sasaras „seseris“.
Taip pat pusilgis e randamas tik kirčiuotame negaliniame skiemenyje (po minkštųjų priebalsių). Šnektoje jis tariamas maždaug kaip
14

Punsko šnektoje nėra ilgosios /a/ fonemos. Ilgasis balsis a būna tik mišriuosiuose dvigarsiuose.

I š P unsko šnektos fonetikos . balsinės fonemos

167

pusilgis supriešakėjęs e (girdima beveik ia), pvz.: veda, neša, pulerikas „rankinukas“. V. Smočynskis (W. Smoczyński) teigia, kad toks e
yra žemutinio pakilimo, užpakalinės eilės balsis, kuris būna kirčiuotame žodžio viduryje po minkštųjų priebalsių t, d, n, l, k, g, pvz.: tepa,
šmotelis, sutemo, deda15.
Taigi pusilgiai balsiai a, e būna tik kirčiuotame negaliniame skiemenyje16. O kiti pusilgiai balsiai – dažniausiai nekirčiuotame ir galiniame skiemenyje.
Dvigarsiai
Visus Punsko šnektos dvigarsius galima suskirstyti į du tipus. Pirmasis tipas – tai vadinamieji grynieji dvigarsiai, arba dvibalsiai: ai, ui,
au, ei, o antrasis – mišrieji dvigarsiai: il, im, in, ir, ul, um, un, ur, al,
am, an, ar, ol, om, on, or. Jie vartojami, pvz., šiuose žodžiuose: vaikas, zuikis, šaukia, veidas, impilas, kulbė, skūndzas, turkia „geria“,
skandzìs ir kt. Visi jie turi savo variantų.
Dvibalsiai
Dvibalsiais laikomi garsai, kurių kokybė aiškiai nepastovi nuo
artikuliacijos pradžios iki pabaigos (Girdenis, 1967, p. 133). Jų abu
sandai artimi balsiams.
Dvibalsio ai tarimo pradžia artima a, vartojamam prieš minkštuosius priebalsius. Liežuvis liečia apatinius dantis. Tarimo pabaiga prieš
kietą priebalsį ir pauzę primena labai atvirą ilgąjį i, o prieš minkštuosius priebalsius – siaurą i arba j17.
Dvibalsis ai randamas visose pozicijose: aina, vaikai, kiaulaĩtė.
Tvirtapradžio dvibalsio ai pirmasis dėmuo šnektoje yra ilginamas,
pvz.: áicvaras, raibas, kaina ir pan. Jeigu kirčiuotas antrasis dvibalsio dėmuo, jis yra pusilgis: baiśei, baido, mainai. Pavyzdžiai rodo, kad
antrasis dvibalsio ai komponentas gali būti tvirtagalis (žodžio viduryje) arba gali turėti vidurinę priegaidę (dažniausiai žodžio gale). Be to,

15

16

17

V. Smočynskio nuomone, šie balsiai turį tvirtagalę priegaidę. Be to, kalbininkas nežymi
balsių supriešakėjimo.
Kiti pusilgiai balsiai gali dar būti ir kirčiuotame negaliniame skiemenyje (prūdų),
nekirčiuotame negaliniame skiemenyje (sūnų), kirčiuotame galiniame skiemenyje (tavį).
Aprašant dvibalsių tarimą remtasi A. Girdenio disertacija „Mažeikių tarmės fonologinė
sistema“ (V., 1967).
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nekirčiuoto ir cirkumfleksinio ai pirmasis komponentas yra redukuojamas: laikai, gerai, menkokai.
Dvibalsio ui artikuliacijos pradžia panaši į u, tariamą prieš minkštuosius priebalsius (tik silpniau labializuotą). Pabaiga šiek tiek atviresnė prieš kietuosius priebalsius ir uždaresnė prieš minkštuosius
priebalsius. Tvirtapradžio diftongo ui pirmasis dėmuo ilginamas kaip
ir ai, pvz.: zūikis pūikis. Jeigu kirčiuotas antrasis šio dvibalsio sandas,
jis yra pusilgis. Priegaidė primena vidurinę, pvz.: pietuĩc „pietauti“,
muilas. Nekirčiuotas ui išlieka toks pat kaip ir bendrinėje kalboje,
pvz.: aplinkui, buinùs „vešlus“. Dvibalsis ui gali ir supriešakėti (pvz.,
lobiui), tačiau Punsko šnektoje su tokiu ui pavyzdžių nerasta18.
Dvibalsio au tarimo pradžia panaši į šiek tiek labializuotą ir gerokai suužpakalėjusį a. Pabaiga prieš tolesnį priebalsį, po kurio yra
žemutinio pakilimo balsiai, ir pauzę panaši į labai atvirą u, o prieš
aukštutinio pakilimo balsius – į abilūpį w.
Dvibalsis au žodyje gali būti visose pozicijose, pvz.: aũtas „skuduras“, gauc, sakau. Turintis tvirtapradę priegaidę pirmasis au dėmuo
šnektoje yra ilginamas, pvz.: auksas, gaudzyc, ataušyc. Kirčiuotas
antrasis au dėmuo yra pusilgis. Žodžio gale turi vidurinę priegaidę,
o žodžio viduryje – tvirtagalę priegaidę. Pvz.: plaucai, slaũnas „garsus“, graicau, sausas. Nekirčiuoto arba tvirtagalio dvibalsio au pirmasis komponentas gauna o atspalvį: storaũnas „besistengiantis, besirūpinantis“, maumas, šlaunis19. Po minkštųjų priebalsių au pirmasis
dėmuo supriešakėja, pvz.: labiauśa, śauras, kiaułė.
Punsko šnektoje dvibalsis ei absoliučioje žodžio pradžioje ir po
depalatalizuotų priebalsių l, r, s, š, ž virsta ai, pvz.: aic, laidza, saiłės,
šaimyna. Nekirčiuoto arba tvirtagalio ei pirmasis dėmuo susiaurėja.
Jo artikuliacijos pradžia artima siauram, labai trumpam ė, vartojamam
prieš minkštą priebalsį. Pabaiga prieš kietą priebalsį ir pauzę skiriasi
nuo artikuliacijos pradžios tik truputėlį aukštesniu liežuvio pakilimu.
Šis dvibalsis būna, pavyzdžiui, tokiuose žodžiuose: sveikas, veidukai,
meiliai20.

18

19
20

Punsko šnektoje vietoj bendrinės kalbos vns. N. galūnės -iui (po minkštojo priebalsio)
arba -ui (po kietojo priebalsio) yra iu ar u, pvz.: zūikiu, namu.
Čia girdima beveik storounas, moumas, šlounis.
Kartais veiksmažodžio gale po minkštųjų priebalsių girdimas ne ei, o iai, pvz.: būt. k.
l. vns. 2 a. sakiai. Šiek tiek dažniau žodžio gale po kietųjų priebalsių vietoje ei tariamas ai,
pvz., būt. k. l. vns. 2 a.: rašai, nešai.

I š P unsko šnektos fonetikos . balsinės fonemos

169

Matome, kad turintis tvirtagalę priegaidę antrasis ei dėmuo yra
pusilgis. Nekirčiuotas ei nuo bendrinės kalbos ei tesiskiria tik susiaurėjusiu pirmuoju dėmeniu.
Tvirtapradžio dvibalsio ei pirmasis dėmuo šnektoje yra ilginamas
ir jis primena supriešakėjusį a, tariamą po minkštųjų priebalsių, pvz.:
paveikslas, veidas, keikia, meiłė. Yra pastebėta, kad tvirtagalės šaknies kirčiuotas ir nekirčiuotas ei po priebalsio l užpakalėti linkęs mažiau negu tvirtapradės šaknies kirčiuotas ir nekirčiuotas ei. Panašiai
yra ir aprašomoje šnektoje. Tarkim, „pleiskanoti“, „leisti“ šnektoje
– pláiskanoc, laisc, o „pleištas“ – pleištas (arčiau bendrinės kalbos).
Įdomus yra ei vienbalsinimo pavyzdys. Veiksmažodžio „eiti“ liep.
nuos. formoje ei virsta a: akšy „eikš“, akšytia.
Antrinės kilmės dvibalsiai ir tribalsiai
Punsko šnektoje yra ir vadinamųjų antrinės kilmės dvibalsių. Jie
būna nepabrėžiamai tariamuose žodžio galo skiemenyse, pvz.: dáu
„davė“, žūrėj, palydėj, apacoj, sterbłėj21. Pavyzdžiai rodo, kad šie dvibalsiai būna sutrumpintose būt. k. l. 3 a. ir mot. g. vns. Vt. formose.
Rasta ir tribalsių pavyzdžių. Tai tokie garsai, kuriuos sudaro trys
elementai, vartojami tik dvibalsiuose. Tribalsiai niekada nesudaro visiškai darnių fonetinių junginių. Artikuliacinėmis ir akustinėmis ypatybėmis jie artimi ilgiesiems dvibalsiams. Skirtumas tik toks, kad pirmasis jų sandas yra ne balsis, o kintamos artikuliacijos dvibalsis ie, uo
(Girdenis, 1967, p. 158). Pvz.: tuoi, ciei, aniei ir pan.
Mišrieji dvigarsiai
Mišrieji dvigarsiai nesudaro tokio glaudaus garsų komplekso kaip
grynieji. Jų pirmasis sandas lengvai atskiriamas nuo antrojo, atskirų
sandų artikuliacinės ir akustinės ypatybės mažai tesiskiria nuo atitinkamų balsių ir priebalsių ypatybių (Girdenis, 1967, p. 156).
Mišrieji dvigarsiai gali būti absoliučioje žodžio pradžioje, žodžio
viduryje ir gale (rečiausiai), pvz.: amśi, imc, mergų, kaltas, kam, kur.
Dažniausiai mišrieji dvigarsiai randami kirčiuotame ir nekirčiuotame
žodžio viduryje.
Tvirtapradžių mišriųjų dvigarsių pirmasis komponentas yra ilginamas (ilgesnis negu bendrinėje kalboje), pvz.: kūrmis, pyntas, gerc,
21

Čia žodžio gale esąs neskiemeninis i, tarpinis tarp i ir j.
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ingyltas „įgeltas“, čūlba. Tvirtapradžių ul, um, un, ur, il, im, in, ir
pirmasis sandas dar ilgesnis nei kitų mišriųjų dvigarsių. Jeigu mišriojo
dvigarsio priegaidė tvirtagalė, antrasis sandas būna maždaug pusilgis, pvz.: šimtas, kurcas, anglis, ardośi. Jeigu mišrusis dvigarsis nekirčiuotas, jis maždaug toks pat kaip bendrinėje kalboje, pvz.: bandukė, kulnai „keliai“, bumbulukai, purvìnius „nevalyvas žmogus“,
pilnutukùs „sklidinus“, pirmai „anksčiau“.
Tvirtapradžių el, em, en, er pirmasis dėmuo labiau primena supriešakėjusį a negu platųjį æ, pvz., verda, keverza, pernai. Kai mišrieji dvigarsiai el, em, en, er turi tvirtagalę priegaidę (t. y. kirčiuotas
jų antrasis sandas), pirmasis sandas e susiaurėja22, pvz.: verkia, nerša,
kelsis, Bendorus „tokia pavardė“. Kaip matome, šie dvigarsiai būna
po minkštųjų priebalsių.
Po šnektos depalatalizuotų priebalsių r, l, s, š, ž pirmasis šių dvigarsių sandas virsta a, pvz.: landa, samc, šarc, žangia.
Slaviškuose skoliniuose arba tarptautiniuose žodžiuose šių mišriųjų dvigarsių pirmasis sandas yra kiek tamsesnis, pvz.: monterkė
„montuotoja“, energija, spendas „gyvulių turgus“. Prieš jį priebalsis
visuomet būna kietas.
Mišriųjų dvigarsių il, im, in, ir pirmasis sandas po depalatalizuotų
priebalsių r, š, ž, c, dz, č, dž atitraukiamas į vidurinę eilę ir tampa panašus į rusų kalbos ы (tačiau su juo visai nesutampa). Pvz.: karynga,
ringė „raukšlė“, šimtai, cinka, dzingo, čyrpina, džyržgina.
Įdomu, kad Punsko šnektoje dvigarsis in tam tikrais atvejais verčiamas ilguoju i, pvz.: šaiminykas, darbinykas, vargyc, augyśu.
Dvigarsiai ol, om, on, or aprašomoje šnektoje labai reti. Rastas
tik vienas kitas pavyzdys. Tai dažniausiai slavizmai ir tarptautiniai
žodžiai: voltas, kombainas, pletkiorkà „liežuvautoja“. Pastarasis pavyzdys rodo, kad tokių mišriųjų dvigarsių pirmasis sandas o gali supriešakėti (po minkštųjų priebalsių).
Dar retesni Punsko šnektoje yra vadinamieji trigarsiai. Tai ie, uo ir
sonantų l, m, n, r junginiai, pvz.: duonkubilys, išvien, peržiem, niemkà
„nebylys“, anuom, tuom, kasdzien, perdzien, nėr.
Rašant straipsnį remtasi diplominiu darbu „Punsko (pietų aukštaičių) šnektos balsinės fonemos“. Darbo vadovas prof. habil. dr. Aleksas
Girdenis.

22

Susiaurėti gali ir nekirčiuotų mišriųjų dvigarsių el, em, en, er pirmasis sandas, pvz., Bendorukùs „Bendoriaus vaikus“.
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Punsko šnektos diferencinis
žodynas
Pratarmė
Pasaulinėje ir lietuvių kalbotyroje daug dėmesio skiriama tarminės leksikos kaupimui ir tyrinėjimui. Kuo greičiau stengiamasi užfiksuoti tai, kas nyksta, traukiasi iš aktyviosios vartosenos. Tačiau iki šiol
daug vertingų kalbos faktų neužrašyta ir netyrinėta.
Temos pasirinkimą skatino keletas veiksnių. Daugiausia lėmė noras įsitraukti į svarbų darbą – gimtosios tarmės tyrinėjimą. Esminis šio
darbo tikslas – susisteminti ir pateikti Punsko šnektos svarbesniuosius
tarminius žodžius. Ateityje tai padėtų rengti platesnį ir išsamesnį tyrimą.
Pastaraisiais dešimtmečiais Punsko krašto istorijai, kultūrai, kalbinei situacijai pažinti skiriama daugiau dėmesio, vis dėlto šio krašto
šnekta dar nėra gerai ir visapusiškai ištirta, nedaug sukaupta ir paskelbta įvairios tarminės medžiagos, sistemingai nesurinkti ir neištyrinėti leksikos ir kiti duomenys.
Galima pastebėti, jog tam tikrą poveikį šnektos niveliacijai daro
įvairūs veiksniai. Labai greitai nyksta daug senų, kalbos mokslui, tautos dvasinei kultūrai svarbių žodžių, jų formų. Todėl reikia kuo skubiau
užrašyti visa tai, kas dar gali būti vertinga ateinančioms kartoms.
Savo darbe pateikiau istorinę ir sociolingvistinę Punsko šnektos
charakteristiką, aptariau svarbesnes šnektos ypatybes. Daug dėmesio skyriau šnektos žodynui. Pavyko užrašyti daugiau kaip tūkstantį
žodžių su sakiniais. Medžiagą rinkau savo studijų Vilniaus univer-
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sitete laikais, daugiausia 1988–1989 m. atostogų metu, rengdama
diplominį darbą „Punsko šnektos diferencinis žodynas“ (vadovas
– habil. dr. K. Garšva). Punsko apylinkėse aptikau daug pateikėjų.
Ypač turtingas ir originalus buvo vyresniojo amžiaus žmonių, kurių,
deja, šiuo metu jau nėra tarp gyvųjų, žodynas: Magdalenos Murinaitės-Pajaujienės (g. 1908 m. Agurkių kaime), Katrės StoskeliūnaitėsKraužlienės (g. 1906 m. Vidugirių kaime), Veronikos Baliūnaitės-Vailionienės (g. 1905 m. Paliūnų kaime), Onos Griškevičiūtės-Burdinienės
(g. 1909 m. Vilkapėdžių kaime), Petro Pajaujo (g. 1907 m. Ožkinių
kaime, gyv. Agurkių kaime), Veronikos Ramanauskaitės-Liškauskienės (g. 1924 m. Dievetiškių kaime, gyv. Vidugirių kaime). Jų pasakojimams būdinga graži, vaizdinga kalba.
1. Šnektos istorija
Punsko ir Seinų krašto šnektos yra Lenkijoje, šiaurinėje Palenkės
vaivadijos dalyje. Tai Lietuvos pietų aukštaičių tarmės tęsinys. Toliau
darbe vakarinę lietuvių tarmės dalį, maždaug apimančią Punsko parapiją, apibendrintai vadiname Punsko šnekta.
Punsko ir Seinų krašte nuo seno gyvenama lietuvių. Dabar jų
čia liko apie 5 000, o dar prieš dvidešimt kelerius metus būta ne mažiau kaip 10 000 (iš viso Lenkijoje buvo apie 25 000 lietuvių, o pagal
2011 m. surašymą – tik 7 374). Lietuviškai dar kalbama maždaug penkiasdešimtyje kaimų, išsidėsčiusių išilgai Lietuvos ir Lenkijos sienos:
tai Agurkiai, Aradnykai, Bubeliai, Burbiškiai, Burokai, Vidugirių
Būda, Damniokas, Didžiuliai, Dievetiškės, Dusnyčia, Eglinė, Giluišiai,
Jonaraistis, Juodeliškė, Kalinavas, Kampuočiai, Klevai, Krasnavas,
Kreivėnai, Lumbiai, Navasodė, Navinykai, Ožkiniai, Paliūnai, Peleliai,
Punskas, Radžiūčiai, Raistiniai, Rakelija, Ramoniškės, Ramonai, Rimkežeriai, Sankūrai, Seivai, Skarkiškės, Smalėnai, Sožalkos, Šaltėnai,
Šlynakiemis, Trakiškės, Trumpalis, Vaičiuliškė, Vaiponia, Vaitakiemis,
Valinčiai, Vesalavas, Vidugiriai, Vilkapėdžiai, Žagariai, Žvikeliai. Jie
sudaro beveik tris – Punsko, Seinų ir Smalėnų – parapijas.
Punsko parapija yra iš jų lietuviškiausia. Didžiausi lietuvių kaimai
– Šlynakiemis, Vidugiriai, Vaitakiemis, Ožkiniai, Kreivėnai, Agurkiai.
Šiuo metu liko tik šeši kaimai, kur visi gyventojai lietuviai, tai Agurkiai, Burokai, Kalinavas, Navinykai, Trumpalis, Vaitakiemis.
Seinų ir Smalėnų parapijos dar stipriau lenkėja, lietuvių gyvenamas plotas pastebimai traukiasi. Dabar sunku nubrėžti tikslią lietuvių
gyvenamos teritorijos pietinę ribą, kadangi atsiranda daug mišrių kai-
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mų, kurių negalima laikyti nei grynai lietuviškais, nei grynai lenkiškais.
Dabartinis Punsko ir Seinų kraštas yra buvusios jotvingių teritorijos dalis. Senieji gyventojai – jotvingiai, ilgą laiką buvo puolinėjami
lenkų, rusų, naikinami kryžiuočių. Dalis jotvingių pabėgo į Lietuvą.
Likusieji savo žemėje asimiliavosi su pasipildančiais gretimų lietuviškų apylinkių lietuviais, kurie į dabartines Punsko ir Seinų apylinkes
daugiausia atsikėlė XVI a. Pirmieji jų įkurti kaimai – Punia, Šaltėnai,
Kreivėnai.
Punskas įsikūrė Punios girių srityje, kuri XVI a. priklausė Seivų
dvarui. A. Vijūkas-Kojalavičius savo Lietuvos istorijoje (1650) mini
Užgirio dekanatą, kuriame, be kitų, 1597 m. statyta ir Punsko bažnyčia. Jos fundatorius – St. Zalivskis, Lazdijų, Merkinės ir Seivų girininkas. Žygimantas III Vaza gausiai apdovanojo bažnyčią žemėmis,
įsakydamas, kad klebonas būtų lietuvis arba mokąs lietuviškai (Lietuviška enciklopedija, Boston, t. 24, p. 239–244).
Po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų Punskas ir jo apylinkės
atsidūrė Prūsijos valdžioje. Susikūrus Lenkijos Karalystei šis kraštas
pateko į jos teritoriją. Daugelis buvusios Punsko parapijos kaimų sulenkėjo.
XIX a. Punsko ir Seinų krašto tautinė sudėtis buvo labai marga,
tačiau dominavo lietuviai. Pagal 1897 m. surašymą 52,2 proc. gyventojų buvo lietuviai, 22,9 proc. lenkai, 10,1 proc. žydai, 5,2 proc. vokiečiai, 4,5 proc. baltarusiai ir 4,2 proc. rusai.
Punsko ir Seinų krašte XIX a. viduryje prasidėjo lietuvių tautinis
atgimimas. Labiausiai lietuviška dvasia reiškėsi Seinų kunigų seminarijoje, įsteigtoje 1826 m. Seinai tapo reikšmingu lietuvių kultūros centru.
Vieni dramatiškiausių Punsko ir Seinų kraštui buvo 1919 m., kai
Seinus puolė lenkų kariuomenė. Lenkams inspiruojant buvo nustatyta
vadinamoji Fošo linija, einanti į šiaurę nuo Punsko, išilgai Galadusio
ežero, į šiaurę nuo Berznyko iki Seinos upės. Šia linija vadinamasis Suvalkų trikampis su Punsko ir Seinų kraštu buvo atskirtas nuo Lietuvos
ir atiteko Lenkijai. Lenkijos pusėje likusioje Punsko parapijoje lietuviais tuo metu užsirašė 4 666 asmenys, lenkais – 25, žydais – 289.
Užėmę Seinus, lenkai uždarinėjo lietuviškas įstaigas, organizacijas ir mokyklas. Inteligentija buvo priversta pasitraukti į Lietuvą.
Punsko kraštas liko Lenkijoje, o čia gyvenantys lietuviai atskirti
nuo kitų Lietuvos gyventojų. 1944 m. nuo pagrindinio lietuvių kalbos
ploto Punsko šnekta buvo izoliuota TSRS–Lenkijos valstybine siena, o
nuo 1990 m. kovo 11 d. ji tapo Lietuvos ir Lenkijos siena.
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Punsko šnektai būdingi intensyvūs ryšiai su lenkų kalba, o šio
krašto istorijoje aiškiai matoma tendencija – lietuvių gyvenamo ploto
nuolatinis mažėjimas. Tačiau tai, kas išlikę, yra paženklinta unikalumo. Jotvingių substratas, kelių kultūrų sąveika, gyventojų migracija
paliko pėdsakų šio krašto lietuvių kalboje.
Nors ši periferinė šnekta yra už Lietuvos Respublikos ribų, ji gerai
išsilaikiusi. Tam didžiulės reikšmės turėjo ir turi svarbūs istoriniai kultūriniai veiksniai. Lemtingos įtakos šio krašto kultūriniam gyvenimui
ir šnektai turėjo 1952–1956 m. sukurtas lietuviškų mokyklų tinklas
(Punske, Vidugiriuose, Pristavonyse, Vaitakiemyje, Navinykuose ir
kt.). Deja, 2013–2014 mokslo metais lietuviukams duris atvėrė tik Seinų, Vidugirių ir Punsko mokyklos bei 1956 m. atidarytas lietuviškas
Punsko licėjus.
Lietuviškų mokyklų reikšmė Lenkijos lietuviams, be abejo, didžiulė. Vaikai gali mokytis gimtąja kalba. Čia pramokstama ir lietuvių bendrinės kalbos, kuri dar prieinama iš knygų, spaudos, Lietuvos
radijo ir televizijos. Svarbų vaidmenį kultūriniame krašto gyvenime
atlieka 1956 m. Punske įsteigti Lietuvių kultūros namai. 1957 m. įkurta
Lietuvių visuomeninė kultūros draugija (LVKD), dabar Lenkijos lietuvių draugija (LLD), rūpinasi tautiečių švietimu, nuo 1960 m. leidžia
žurnalą Aušra (ilgą laiką tai buvo vienintelis šio krašto lietuviškas leidinys), palaiko ryšius su Lietuva.
Lietuvių kalba plačiai vartojama Punsko krašto viešajame gyvenime ir Punsko, Seinų, Smalėnų, Vidugirių ir Žagarių bažnyčiose.
Yra susikūrę bažnytiniai chorai. Vaikai mokomi tikybos bendrine
lietuvių kalba, iš lietuviškų maldaknygių ir katekizmų. Taigi Bažnyčia yra dar vienas veiksnys, kuris palaiko ir formuoja šio krašto
žmonių šnekamąją kalbą.
2. Svarbesnės Punsko šnektos ypatybės
Punsko ir Seinų krašto tarmes sudaro dzūkų ir suvalkiečių šnektos (jų riba eina pro Eglinės kaimą). Rytinė šio krašto lietuvių tarmė
priklauso pietų aukštaičiams (pagal senąjį tarmių skirstymą – vakarų dzūkams). Skiriamos dvi čia gyvenančių dzūkų patarmės: Seinų ir
Punsko. Šių šnektų skiriamasis požymis yra priebalsių kietumas (plg.
c’iek : ciek, dz’iena : dziena). Čia aprašomos Punsko šnektos balsių
sistema nedaug skiriasi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Nosiniai balsiai
*ą, *ę tariami ų, į (pvz.: kųsnis ,,kąsnis“, vilkų ,,vilką“, šųla ,,šąla“,
kįsc ,,kęsti“, katį ,,katę“ ir t. t.).
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Vietoj bendrinės kalbos balsio e žodžio pradžioje tariama tik a,
pvz.: agłė ,,eglė“, aic ,,eiti“, aketė ,,eketė“, ažaras ,,ežeras“. Visi
balsiai, lyginant su lietuvių kalbos balsynu, tariami labai atvirai, neįtemptai. Galbūt tai lenkų kalbos įtaka, kadangi ši savybė ryškesnė
jaunosios kartos kalboje.
Punsko šnektai būdingas dzūkavimas. Prieš i, į, y, ie priebalsiai
č, dž tariami kaip c, dz ir t, d, tv, dv – kaip c, dz. Pvz.: ca ,,čia“, svecai ,,svečiai“, graicau ,,greičiau“, dzūvėsėliai ,,džiūvėsėliai“, dzova
,,džiova“, ciktai ,,tiktai“, cinklas ,,tinklas“, necikis ,,netikęs“, kircimas ,,kirtimas“, cykiai ,,tyliai“, cyltas ,,tiltas“, ciek ,,tiek“, jaucį ,,jautį“, dzidelis ,,didelis“, vadzino ,,vadino“, išdzykis ,,išdykęs“, medzį
,,medį“, dzievas ,,dievas“, dzvi ,,dvi“, kecvirtas ,,ketvirtas“.
Visais atvejais priebalsiai c, dz tariami kietai, pvz.: ca ,,čia“, cikras ,,tikras“, paci ,,pati“, dziena ,,diena“, dzyrba ,,dirba“. Tuo Punsko
šnekta skiriasi nuo daugumos pietų aukštaičių.
Afrikatos č, dž tariamos šnektoje retai, daugiausia šiais atvejais:
1) garsažodžiuose: čarška, čūlba ,,čiulba“;
2) pavardėse: Pečulis ,,Pečiulis“, Vaičulis ,,Vaičiulis“, Valinčis
,,Valinčis“;
3) iš bendrinės kalbos atėjusiuose žodžiuose: kanča ,,kančia“, ačū
,,ačiū“, skaičai ,,skaičiai“, medžaga ,,medžiaga“;
4) senuose skoliniuose: bažnyča ,,bažnyčia“, čėsas, čystas, ražančus ,,rožančius“;
5) naujuose skoliniuose – daugiausia junginyje šč, kuris būna arba
slavų kilmės žodžiuose (ščyras, lenk. szczery ,,nuoširdus“, ščupokas,
lenk. szczupak ,,lydeka“...), arba atsiranda dėl asimiliacijos iš lenkiško
junginio stš (zaščikas, lenk. zastrzyk ,,injekcija“);
6) lietuviškuose žodžiuose po priebalsių š, ž, c, dz (< t, d) asimiliuojami į č, dž, pvz.: čirščimai ,,tirštimai“, iščino ,,ištino“, išdzygo
,,išdygo“, išdzūvo ,,išdžiūvo“, pirščis ,,pirštis“, šaščinės ,,šeštinės“.
Apskritai dzūkavimo taisyklės tarmėje nėra pažeidžiamos.
Kita Punsko šnektai būdinga konsonantizmo ypatybė – nuoseklus
junginių le, lė kietinimas prieš e, ę, ė, ei ir prieš į (in < en), pvz.: pełė
,,pelė“, kałė ,,kalė“, łėkė ,,lėkė“, patełė ,,patelė“, laidza ,,leidžia“, landa ,,lenda“, lasa ,,lesa“, gałi ,,gale“, łėłį ,,lėlę“, saułį ,,saulę“, ladas
,,ledas“...
Punsko šnektos atstovai kietina ir kai kuriuos kitus priebalsius.
Nėra minkštųjų c, č, dz, dž, r, š, ž. Sakoma: pacos ,,pačios“, tracas
,,trečias“, čūlba ,,čiulba“, čyrška ,,čirška“, čėbraliai ,,čiobreliai“,
dzyrba ,,dirba“, dzyvai ,,dyvai“, dzūsta ,,džiūsta“, dzidelis ,,didelis“,
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riksmas ,,riksmas“, parėjo ,,parėjo“, šaudas ,,šiaudas“, rašau ,,rašiau“, šitas ,,šitas“, ažaras ,,ežeras“, žantas ,,žentas“, žino ,,žino“,
žėrė ,,žėrė“...
Prieš e tipo vokalizmą daug kur kietinamas ir s, pvz.: pasano ,,paseno“, pasamc ,,pasemti“, pusasarė ,,pusseserė“, pusį ,,pusę“, sanukas ,,senukas“.
Skirtingai negu Lietuvos Respublikoje gyvenantys dzūkai, Punsko šnektos atstovai priebalsius s ir z prieš i tipo balsius ir prieš ie labai minkština. Toks reiškinys, matyt, dėl lenkų kalbos įtakos. Todėl
punskiečiai taria: S’igitas, s’ilkės, s’iena, s’iuvėjas, s’ykį, praus’ias’i,
Kaz’ys, z’ylukė...
Punsko šnektoje yra du vietininkai:
1) esamasis, pvz.: Lašiniai svirni sukabyta. Žmonės jau dzyrba
laukuosa. Tai knygosa rašė.
2) einamasis (iliatyvas), pvz.: Važuoju Pūnckan (: į Punską). Ainu
krautuvėn apsipirkc.
Kaip ir kiti pietų aukštaičiai, Punsko šnektos atstovai turi skirtingas nuo bendrinės kalbos tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmojo
ir antrojo asmens formas. Vietoje, pvz., bėgčiau, eičiau, imčiau, važiuočiau sako bėgtau, aitau, imtau, važuotau, o vietoje bėgtum, eitum, imtum ir t. t. sako bėgtai, aitai, imtai...
Senųjų žmonių dar išlaikyta senoji bendraties galūnė -ie (gercie
,,gerti“, paskuscie ,,paskusti“, riešutaucie ,,riešutauti“...).
Prie daiktavardžių galūnės -uo pridedamas -j: akmuoj ,,akmuo“,
sasuoj ,,sesuo“, stuomuoj ,,stuomuo“. Šis priebalsis pasitaiko ir kai
kuriuose įvardžiuose, plg. jiej ,,jie“, aniej ,,anie“ (įvardžiuotinės galūnės liekana).
Žodžio pradžioje prieš uo pridedamas v: neužvuodzu ,,neužuodžiu“, suvuosc ,,suuosti“, vuodas ,,uodas“. Kartais minėtoje pozicijoje
v pridedamas ir prieš ė, o j – prieš i: suvėsc ,,suėsti“, jylgas ,,ilgas“.
Šnektoje ypač paplitusios daiktavardžių priesagos -ukas, -ukė
(dobilukas ~ dobilėlis, mažukė ~ mažytė), o veiksmažodžių – -dinėti
(acimdzinėc ~ atimdinėti, parnešdžinėc ~ parnešdinėti, nuimdzinėc
~ nuimdinėti), kiek rečiau -(i)oti (vogcoc ~ vogčioti ,,vaginėti“).
Nuo bendrinės kalbos ir kitų pietų aukštaičių šnektų žymiai skiriasi Punsko šnektos leksika.
Didžiąją dalį šnektoje vartojamų žodžių sudaro bendratautinė
leksika. Tačiau dėl ypatingos nagrinėjamo tarminio arealo geografinės
padėties ir tam tikrų istorinių aplinkybių šnektoje gausu dialektizmų.
Jie ir sudaro pagrindinę šnektos diferencinio žodyno dalį.
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,,Kadangi žodis sudaro raiškos (formos) ir reikšmės (turinio) vienybę, todėl gali būt skiriami formos ir turinio dialektizmai.“ (A. Vidugiris, ,,Gervėčių tarmės leksiniai dialektizmai“, Lietuvos TSR Mokslų
akademijos darbai: serija A, t. 1 (46), 1974, p. 117)
Punsko šnektoje yra nemažai reikšmės dialektizmų. Tai žodžiai,
kurie turi būdingą reikšmę tik toje tarmėje. Pavyzdžiui, Punsko krašte
žodis apsišokc ~ apsišokti reiškia ,,apliuobti, atlikti darbus“ (Apsišok graicau, tai aisim sodzun.), bernauc ~ bernauti ,,būti nevedusiam“ (Tai da tu bernauni?), ir ,,taip pat, irgi“ (Pas mus tų knygų ir
buvo.), indavinėc ~ įdavinėti ,,skųsti“ (Užteks jam kitus indavinėc.),
kai ,,kaip“ (Dzyrba kai arklys.), mašina ,,koklinė viryklė“ (Pridėk
in mašinų malkos.), nepabėgc ~ nepabėgti ,,nepajėgti bėgti“ (Jau sanas – nepabėga.), pašonė ,,pakraštys“ (Žūrau, aina pacu pašoni.),
skruostai ,,antakiai“ (Jo labai tankūs ir juodzi skruostai.), tankiai
,,dažnai“ (Šįmet tankiai palyja.), veidas ,,skruostas“ ir t. t.
Raiškos dialektizmus galima suskirstyti į keturias grupes:
1) leksiniai dialektizmai – žodžiai, kurių nėra DLKŽ. Punsko
šnektoje yra daug tokių žodžių: atsavui ,,atskirai“ (Kodia tep atsavui
ainat?), avinčiena ,,aviena“ (Kap kas avinčienos nemėgsta.), baubėc
~ baubėti ,,apšalti“ (Baisus šalcis, kad net langai baubėja.), braverija ,,netvarka“ (Stuboj buvo baisi braverija.), dikčai ~ dikčiai ,,daugokai“ (Dikčai šandė palijo.), gronioti ,,čiupinėti, ieškoti“ (Ko gi tu
gronioji?), gurnukas ,,trupinėlis“ (Padaviau paukštukam gurnukų.),
išmurti ,,iškaisti, sušilti“ (Visas išmuris atłėkė.), liūliukas ,,vabzdelis“
(Koki liūliukai landzoja.), pelavinos ,,pjuvenos“ (Kraizuos, tai bus
pelavinų.), pėpnukas ,,dėmelė“ (Mažas pėpnukas, alia bet macyc.),
rakštė ,,krepšys, pintinė“ (Atnešau rakštėj būlvių.), tarkai ,,tarkuotos
bulvės“ (Pritarkuok blynam tarkų.), užteikti ,,suduoti“ (Užteikiau
jam snukin.), vencas ,,velnias“ (Visas juodas kap vencas.), vindelis
,,verpimo ratelis“ (Vindeliai cik birzgia, kap sukas.);
2) darybiniai dialektizmai – tai visi tie žodžiai, kurie yra savitos darybos, turi skirtingus nei lietuvių bendrinėje kalboje priešdėlius,
priesagas ir kamiengalius. Punsko šnektoje plačiai vartojami tokie šio
tipo dialektizmai: apgałėc ~ ap-galėti ,,nugalėti“, apjausc ~ ap-jausti ,,nujausti“ (Ca kų apjautė, kad atėjo.), apsirengtuvas ,,apranga“,
acimdzinėc ~ atimdinėti ,,atiminėti“, atšalas ,,atšalimas“ (Dangus
giedras – bus atšalo.), giedorauc ~ giedoriauti ,,giedoti“, grėblykščis
~ grėblykštis ,,grėbliakotis“ (Grėblykšču mušinėjau šienų.), kaiminysta ,,kaimynystė“ (Kaiminyston gyvena.), kasyklas ,,kastuvas“, likinys ,,likutis“ (Šaudų liko cik likiniai.), morkvė ,,morka“, nepažymu
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~ nepažymu ,,nežymu“, nusimažyc ~ nusimažinti ,,sumažėti“, pačūpoc ~ pačiūpoti ,,pačiupinėti“, žirnojys ~ žirnojys ,,žirnojas“;
3) fonetiniai dialektizmai – žodžiai su tam tikrais šaknies ir kamieno pakitimais, kurie nepaaiškinami dėsningais tarmės balsių ir priebalsių išvirtimais. Punsko apylinkėse plačiau vartojami šie: apinastris
~ apinastris ,,apynasris“ (Užmoviau arkliu apinastrį.), bumburas
,,pumpuras“, derkc ~ derkti ,,dergti“ (Paci nesiūk, ba cik medžagų suderksi.), dzirgełė ~ dirgelė ,,dilgėlė“, katris ~ katris ,,katras“,
krokšč ~ krokšti ,,kriokti“, nuduobc ~ nuduobti ,,nudobti“, tus ,,tas“,
stengc ~ stengti ,,stingti“, žarja ,,žarija“ ir kt.;
4) akcentuaciniai dialektizmai – žodžiai, kurių kirčiavimas skiriasi nuo bendrinės kalbos, pvz.: bažnyčà „bažnčia“, degesỹs
,,degsis“, draug ,,draũgė“, lietuvỹs ,,lietùvis“, naujienà ,,naujena“,
pełėsỹs „pelsis“, sviłėsỹs ,,svilsiai“, vaikščis ,,vakiščias“, žvagždė
,,žvaigžd“.
Šnektos geografinė padėtis ir glaudūs ryšiai su lenkų kalba lėmė,
kad nemažą leksikos sluoksnį sudaro skoliniai ir hibridai. Iš visų skolinių Punsko šnektoje daugiausia yra polonizmų. Tai natūralu, kadangi
visi šnektos atstovai yra dvikalbiai ir lenkų kalba labai stipriai veikia
Punsko krašto lietuvių žodyną. Daugelis skolinių įeina į pagrindinį
šios periferinės šnektos žodyno fondą, todėl kai kurie, ypač senesnieji, įdėti į diferencinį žodyną. Šnektoje vartojami tokie slavizmai:
bezmėnas ,,svirtelė kam nors pasverti“, dokauka ,,čerpė“, dubeltauka
,,dvivamzdis medžioklinis šautuvas“, dūkas ,,dvasia“, gatūnkas ,,rūšis“, gazas ,,dujos“, glūšyc ~ glūšinti ,,kurtinti“, gronyča ~ gronyčia
,,valstybinė siena“, kaltūnas ,,suvelti plaukai“, kuknia ,,virtuvė“, kūlokas ,,kumštis“, matoc ~ matoti ,,siūlus lenkti ant lenkčio“, miera
,,matas, saikas“, nigdi ,,niekada“, nudnas ,,nuobodus“, rasoda ,,daigai“, zolagas ,,dirvonas“, žėdnas ,,joks“ ir kt.
Yra labai daug žodžių, perimtų iš lenkų kalbos pastaruoju metu.
Nemažai tų skolinių sudaro žodžiai, atėję su perimtais daiktais:
chodnykas ,,šaligatvis, takas“, dlugopisas ,,tušinis“, jesionkė ,,rudeninis paltas, lietpaltis“, kūrtkė ,,striukė“, kredensas ,,indauja“, nakleikė
,,lipdukas“, tečkė ,,krepšys“ ir kt.
Minėti skoliniai įeina į pagrindinį šnektos fondą. Daugelis žmonių
žino ir jų lietuviškus atitikmenis, tačiau dėsningai vartoja skolinius.
Šie ir visi kiti naujieji lenkiški (pastaruoju metu ir angliški) skoliniai ir
hibridai pamažu ima gožti lietuviškuosius žodžius. Skolinių plitimą iš
dalies stabdo lietuviška mokykla. Svetimybes stengiamasi keisti lietuvių bendrinės kalbos atitikmenimis.
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Punsko šnektos žodynas
A
àba – arba: Aba is, aba tu tep padarai.
abùgaliai (1) – vežimo galai: Tušči vežimo abugaliai.
adúoti, -úoda, àdavė – atiduoti: Tai kam tu jam viskų adaviai?
ãgrastas (3b): Rinkau agrastus, tai visas rankas susibadiau.
aklà žarnà (4) – apendicitas: Skauda šonų, kiba akla žarna.
aksalỹs (3b) – sukapoti šiaudai: Ainam piauc aksalio.
akšỹ – eik šen: Akšy, kurgi da mauni?
ánčiapautis (1) – anties kiaušinis: Būdavo, prikepu vaikam ancapaucų.
ančitė (1) – antis: Paberk grūdų ancūtėm.
anglkas (2) – anglas: Susicikom su anglikais.
akštis (2) – ankštuma: Žmonių prisigrūdo, baisus ankščis.
antatė (2) – antis: Tokių margų antaitių sanovėj turėjom.
antãjuostis (1) – kelnių arba sijono juosmuo: Atardiau kelnių antajuoscį.
apavmas (2) – apavas, apsiavimas: Sušals kojos be jokio apavimo.
apdairti, -o, -ė – apvogti: Apdairė vyrų kap raikia, nepaliko nei skaciko.
apdrbti, -a, -o – apdaužyti, apvogti: Apdzyrbo jį nemenkai.
apdúoti, -da, àpdavė – per daug prišerti: Kumełį apdavė rugiais ir toj
išgaišo.
àpė – apie: Apėjau apė namus. Apė kų šnekat?
apgžti, àpgūžia, -ė – apgaubti, apsupti, aptūpti: Višta apgūžė vištukus.
apjuokis (1) – apjuokimas: Ca nė kokias apšnekesys ar apyjuokis.
apnastris (1) – apynasris: Nutrūko apinastris.
apvara (1) – apyvaras, vyžų virvelė apvynioti autams: Nutrūko apivara.
apksti, apkánda, apkándo – nudažyti: Cibulių lukštai gražai apkanda
kiaušinius.
aplikti, -sta, -o – šiek tiek nulinkti: Šįmet ciek obuolių, kad net šakos
aplinko.
apmùšti, àpmuša, -ė – apdaužyti: Jį ciek apmušė, kad nepanašus in žmogų buvo.
apržti, -a, -ė – nubrėžti aplink: Aprėžau kraidu apė šakų.
apsėjmas (2) – sėja: Ar užteks apsėjimu grūdų?
apsiblõkšti, apsbloškia, apsbloškė – apsikulti: Jau ir mes biveik
apsibloškėm.
apsibrỹsti, -sta, -do – įkyrėti, atsibosti: Macyc, jam viskas apsibrydo.
apsieti, -na, apsijo – elgtis: Raikia žinoc, kur kap apsiaic.
apsikačiúoti, -ja, apsikačiãvo: Apsikacavo mūs katė.
apsišlúostyti, -o, -ė – nusišluostyti: Apsišluostė ašaras ir nuvėj toliau.
apsivesti, apsverčia, apsvertė – būti: Nežinau, kur is apsiverca.
apsižboti, -ja, -jo – daug apimti: Nugi apsižėboj, kiek cik galėj.
apskritùkas, -ė (2) – apvalutis: Tokias apskritukas veidukas.
apskritùs (3b) – apskritas: Apskritus kap mėnulis.
apstovti, apstvi, apstovjo – gerbti: Visai jos neapstovi.
ãpštis (1) – didelis kiekis: Apšču neužkiši.
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arielỹs (3) – ajeras: Parnešk arielių duonai.
arklẽlis (2) – menkas arklys: Kam muši tų arklalį?
arklùkas (2) – žiogas: Tus arklukas čirpina ir čirpina.
ašiaũ – blogiau: Jiej da aršaũ gyveno. Kiba tau ašau?
atabulúoti, -úoja, -ãvo – prieštarauti, trauktis atgal: Vakar paci tep sakiau, o jau šandie atabuluoju. Arklys atabuluodamas traukias.
atardinti, -ja, -jo: 1. Sniegas išgułėj kviecus, tai raikia atardzinėc.
2. Paskolyk jam pinigų, tai po smerci atars ar atkirs.
atdavinti, -ja, -jo: Kų skolino, viskų adavinėj.
atganti, atgãno, atgãnė: 1. Buvo cik skūra ir kaulai, tai šap tep atganiau. 2. Paganyk šandė už mani, tai aš už tavi kadu atganysiu.
3. Atganiau tris vasaras.
atgrįžtùvės (2) – sugrįžtuvės: Tadu buvau atgrįžtuvėsa.
atkèpti, àtkepa, àtkepė: 1. Atkepk duonų (antrą kartą pakepinti). 2. Atkepci pyragai (grąžinta skola). 3. Atkepė skūra no lašinių (atšoko).
atmùšti, àtmuša, àtmušė – nudaužyti: Trankė in žamį ir atmušė puodų.
atpaišti, atpašo, -ė – nupiešti: Buvo atpaišyta knygoj.
atpūrúoti, -úoja, -ãvo – lėtai ateiti: Abidzvi atpūravo per kalnų.
atsavu – atskirai: Penimiu paduok (ėsc) atsavui. Nežinau, kodia iej tep
atsavui ir atsavui.
atsidyrti, atsdyri, -jo – patekėti: Acidzyrėj saulutė.
atsilsti, atslsi, atsilsjo – pailsėti: Kap acigulu, tai kojos acylsi.
atsisti, -ja, -jo – viską pasėti: Kasmet pyrmas acisėja.
aukštiẽnokas, -a (1) – aukštielninkas: Kaip dėjosi (puołė) aukščienokas.
aukštnokas, -a (1) – žr. aukštiẽnokas: Moka aukščynokas plaukc. Nedaug yra aukščynokų plaukikų.
aukštumnas (1) – aukštis: Pažūrėj, kad ty baisus aukštumynas.
ausúotinė (1) – ausinė: Žiemų žmonės nešoja ausuočines kepuras.
aũtas (2) – skuduras: Duok autų, tai virtuvį išmazgosiu.
avesti, àverčia, àvertė – apversti: Avertiau an kito šono.
avičiena (1) – aviena: Kaip kas avinčienos nemėgsta.
avinỹkė (2) – avidė: Išmėžau avinykį.
B
bãdaris (3b) – rūpestis, vargas: Tau cik badarį padarau.
baisenbė (1) – pabaisa, baubas: Ojegis, kokia baisenybė pasirodė.
baisúolis (1) – velnias: Ir pažadėjo tėvas tam baisuoliu dukrų (iš pasakos).
balà (2) – pieva: Matiau, nuvėj ciesiai per balų. Daug balų turėjom.
baldti(s), -ja(si), -jo(si) – belstis, trankytis: Kų gi jis ty tep baldoja?
Užteks jau ca tau baldocis.
bandẽlė (2) – kepalėlis: Pac vienas suvalgė visų bandełį duonos.
baškinti, -ina, -ino – barbenti, belsti: Klausau, kas barškina.
baškis (2) – barškalas: Ubagų šaltyšus ir barškius turėj.
bastrỹs (4) – pavainikis: Bastrys, da ca landa.
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belčùkas (2) – išskaptuotas medinis indas vandeniui gerti: Išgėrau belčukų vandinio.
beliežùvis (2) – bezdalius: Terpu dzviejų kalnų beliežuvis bliauna (mįslė). Užkišk tų beliežuvį.
bélstis, béldžiasi, béldėsi – trankytis; skubant, triukšmingai ką nors daryti: Jau kad ims belscis po namus, tai net baisu.
blakyta – tam tikras audeklo audimo būdas: Milalis blakytai austas.
blaškà (4) – blaškas: Blaška, tai šiek ciek apkūltas pėdas. Pasipūtis kap
blaška.
bravèrija – netvarka: Stuboj buvo baisi braverija. Kokias ca braverijas
darot?
brãzdas (1): Po medzo žievi būna brazdas.
brkas (2) – vežimas: Nuvažavo in brikų susėdį.
bryliùkas (2) – kepurės snapelis: Turėjo tokių kepurį su bryliuku.
brlis (1) – pabrolys: Suvažavo visi broliai su savo drūčkom (pamergėm).
brolinas (1) – brolio sūnus; kitur – pusbrolis: Ca mano broliūnas.
brolùkas (2) – gėlė našlaitė: Prisodzino brolukų ir kitokių kvietkų.
brkšterti, -a, -ėjo – brūkštelėti: Cik brūkšterėj pirštu.
brūzgùlis (2) – ūžlė: Padarau iš kaulo brūzgulį. Brūzguliu kūlius ir pėdus rišo. Pasitrauk, brūzguli (iron.).
bubùlis (2) – mažas, apvalus daiktas: An bulvojų būna toki žali bubuliai.
Per Kalėdas an eglukės prikabino visokių bubulių.
bùčus (2) – specialus prietaisas žuvims gaudyti: Imk bučų, aisim pažuvauc.
buizà (4) – tokia sriuba iš duonos raugo: Privirė kokios buizos – ir valgyk.
bklės (1) – vieta, kur seniau buvo sodyba: Kap katriej žmonės pabėgo
in Lietuvų ir negrįžo, tai dar likį cik būkłės.
būklùkės (2) – žr. būklės: Ainu in būklukes perišč karvių.
buldokùtis (2) – medinis įrankis sviestui mušti: Buldokucu sposkoj sviestų mušė.
bùliapadis (1) – apavas, kurio padas medinis, o viršus iš pirktinio bato:
Kap kamašų padai nuplyšdavo, tai darydavom buliapadzus.
bulvojỹs (3b) – bulvienojas: Būdavo bulvojai, kad perbrisc negali.
bumbuorỹs (3b) – pumpuras: Jau bumbuorai an medzų buvo. Beržo
bumbuorus rinkom vaistam.
bumbuorùkas (2) – pumpurėlis: Jau su bumbuorukais, tuoj žydės.
búomas (1) – niekam vertas daiktas; niekam tikęs žmogus; dalba: Nu jau
tokio buomo tai da nematiau. Turėj tokius buomus grucai grūsc. Guli
kap buomas.
burbti, bùrba, burbjo – tylokai, piktai šnekėti: Būrba ir būrba kap
ubagas poterus po nosiu.
būriùkas (2) – debesėlis: Užėj nedzidelis būrukas, alia bet kap jau drėskė, tai drėskė (lietus).
burõkinė (1) – tam tikra kriaušių rūšis: Burokinėm grūšom vadzinam
– kų vidurin raudonos.
bùs – užteks: Duoc da, ar bus? Bus jau, nenoru.
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bùtas (2) – bučinys: Kap davė butų, tai tas net apsilaižė.
butùkas (2) – bučinėlis: Duok tetai butukų ir aisim jau namo.
Č
čebãtai (2) – ilgi guminiai batai: Šoko in čabatus ir nuvėj kiaulių šarc.
Kur mauni su purvinais čabatais?
čėbrẽlis (2) – čiobrelis: Čėbralių arbata geras vaistas no visko. Gerk
čėbralių (arbatų) – sveika.
čėbrùkas (2) – čiobrelis: Kur prisrinkai tų čėbrukų? Visa pakrantė čėbrukais apaugus.
čèlakas (1) – patiekalas iš šalto vandens, svogūnų ir raugintų agurkų bei
kai kurių prieskonių, valgomas su virtomis bulvėmis: Labai mėgstu
čelakų.
črpė (1) – toks molinis indas: Čėrpėj aguonas trina. Išmazgok čėrpį.
čeverkas (1) – batas: Per laukus aini basas, o prieš miestelį jau in čaverykus apsiauni. O, koki čaverykai! (iron. apie batus)
čianãjus – čia: Ateik, čanajus daug uogų. Čanajus kap rojuj.
čičarnas (1) – krosnis; kitur – koklinė sienelė prie krosnies: Sušalai, kad
tep prie čičarėno puoli?
čiẽpyti, -ina, -ino – skiepyti: Šandė šunis čiepina. No ko tavi čiepino?
čòlokas (1) – žr. čelakas: Inpylk man biskį čoloko.
D
dã – dar: Da tau mažai?
dabatės – dabar: Dabartės tai jau cikrai spėsiu.
dãgis (2, 4) – varnalėša: Tų dagių kad priaugo. Kas reiks daryc – avys
inlindo in dagius.
dáiktas (1) – vieta: Katram daikti skauda? Daiktais palyta.
dailèsnis, -ė – gražesnis: Man buvo dailesnės sanovės vestuvės.
dagė (2) – dalgis: Nerandu dalgės, kur gi tu jų padėjai?
dantùkas (2) – česnako skiltelė: Sutrupyk pora dantukų časnako.
da – dabar: Kų dar daryc?
darỹtinis (1) – biri varškė: Imk, vaikeli, darycinio su vuogom.
datės – dabar: Dartės tai jau ir jam paciko.
dažininkas (1) – sklypininkas, mažažemis: Daržinykų sklypukai nedzideli.
daugelíese – daug: Ar daugeliesa šienų pjovė? Jų daugeliesa buvo.
daũgis – daugelis: Daugis prabilo. Daugio da nėr namie.
daugvė (1) – dauguma: Daug buvo suaugusių, alia bet daugovė tai jaunimo. Daugovė jų pažinoj.
davinti, -ja, -jo – siūlyti: Už karvį davinėj du šimtu – nepardaviau.
ddinga (1) – dėsli: Dėdzingos cik vištos, ba gaidzai nededa.
degesỹs (3b) – degėsis: Kas ca svyla, kokias degesys jaucasi.
degùtė (2) – gegutė: Ar jau girdėjai degutį?
degùžis (2) – gegužė: Per visų degužį vakarais kaimas rinkosi litanijos
giedoc.

184

B irutė Vaičiulienė

démžterėti, -ėja, -ėjo – trinktelėti: Demšterė(j) kūloku per marmūzį.
dẽrinti, -a, -o – derėtis: Jomarki derinau arklį.
dešrà (4) – vėdaras: Ateik šandė – dešras kepam. Ar da yra dešrų?
dešrùkė (2) – namie daryta dešra: Pridarau daug dešrukių. Insidėk lašinių ir dešrukį.
didsai – ilgai muštas, baltas, išakijęs sviestas: Visųdzien mušau, ir išėj
dzidzysai (sviestas).
didžiáusias, -a – vyriausias: Mano brolis buvo dzidzausias.
diedùlis (hibr.) (2) – senelis: Tai man dziedulis viskų pasakoj.
dievagtis, -jasi, -josi – dievažytis: Be reikalo ca dzievagojies.
dirgel (3b) – dilgėlė: Inłėkė in dzirgelas. Visur cik dzirgełės auga.
dovana – veltui, dykai: Adavė dovanai. Dovanai ca mes važavom.
draibstti, drabsto, drabstė: Neša per kiemų šaudus ir draibsto.
drãpanos (1) – drabužiai: Apsivilk šiltesnėm drapanom. Visokių tų drapanų turi.
drbti, drẽbia, drbė: Kų žino, tai ir drabia in akis. Drėbk tašlos an
lakšto.
drkti, -ia, -ė – lyti: Po pietų lietus kad drėkė, tai drėkė.
dribdti, drbdo, drbdė – klupdyti: Nepakelia maišo – dribdo an kulnų.
drblinti, -a, -o – lėtai eiti: Žūrau, driblina keliu.
dribsénti, -a, -o – eiti: Niekas nevaro, o is tuoj ir dribsena namo.
drksterti, -a, -ė: Jeigu mažas lietukas driksters, tai šienu nekenks.
dristùkė (2) – viduriavimas: Perdzien dristukė pjovė.
držnis (2) – lininis ar vilnonis spalvotas audeklas: Išaustus drižnius da
vadzina juodziniais.
drižniùkas (2) – lininis daugiaspalvis audeklas, iš kurio siuvo liemenes,
sijonus: Turėjo tokį drižniuko andarokų.
dročavnos (2) – drožlės: Kų ca darėt, kad ciek dročavinų?
drūčkà (4) – pamergė: Visos drūčkos buvo vienodai apsirangį. Kiek sykių buvai drūčku?
drùskinyčia (hibr.) (1) – druskinė: Paduok druskinyčų. Tai jau druskinyča supilta (sudaužyta).
dudénti, -a, -o – garsiai juoktis: Dudena kap duducis.
dugnnė (2) – vežimo dugnas: Dugninį raikia permainyc, ba visai pairo.
drunti, drùni, drunjo – gulėti, snūduriuoti: Gana tau drunėc per dzienas.
drūtõrius (2) – storulis, stipruolis: Kas parmes tų drūtorų?
durpin (3b) – durpynas: Dar durpinėsa nerasi nei vieno vijūno.
dūsuõti, -uõja, -ãvo – kvėpuoti: Ar cik nesarga, kad tep sunkiai dūsuoja?
dvãras (4) – kiemas: An tėvelio dvaro duonos banda karo (mįslė: mėnulis).
dvejõkas (2) – toks indas valgiui nešti: Moliniuosa dvejokuosa nešoj valgyc in laukus.
E
eglynùkas (2) – spygliuočių medžių miškelis: Ainam in aglynukų pavuogauc.
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glis (2) – kadagys: Ėglis labai cinka mėsai rūkyc.
eilùkė (2) – sluoksnis; kostiumas: Paciesk ailukį šaudų. Apsivilko nauju
ailuki.
epuš (3b) – drebulė: Drabi kap epušės lapas.
epušùkė (2): Nu ir ainu pro tas epušukes. Matiau, kap epušukėj voverukė šokinėj(o).
ezelis (1) – triukšmas: Kas ty darosi, kad tokias arzalis?
G
gãdinti, -a, -o – laikyti, saugoti: Dešrukį gadzinu svecam.
gáilinti(s), -ina(si), -ino(si) – graudentis: Prisimena mamų ir gailinas.
gaišelienà (4) – dvėseliena: Gaišalienos niekas nevalgo.
gašti, -ta, -o – dvėsti: Jau visai gaišo toj karvė, bet acigavo.
garánkštytas, -a (1) – sulamdytas: Garankščytos kelnės, garankščyci
marškiniai.
garsngas, -a (1) – garsus, žinomas: Buvo garsyngas, kad iš numirusių
kelia.
geležnė varl – vėžlys: Ar matei gelažinį varłį?
gelmuõ (3b) – gylys: Medzo liemuoj, bitės gelmuoj, šaudų kepurė (mįslė:
avilys).
gerba (1) – javai: Išvarė karves iš gerybos.
giáužas (1) – gelda: Žūro, kad cik giaužas likis.
giaužùkas (2) – kojinės kulnas: Jau giaužukas numegztas, gali daryc
pentukį.
giedti, giẽda, giedjo – dainuoti: Mama, acimenu, tų dainų jau giedodavo.
gyl (4) – giluma, gelmė: O ty baisi gyłė buvo.
girgždùkas (2) – tokios girgždančios piktžolės: Ca koki girgždukai cik
auga.
gvis (1) – utėlė: Marškiniuosa rado gyvio.
glbstyti, -o, -ė – globoti, prižiūrėti: Nežinia nei kap tų vaikų globsto.
gògas (1) – kriukis, lenta, lazda: Nu iš tavį cikras gogas.
grčius (1) – tam tikras talpos vienetas: Arielkos gorčus mano tavorkščus (draugas).
gõžės (4) – kanapių lukštai: Gožės nesusitrina.
grãbė (germ.) (2) – griovys: Seniau jau vałė grabes. Neik, ty grabė
(yra).
grabti(s), -jas, -jos – grabaliotis: Kur grabojies su savo nagais?
grabzdas (2) – kažkoks augalas: Ko grabojies kap grabūzdas?
grabždinti, -ja, -jo – grabalioti, čiupinėti: Nustok nagais galvų grabždžinėc.
gradas (4) – kietesnė vieta tarp pievos ir lauko: Grando šienų gerai
gyvuliai ėda.
grąžtùvas (2) – grąžtas: Grūžydamas skyłį, nulaužau grąžtuvų.
grėblkštis (1) – grėbliakotis: Nulaužai grėblykščį.
grémdymas (1) – grindinys: Pribyrėj rugių an gramdzymo.
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grnas (3) – nuogas: Katrute, kur laki gryna? Grynas kap kulnas.
grindùkė (2) – grandelė: Kap dzidełė, tai grandzis, o kap maža, tai grindukė.
grnius (2) – nuogalius: Grinius gaudė vaikus. Nesibijai griniaus žyrniuosa?
griūdinti, -ja, -jo – griuvinėti: Galva nenešė, aidamas grūdzinėjo in
šonus (šalis).
gržtė (2) – iššukuotų linų dešimties saujų pynė: Grįžtės plonos buvo,
valaknas net žvylga.
grnioti, -ioja, -iojo – šniukštinėti: Parėjis nakcu gronioj po lancynas.
grùcė (2) – perlinės kruopos: Išvyrsiu vakarienei grucės.
grūžãlis (2) – prietaisas siūlams iš kamuolių suvyti į sruogas: Da ir dar
pas mus yra grūžalis. Grūžalį kici vadzina vijaliu arba krijaliu.
grūžỹs (4) – šulinio ritinys: Negilus šulnys, sulaisci cik sapcyni grūžai.
gubas (2) – viduriavimas: Kiba tavi gumbas pjauna?
gučė (2) – milinė sermėga: Apsivilk gunči.
gunià (4) – gūnia: Usiklok guniu.
gurti, gra, gurj – trupėti: Durpės gūra in gurnius. Išgedo dancys,
pradėj gurėc.
gur(i)nỹs (3b) – trupinys: Iš kur ca ciek gurnių?
gùrinti, -ina, -ino – trupinti: Nustok guryc duonų.
gurnùkas (2) – trupinėlis; truputis: Viskas suvalgyta, likį cik gurnukai.
Radau cik gurnukų mėsos.
I
ieškuõnės (2) – bitės, leidžiančios spiečių: Atłėkė ieškuonės bitės.
klonis (1) – vieta palei kalną: Inklonis da buvo neartas.
įktoti, -oja, -ojo – šiltai aprengti: Inkūtojau vaikų, tai nesušals.
lgabrikis (1) – ilgas vežimas šienui, šiaudams vežti: Parvežėm visų ylgabrikį šieno.
įpãsakoti, -oja, -ojo – įkalbėti, pripasakoti: Žinai, ji moka inpasakoc. Visko tį inpasakoj.
sagtė (1) – prietaisas, prilaikantis audeklą audžiant, nustatantis to audeklo plotį: Su insagti gerau ausc.
įsidti, įsdeda, įsidjo – įsidėmėti: Aš grait viskų insidedu.
įsigáilyti, -ina, -ino – susigraudenti: Insigailino ir nenustojo verkis.
įsigriáuti, -iáuna, -iovė – įlįsti: Insigroviau per langų.
išdienti, -ja, -jo – išaušti: Nubudau jau išdzienojus.
išdùlkyti, -ina, -ino – išprievartauti: Jau ne vienų mergų išdūlkino.
išgašti, išgašta, išgašo – nudvėsti: Jau du vištukai išgaišo.
išgržti, šgręžia, šgręžė – išsunkti: Iskalavus gerai išgrįžk.
išpelti, -ja, -jo – išversti: Ko tep žūrai akis išpelojus?
špiečiai (1) – popietė: Išpiecai macyc, o is pietų neparaina.
išrtyti, -ina, -ino – išristi: Išricino bačkų iš kamaros.
išsikláusti, -ia, -ė – klausinėjant sužinoti: Isiklausė, kur is gyvena.
išsiplėtti, -ja, -jo – patekėti: Saułė jau isipłėtoj. Ko ca tep isipłėtojai?
(išsižergei, daug užėmei)
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išsitaisti, išsitaso, išsitasė – išsitiesti, atsigulti, pargriūti: Isitaisė – ir
negyvas. Aik in kambarį – isitaisyk.
ištupti, štupi, ištupjo – išperėti: Būtai ilgiau tupėjis, tai būtai ištupėjis
kumelukų (iš pasakos).
J
jaunãmartė (1) – jaunoji: Pasidabino kap jaunamartė.
jaunkė (2) – jaunoji: Labai gražai jaunikė atrodė.
jaunkis (2) – jaunasis: Jau jaunikis su savo pulku atvažuoja.
jaunystà (2) – jaunystė: Jaunysta tai kvailysta.
jãvas (4) – grūdai: Turėjau daug javo parduoc, tai nuvežau in Suvalkus.
Aruodi javas genda.
jõmarkas (1) – turgus: Kadu Sainuosa jomarkas?
jvalas (1) – netvarka: Kas ca per jovalas?!
juodinỹs (3b) – 1. toks audinys, žr. drižnis; 2. viršutiniai drabužiai: Juodzinius audė iš lininių siūlų.
juostùkė (2) – austa juostelė: Labai gražos tavo juostukės.
jurgnis (2) – jurginas: Jau ir jurginiai pražydėjo.
K
kadáikštinis, -ė (1) – senovinis: Kadaikščiniai andarokai buvo platūs.
kaiminsta (1) – kaimynystė: Menka ty jų kaiminysta, kad net neužaina.
kaktà (4) – krosnies priekinė dalis: Juoda kap pečaus kakta.
kalamutas (1) – triukšmas, netvarka: Pridarė kalamuito ciej svecai.
kamblỹs (4) – kotas, kamienas: Viršūnės nupjautos, likį cik kambliai.
kaminlis (2) – koklinė sienelė: Padėjau an kaminėlio.
kaminùkas (2) – žr. kaminėlis: Dzauk prie kaminuko, išdžus.
kampinùkė (2) – trikampė lenta: Iš kampinukės padaro altorėlį.
kanabkas (1) – šakė lenktais nagais mėšlui nuo vežimo versti: Guli ty
kokias kanabėkas.
kadas (4) – kandis: Kandai kailinius sukapoj.
kapinynlis (2) – kapinaitės: Ty buvo sodzaus kapinynėlis.
kaplỹs (4) – kauptukas: Geras kapliavimas, kap aštrus kaplys. Kur pražaldiau (pamečiau) kaplį?
kapliúoti, -iúoja, -iãvo – su kauptuku ravėti daržą: Vakar visųdzien kapliavom.
kàraliuoti, -iuoja, -iavo – kabėti: Kas ty an šakos karaliuoja?
karbijà (4) – pailga pintinė su dangčiu velykiniam maistui šventinti arba
kam nors sudėti: Karbijas pynė iš šaudų.
kárka (1) – kiaulės kojos viršutinė dalis: Šandė paskucinį karkų išvirau.
kanos (4) – perdirbtos medžių šaknys: Šitas kašis iš karnų padarytas.
kãroti, -oja, -ojo – kabėti: Pakabyk ir tegu karoja. Kiek da ca karos?
karvùkė (2) – karvutė: Vienų karvukį cik laikė.
kaštavòlas (2) – kažkoks augalas, kurio šaknis vartodavo kaip vaistą:
Sako, raikia duoc kaštavolo.
katnga (1): Pas mus kacyngos cik katės, o pas mozūrus ir avys.
katrs, -i (4) – kuris: Katris tau gerausia pacinka? Nežinojau, katrų imc.
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káuluotas, -a (1) – kaulėtas: Kauluotos sanuko rankos.
káušas (1) – kaukolė: Velnias atnešė kaušų smalos (iš pasakos).
kepurùkė (2) – kepuraitė: Kepuruki cik pasuka.
kérplė (1) – susipynę augalų šaknys vandenyje, ežero pakrašty: Po
kerpłėm būna vėžų.
kert (4) – kampas, kur sueina dvi sienos: Nugi žūrau, – kertėj cik šluota
stovi.
keverkšterti, -a, -ė – nupulti: Lipk no ty, ba tuoj keverokštersi. Keverokšč – ir guli.
kiaũlininkas (1) – kiaulidė: Išlaidau paršus iš kiaulinyko.
kilčbagas (3b) – nuodingas grybas: Kilčibagais šunį nunuodzina. Kilčibagų naudoj no užbūrimo.
kišyti, -ina, -ino – erzinti, pirštu badyti: Kam kimšini vaikus?
kindzùkas (2) – skilandis: Mamulė vis darydavo kindzukų. Atnešk kindzuko.
krkinti, -ina, -ino – erzinti: Brolis kyrkina vis mani.
kirmiùs (4) – bičių peras: Pas bites daug kirmiaus. Koruosa vienas kirmius.
kivakotis (1): Nulaužau kirvakocį.
kišẽnius (2) – kišenė: Dėk in kišanių. Priskišo pylnus kišanius.
kiškà (2) – blauzda, kinka: Kiškų niežči. Bijosi, net kiškos draba.
kisterti, -ia, -ėjo – staigiai pasirodyti: Šandė kap kiūsterėj, tai kiūsterėj
svecų. Kiūsterk in krautuvį (staigiai nueik).
kleckùcis (2) – bulvinis kukuliukas: Privirau tokių kleckucų.
klepčiti, -ija, -ijo – šlūbčioti: Nustoj klapcojis.
klùzas, -a (4) – raišas: Jauniausiam dau kluzų arklį (iš pasakos). Ot kluzas kap velnias.
kluzúoti, -úoja, -ãvo – šlubuoti: Kų pasdarai, kad kluzuoji?
kočti, -ja, -jo: kočioti, su kočėlais lyginti: Iki pusrycų kočėjau.
kõde – kodėl: Kode tep trumpai pabuvot?
kopėtùkės (2) – mažos kopėčios: Atnešk kopėtukes, tai užlipsiu.
kopùkė (2) – u raidės pavidalo spragilo dalis, jungianti abu jo galus: Kopukė išlankta iš vyšnios ar plono ūžuoluko.
koser (3a) – gerklė: Nušalau kosarį.
kšeliena (1) – šaltiena: Iš ko šita košaliena?
krazas (4) – elektrinis įtaisas pjauti malkoms: Parsivežau kraizų.
kraizuõti, -uõja, -ãvo – malkas kraizu pjauti: Aisim šandė kraizuocie.
krata (4) – šieno ar dobilų nuobiros: Jau cik kratai likį.
kratinỹs (3b) – šieno ir šiaudų mišinys: Paduok karvėm kracinio.
krautuvùkė (2) – parduotuvėlė: Žydai turėjo visokių tų krautuvukių.
kryklùkė (2) – 1. mažos rūšies slyva; 2. laukinė antis: Kryklukių maži ir
branduolukai. Kelios kryklukės nuskrido.
krikšti, -čia, -tė – knarkti: Negałėjau užmigc, ba is krokštė. Miega
dzvieja lovoj ir krokšča.
kriùkis (2) – lazda lenktu galu: Aik, ba tuoj gausi krukiu.
krivùlis (2) – kaimo seniūno (šaltyšiaus) parašytas pranešimas žmonėms:
Atnešau krivulį.
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kržkelės (1) – vieta, kur kryžiuojasi keliai: Netoli kryžkelių suscikom.
krùčkas (2) – griežtis, sėtinys: Kručkus su būlvėm virė vakarienei.
krkas (2, 4) – kablys: Nugi kabyk an to krūko.
krsnis (1) – krūva akmenų, malkų…: Sukrovė krūsnį iš akmenų.
krūtinùkė (2) – krūtinėlė: 1. Vaikucu sopa po krūcinuki. 2. Marškinius
siuvė su krūcinukėm.
kruvnė (1) – kraujaligė: Sako, visų sodzų tadu kruvinė išpjovė.
kružikùtis (2) – puodelis: Išgėrai visų kružikucį pieno.
kūčià (4) – kūčios: Nupirkai žuvų kūcai?
kudãbintis, -inasi, -inosi – drovėtis, gėdintis: Tai ko tep kudabiniesi?
kudàbnas, -a – drovus: Labai jau is kudabnas.
kùkis (2) – lazda, kuolas, peštukas šienui pešti: Duok tų kukį.
kùkyti, -ina, -ino – mušti: Jei kukyc – tai kukiu, o ne kūloku.
kūkùčiai (2) – paršiukai: Oi, koki mažukai kūkucai.
kukùliai (2) – didžkukuliai: Verdam kukulių. Baisiausia kap mėgstu kukulius.
kūl (4) – nendrės stiebas su žiedu: Prilaužau kūlių.
kunas (4) – kelis: Aciklaupė an kulnų. Pasisodzino vaikų an kulnų.
kungė (1) – tokia liga: Tep apcino burna, kiba bus kunigė.
kuodùkas (2) – kuodelis: Mamutė acinešė kuodukų vylnos. Susisuka
plaukus in kuodukų ir aina.
kupurnùkė (2) – kupstas, iškilimas: Žūrau, kokia kupurnukė juoduojasi.
kurksà (2) – verksnys: Duosiu kurksai kailin, tai neverks.
kùšlas, -a (4) – silpnai matantis: Kiba kušlas – nematai? Toj merga kušla
buvo.
kùšlyti, -ina, -ino – prisikišus žiūrėti: Ko tep kušlini?
kuta (4) – varpučio šaknys: Nuranka kutus ir sukūrina.
kùtlius (2) – bradinio dalis: Bradzinys susdaro iš kutliaus ir sparnų.
kutulỹs (3b) – kutenimas: Bijaus kutulio.
kùzabas (3b) – indas sviestui mušti: Padarė kuzabų iš agłės žievės.
kvãckas, -a (4) – vikrus, darbštus: Visi jų vaikai labai kvackūs.
kvackùmas (2) – vikrumas, darbštumas: Jo kvackumas tai neapsakytas.
kvašas, -a (4) – žioplas: Abudu buvo kvaiši.
kvaitulỹs (3b) – galvos sukimasis, svaigimas: Apėmė baisus kvaitulys.
kvajà (4) – pušis: Toj kvajoj voverukį matiau. Aik ty pro kvajas.
kvajnas (1) – pušynas: Siniau ca buvo kvajynas.
kvajynlis (2): Ir mūs kvajynėlin būna grybų.
L
laknė (1) – kepimo skarda: Iškepėm dzvi lakones dešrų (vėdarų).
laktùkė (2) – kartelė vištoms tupėti: Jau vištos sutūpė an laktukių.
lakùtis (2) – avilio langelis: Išlindo bitė per lakucį.
latas, -a (4) – geras: Kur jau is tau lamtas?
lamtèsnis, -ė (4) – geresnis: Šitas daug lamtesnis.
lapãšyti, -ina, -ino – mušti: Lapašytau tavi, cik rankos nepakeliu.
lãpcai (2) – šlepetės, menki batai: Kur aini su tokiais lapcais?
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lapiẽnė (2) – tokia sriuba: Vyrtų ir žiemų lapienį, cik nėra dzirgelių
lapų.
lapgos (1) – purienos: Jau lapūgos žydzi.
lapkai (1) – žr. lapūgos: Iš toli lapūkai geltonuojasi (geltonuoja).
lauknė kiaũlė (2) – šernas. Nułėkė dzvi laukinės kiaułės.
lauknė rõžė (2) – erškėtrožė: Visa paplentė apaugus laukinėm rožėm.
leda (4) – kruša: Kap ėmė ladais varyc, tai ir javus išmušė.
ledkas (1) – velnias: Aina kap ledokas.
lenktinùkas (2) – sulankstomas peiliukas: Lankcinukų gali nešocis kišaniun.
liepùkas (2): Liepos žiedus vadzinam liepukais.
liẽsos (4) – kopėčios: Kurgi tos ylgos liesos?
lietuvỹs (3b) – lietuvis: Mes cikri lietuviai. Jo tėvas lietuvys.
liktorùkas (2) – žvakidė: Nulūžo vienas liktorukas.
lid(e)rė (1) – 1. toks medinis įtaisas rūsio langelyje, per jį patogiau mesti
daržoves į rūsį; 2. prietaiso, kuriuo smulkinama žolė, dalis, į ją dedama
žolė: Kap tu ca meci, kad visos būlvės lakia pro lioderį? Dėk žołį in
liodrį.
liūlỹs (4) – koks nors neatpažintas vabzdys: Žūrau – kokias liūlys landa.
liūliùkas (2) – smulkus vabzdys: Mažas kap liūliukas.
lgas (4) – bala: Macyc, daug lijo, kad visur toki lūgai.
lūgùtis (2): Iš kur ca tas lūgucis?
lùpti, -a, -ė – plėšti: Atėjus ir lupa duris.
M
mašymas (1) – kepti paruošta tešla: Kap ėmė is srėbc tų duonos žalių
maišymų...
maišulỹs (3b) – medinis maišymo įrankis: Išimk maišulį iš puodo.
málti, -a, -ė – judinti, krutinti: Šuoj ėmė vuodegu malc.
mamùlė (2) – močiutė: Nuveik pas mamulį. Mūs mamulė labai daug sanoviškų dainų moka.
marmzė (2) – (iron.) veidas: Aik, ba kap dėsiu per marmūzį.
mašinà (2) – krosnis virimui: Mašina neskūrina, užtai ir neverda.
matti, -ja, -jo – semti: Šaukštu cik matoja iš bliūdo.
maũmas (4) – baubas: Neik, ba ty maumas sėdzi.
maumti, -ja, -jo – valgyti: Kų ca maumoji? Grįžo alkanas, tai viskų
(su)maumoj.
mazgùtis (2) – surišimo vieta, ryšulėlis: Nukirpau palei mazgucį.
medžiõkas (2) – apavas, kurio padas medinis, o viršus odinis: Siniau su
medzokais vaikščojom.
medžiokùtis (2) – žr. medžiokas: Medzokucin prilindo sniego.
mėgtis, -nasi, -nosi – rungtis, bandyti jėgas: Drūtorus vadzina mėgycis.
megšė (2) – mergina, dukra: Buvo kokia mergšė atėjus.
mèsterti, -a, -ė – mestelėti: Pajėmė ir mesterė in viršų.
mšlas (4) – šiukšlė, krislas: Ir iš kur ca ciek mėšlų?
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mètris (2) – metras: Da būtau nuaudus kokį metrį.
miẽgti – miega: Pribudau da tamsu, visur cyku, visi miegci.
mierà (4) – dydis; saikas: Ar dzidełė miera tų čabatų? Vaikeli, turėk viskam mierų.
mierúoti, -úoja, -ãvo – matuoti: Mieruoju ilgį.
mieštkis (2) – medaus tirpalas vandenyje: Medus, išlaistas vandinin, vadzinasi mieščikis.
mksterti, -a, -ė(j) – nikstelėti: Miksterau rankų per riešalį.
miliška – tam tikras audimo būdas: Gunias miliškai audė.
minavti, -ja, -jo – minėti: Kas ca mani tep minavoja, kad nenustoju
žagsėc?
mžnė (2) – vandeninga slyva: Kad privalgiau, tai privalgiau mižnių.
mõčaka (1) – pamotė: Raikėj gyvent pas močakų.
mõčakuonė (1) – šalpusnis: Jau močakuonės žydzi.
mrkvė (1) – morka: Parnešk pora morkvių išrovus.
morkvienà (4) – vieta, kur augo morkos: Pririšau karvį an morkvienos.
morkvenė (1) – sriuba iš morkų, virtų morkų salotos: Tėtukas labai
mėgsta morkvienį. Prie viščienos cinka morkvienė.
mteris (1) – žmona: Va, ca mano moteris.
mteros (1) – moterys: Moteros, tai pagiedokit.
muzė (2) – (iron.) burna: Gausi per murzį, tai žinosi.
musià (2) – musė: Ca toj žalia musia.
mutinỹs (3b) – patiekalas iš šalto vandens (pieno), duonos ir cukraus:
Gerai vasarų mucinys.
N
navàtnas, -a (4) – keistas: Kokia ca medžaga, tokia navatna.
nebtų – neatsitiktų: Bijausi, kad jau kas nebūtų.
neištrivti, -oja, -ojo – nesusilaikyti, neiškęsti: Neištrivoj ir pasakė.
nenáudėlis, -ė (1) – negeras: Tai nenaudėlis vaikas.
nenudvegzti, nenùdvelzgia, -ė – blogai, ne taip ką nors pasakyti ar padaryti: Tu ca biskį nenudvelzgei.
nepalkti, nepàlėkia, -ė – nepajėgti bėgti: Ponas storas, nepalakia.
nepérsiimdinėti, -ėja, -ėjo – nesisieloti: Dėl to visai nepersimdzinėju.
nesibùvyti, -ina, -ino – nebūti, neužtrukti: Nesibuvyk ilgai svecuosa.
nesieti, -ena, -jo – nesisekti: Prasidėjo tadu jam labai neseic.
neužksti, neùžkenčia, neùžkentė – neapkęsti, nepakęsti: Lenkai neužkentė, kad mes lietuviškai šnekėjom.
niekčia (1) – geldelė grūdams niekoti: Acinešė medzinį niekocų.
niekotùkė (2): Niekotukė tai tokias medzinis indas niekoc (švarinti)
kruopom no lukštų. Paduok niekotukį.
niùkyti, -ina, -ino – kankinti, spaudyti: Ojegis, kam tep niukini?! Visai
užniukino.
nt – anot: Noc to, menki ca juokai.
nubrùkti, nùbruka, nùbrukė – greitai nueiti arba nuvažiuoti: Matiau, nubrukė per kalnų.
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nuburbti, nubùrba, nuburbjo – nuskęsti: Išsivertė iš čaikos (valtelės)
ir nuburbėj in dugnų.
nukuklyti, -ina, -ino – nukūprinti, nueiti: Nabago niekas neprijėmė, tai
toliau nukunklino.
O
ojègi(s) – vaje: Ojegi, kap gražu. Ojegis, kiek daug žmonių.
olà (4) – pelių urvelis; kurmio išrausti koridoriai: An cikro toj pełė pasdarė olų. Tos olos tai kūrmio darbas.
vim – daugokai: Ca jų ovim buvo.
viš – žr. ovim: Is ty oviš uždzyrba.
ožỹs (4) – stirnų patinas: Tadu kap važavom, tai ožys pastojo kelių.
P
pabalỹs (3b) – vieta prie pievos (balos): Pabalin daug geresnės bulvės.
pabalùkas (2) – žr. pabalys: Visų pabalukų usodzinau kopūstais.
pabti, -ja, -jo – pabijoti: Paboj svecimų akių.
pabruvùkas (2) – tam tikras senovinis ištekėjusių moterų galvos papuošalas: Moteros usideda pabruvukus.
packavà (sl.) (3b) – pasaga: Rasc packavų – laimė.
pacùkas (2) – žiurkė: Matiau – kiaulinyki yra pacukų.
padvadà (2) – arklių tempiamas vežimas: Nuvažau jau kokios penkios
padvados.
padžiámdžioti, -ioja, -iojo – pakramtyti be dantų: Paėmis padžamdžoj,
padžamdžoj.
pagãdinti, -a, -o – išsaugoti, palaikyti: Pagadzinau dešrukį Velykom.
pagelsdinti, -ina, -ino – išgaląsti: Pagelūzdzink ir man peilį.
pagyliuõti, -iuõja, -iãvo – lakstant atitrūkti nuo virvės ar grandinės: Karvė pagyliavo.
pagrámžti, -a, -ė – pakasyti: Pagramžė viršugalvį.
pagręžti, -ja, -jo: Kiek aš ca pagrįžėjau ir jau rankas sopa.
pagrzdinti, -ina, -ino: Pagrūzdzyc, tai užartavoc, kad neatšiptų.
pagùrinti, -a, -o – patrupinti: Paguryk antukam duonos.
pabelis (1) – velnias: Visas juodas kap paibelis.
palgavotas, -a (1) – pailgas: Atrodė, kad pailgavotas buvo.
pajúostė (1) – prijuostė: Prisisupk pajuostį.
pakárti, pàkaria, pakrė – pakabinti: Pakark tų skudurį an tvoros.
pakaruõti, -uõja, -ãvo – kabėti: Tegu da dzienukį pakaruos.
pakaštavti, -ja, -jo – paragauti: Pakaštavok, ar užtenka saldumo.
pakavti, -ja, -jo – palaidoti, paslėpti: Pakavojo dėdį Pūnsko kapinyni.
pakylti, -ja, -jo – šiek tiek pakelti: Akšy, pakyłėk maišų.
paklti, -ja, -jo – patiesti, padėti: Pakloj šimcinį an stalo.
pakrkti, -krinka, -krko – išsiskirstyti: Visi pakrikom po tų girų.
palà (4) – 1. medžiagos didelis gabalas; 2. palauk: Užkabino palų an durų,
kad musios neitų. Pala, kur tu tį eini?
palpis (1) – palėpė: Nugi guli pałėpin.
palùkė (2) – vystyklas: Vaikus vystė in palukes.
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pamplỹs (4) – patinimas įgėlus bitei, uodui; spuogas: Kiba kas inkando,
kad pamplys išoko.
pamplùkas (2): Visų rankų pamplukais išmėtė.
papečal (3 2b) – anga po krosnimi kam nors sudėti: Viskų sumetiau in
papečałį.
papet (3b) – vieta prie pečių: Papetių rankovės gražai siuvinėtos.
pàpterti, -a, -ė – (iron.) pabučiuoti: Priėjis papterė in veidų.
pãraišalas (3b) – raištis: Pančakos be paraišalų nusmunka.
pargnti, pagina, paginė – parvaryti: Aik ir pargyk karves.
párkas (1) – 1. negražus, nesveikas šuo arba kačiukas; 2. išdykęs vaikas;
3. kažkokia odos liga: Ciuc, parkau. O, jūs parkai, parkai!
párkuotas, -a (1) – nelygus, nesveikas paviršius: Būna kap kadu ne cik
būlvės, bet ir obuoliai parkuoci. Jo rankos parkuotos.
pasilėkti, -ja, -jo – šiek tiek pabėgėti: Pasiłėkėk in krautuvį.
pasilsti, paslsi, pasilsjo – pailsėti: Prigulk biskį, pasilsėsi.
pasirmoti, -oja, -ojo – pabūti pasirėmusiam: Kas vakaras pasirymoja.
pasišvipti, pasšvilpia, pasšvilpė: Pirmai nenorėj, tai dar tegu pasišvilpia.
pasivarti, pasivãro, pasivãrė: Pasivarė an pinigų.
paskliudum – įkypai: Skepetų sudėk kampais paskliundum ir apsirišk.
pastargalỹs (3 2b) – galas, užpakalis: Sėsk vežimo pastargalin.
pastogùtė (2) – vieta po stogu: Suvarė paršus in pastogutį.
pašapšti, pàšapši, pašapšjo – pašnibždėti: Kų is ty tau pašapšėj ausin?
pašáuklės (1) – siūlai, kurie sudaro audinio dugną: Šitas siūlas bus gerai
pašaukłėm.
pašértė (1) – pašaras: Insidėk pašartei šieno.
pãšinas (3b) – rakštis: Inlindo pašinas.
pašmutyti, -ina, -ino – pašventinti: Baisuolį pašmuicino ir tas dzingo.
pašùtyti, -ina, -ino – išvirti: Pašucino bulvių vakarienei.
pečia (4) – nugara: Skauda pecus.
pdos (4) – pėdsakai: Ar ca cik ne vilko pėdos?
pelavnos (2) – pjuvenos: Mėsai rūkyc raikia ir pelavinų.
pelėsỹs (3b) – pelėsis: Drėgna, tai kokias pełėsys dvokia.
péntis (1) – 1. kulnas; 2. bukas varškės sūrio galas: Pencį susmušau. Susraukis kap sūro pencis.
pėpnùkas (2) – dėmelė: Kuom apsitaškei, kad toki pėpnukai an šliobukės?
pẽreiti, -eina, -ėjo – praeiti skausmui, pykčiui: Ar perėjo dancį (skaudėc)?
pérsigraboti, -oja, -ojo – perlipti: Negaliu per žagarus persigraboc.
pértraukis (vertalas, plg. lenk. przeciąg) – skersvėjis: Uždaryk duris, ba
pertraukis pagaus.
péržiūros (1) – jaunikio ūkio apžiūrėjimas: Važuoja tėvai an peržūrų.
psčias, -ia (1) – pėsčiomis: Išėjo pėscas iš namų.
petỹs (4) – mentis: Nežnau, no ko pecį pradėj skaudėc.
pielà (4) – pjūklas: Pajėmiau pielų ir nupielavau šakas.
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piẽmbrolis (1) – piemens brolis: Netyča suscikau su piembroliu.
piemburnỹs (3b) – pienburnis: Ir kur tu to piemburnio klausai?
piemenùkė (2): Tadu aš su kitom piemenukėm ganiau.
pieninỹs (3b) – indas pienui laikyti: Padzauk pieninį an tvoros.
pieninùkas (2) – indelis pienui laikyti: Supylk pienų pieninukan.
peštė (1) – smėlis: Kur pieštė, javai graicau nunoksta.
pieštùkė (2) – žr. pieštė: Vaikai pieštukėsa kap žvyrbliai maudosi.
pkta – pykina: Man tep pikta, kiba vemsiu.
piktba (1) – piktumas: Tadu mani tokia pikcyba pajėmė.
pliakalnis (1) – ansamblių sąskrydis gamtoje: Kadu bus šįmet piliakalnis?
pilvuõti, -uõja, -ãvo – viduriuoti: Paršukai pradėj pilvuoc.
pškoti, -oja, -ojo – austi: Sėdzi per dzienas stovuosa ir pyškoja.
pleškis (2) – pleištas: Raikia kokiu pleiškiu užpleišyc.
plėttis, -jasi, -josi – tekėti (saulei): Žūrėk, jau ir zora (saulė) płėtojasi.
pliẽkti, -ia, -ė – smarkiai, paskubom ką nors daryti: Lietus pliekia.
plgė (1) – prasta žuvis: Ne visuosa ažaruosa būna plygių.
plstas (1) – atskiras glėbys (šieno, dobilų...): Plostais kūgius deda.
plkoti, -oja, -ojo – plaukioti: Skrynia su pinigais plūkoj po ažarų (iš
pasakos).
plunksnùs, -i (4) – minkštas, purus: Plunksnus sniegas.
plūšti(s), -ja(si), -jo(si) – brigzti, suktis, lipti (apie siūlus, audeklą):
Negerai, kap siūlai plūšojasi.
pra (3) – keletas, nedaug: Cik pora sykių is pas mus buvo.
pradalgùtis (2): Tokį siaurų pradalgucį ima.
prãkartas (3b) – tam tikras lovys: Prakarti supyłėm žyrnius.
pravard (3b) – pavardė: Apsižanijo ir gavo kitų pravardį.
prėskùtis (2) – keptas patiekalas iš virtų bulvių, miltų bei prieskonių:
Prėskuco pavadzinimas no žodzo prėskas – nerūgštus.
pridraũsti, prdraudžia, -dė – uždrausti, įsakyti: Buvo pridrausta negerc.
priemenià (3b) – priemenė: Sanovėj tai tokia dzidełė buvo priemenia.
pretvarus (1) – prietvaras, tokia liga: Prirodzyk ko no prietvaraus.
prilginimas (1) – palyginimas: Is mėgsta visokius prilyginimus duoc.
primžti, -ia, -ė: Karvės jau primėžė pylnų tvartų.
priragočiúoti, -iúoja, -iãvo – netvarkingai ką nors padaryti (siūti, parašyti): Kas ca tep priragočavo?
priržti, -ia, -ė – pripjauti, prikarpyti: Ciek šieno prirėžė, tai jau bus
lietaus.
prisilstyti, -ina, -ino – prisiartinti: Vis kap nor prisiliscysiu prie apkasų.
pristti, -ja, -jo – draugauti: Aš jo nepristojau.
prišùtinti, -ina, -ino – privirti, išvirti: Nugi prišucyk būlvių ir bus gerai.
prõmočia (1) – prosenelė: An promotės ir promoča pasako.
prõmotė (1) – žr. promočia: Ca promotės pasaka.
provà (4) – byla: Jau seniai buvo jo prova.
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provtis, -jasi, -josi – bylinėtis, ginčytis: Is jau tokios mados, dėl visko
provojasi ir provojasi.
prukšti, -čia, -tė – purkšti: Šandė visųdzien lietukas prunkšča.
prsai (1) – vokiečiai: Kap prūsai užėj, maža da buvau.
prūsinùkė (2) – tam tikra išeiginė skarelė: Kur tokių prūsinukį ėmei?
prūskas (1) – šimtakojis, toks vabzdys: Kap cik pakabinu autų an tvoros, tuoj prūsokų prilanda.
puliãrikas (1) – piniginė: Dar raikia turėc dzidelį puliarikų pinigų.
puveris (lot. pulvis – dulkė) (1) – 1. kas nors trapus, menkas; 2. sudegusio audeklo pelenai: Menkas kap pulveris.
pundùkas (2) – kuokštelis: Linų saujas rišo in pundukus.
pùpkas (2) – sulipęs, susivėlęs vilnos gabaliukas: Atranku pupkus, vešu
vylnų karšč.
printi, -a, -o – barti(s): Būdavo, pūrina an piemenų, kiek cik gali.
R
ragčius (1) – kūlverstis: Pervers ragočų.
rakštis (2) – raištis: Biskį trumpas raikščis.
raikštùkas (2) – raištelis: Usirišk kamašo raikštukų.
raitãrija (1) – raiteliai: Atłėkė karuominė – raitarija ir ulonai.
ramunùkas (2) – ramunėlis: Išgėrau ramunukų (arbatos).
rakinis (1): Rankiniais vadzina rugius.
rapéčkytis, -inasi, -inosi – keturpėsčiam eiti, lipti: Rapečkinasi kap mažas vaikas.
rapùkas (2) – rapsas: Iš rapukų da bitės neša medų.
rasti, -ja, -jo – žydėti (apie javus): Kanapes sėja, kap rugiai rasoja.
ratẽlis (2) – dviratis: Tėtulis visadu rateliu atvažuoja.
raũdė (2) – mekšras: Prigaudė kokių raudių.
raudonveidùkė (2) – tokia kriaušių rūšis: Vėjas prikratė raudonveidukių.
reketùkas (2) – įrankis virvėms vyti: Raketukas šapetukas aina keliu
baubdamas (mįslė: skripka (smuikas).
rlės (4) – traukinio bėgiai: Tam kvajynuki, už rėlių, būna daug grybų.
rẽzginės (3b) – tam tikras tinklas su mediniais lankais šienui arba šiaudams nešti: Atnešk dvejas razgines šieno.
riebumà (3b) – riebalai: Žųsis gerai nupenėta – viena riebuma.
riebumuõti, -uõja, -ãvo – riebaluoti: Pajėmus pirštais riebumuoja stalinį.
riešãlis (2) – riešas: Nudrėskė rankų virš riešalio.
rieškùtės (2) – rieškučios: Nėra puoduko, tai rieškutėm acigerk.
riešutojỹs (3 2b) – lazdynas: Visus riešutojus iškirto.
rkterti, -ia, -ė – riktelėti: Kap rikterė, tai net struopterau.
ryšãlis (2) – žr. riešalis: Skauda per ryšalį.
ryšỹs (4) – šiaudinė virvė javams ar šiaudams surišti: Ryšus darė iš ruginių šaudų.
ritúoti, -úoja, -ãvo – riedėti: O, kap gražai rituoja.
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rbai (1) – tautiniai drabužiai: Ir dar procesijoj merginos aina rūbais
apsirangį.
rugienà (4) – ražiena: Nepaaisi basas per rugienų.
ruõgti, -ia, -ė: Net prakaitas per kaktų ruogia.
rūškniai (1) – rūgštynės: Ar mėgsci rūškynius?
S
salamkas (1) – patiekalas iš šalto vandens ir raugintų agurkų, valgomas
su virtomis bulvėmis: Man ir dar salamokas labai gardu.
salazãnius (2) – antinas: Ca tai jau gal salazanius.
saldanė (2) – saldainis: Duok nor vienų saldainį.
sadė (2) – daigintų rugių miltų gira: Saldzį darė iš žaldzytų grūdų myltų.
sámčioti, -ioja, -iojo – semstyti: Nustok tų vandinį samscojis.
sãpnis (1) – sapnas: Prisiminiau tų sapnį.
saulti, -ja, -jo – giedrėti: Nustoj lyc, jau saułėja.
savystà (2) – sveikata: Ilgai negałėjau ateic in savystų (atgauti jėgas).
sègtis, sẽgasi, sẽgėsi – vilktis: Kuoj sagsies, kailiniais ar būrku?
segùtis (2) – saga: Usak man sagucį.
senystà (2) – senatvė: Sanysta tai tau ne jaunysta.
septyniõlikinis, -ė (1): Mani jau sapcyniolikinį vedė šokc.
sebenta (1) – serbentas: Palei tvorų prisodzysiu sarbentų.
sipnas, -a (4) – skystas, minkštas: Košė turi būc gana silpna.
sisčioti, -ioja, -iojo – siuntinėti: Aš paci siųscojau vaikus pas kaimynų.
skaitti, skato, skatė – skaičiuoti: Kų tu ca, kiaušinius skaitai?
skáldyti, -o, -ė – pjaustyti bulves sėklai: Ar jau skaldai bulves?
skandùkas (2): Skandukai traukia cinklų žemyn.
skãpyti, -ina, -ino – gyvuliams pašalinti lytines liaukas: Mokėjau skapyc
ėrukus.
skãros (4) – drabužiai, skalbiniai: Ar jau išdžūvį skaros?
skẽpeta (1) – skara: Usirišk šiltų skepetų.
skepetùkė (2) – nosinė: Insidėk skepetukį nosiai nusišluoscyc.
skerdstė (1) – skerdžiavimas: Kiek tau sumeta už skerdzystį?
skeskelis (1) – kryžkelė: Acidūrau an skerskelio ir nežinau, kur aic.
skiedrà (4) – plona lentutė stogui dengti: Svirnas skiedrom dengtas.
skozažol (4) – ožkabarzdis: Priaugo skozažolių darži.
skrúostas (1) – antakis: Jo ilgi skruostai, tai akių neusikraca.
skudùrninkas (1): Vaikščoja aplyšis kap skudūrnykas.
sliuõgti, -ia, -ė: Ar tu moki sliuogc in medzį?
smagtis, -nasi, -nosi – ruoštis, rengtis: Smaginaus aic šokc, nustoj
graic.
smaigalỹs (3b): Žievį lupu no smaigalio.
smalnis (hibr.) – velykinis kiaušinis, užpildytas derva (smala): Kap katriej bernai pasdarydavo smalinius kiaušinius.
snaglius (2) – vaikigalis: Snargliau, ko šokinėji kap varłė prieš debesį.
sposkà (2) – tam tikras įtaisas sviestui mušti: Pylk in sposkų smetonų,
reiks sviestų mušč.
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sprindžiúoti, -iúoja, -iãvo: Sprindziok nesprindziok – nepailgės.
srubà (2) – juka: Siniau srubu vadzino cik viralų iš gyvulių kraujo.
stalnė (2) – staltiesė: Paciesk stalinį.
stalinùkė (2) – staltiesėlė: Paci mezgiau šitų stalinukį.
sténgti, sténgsta, sténgo – stingti: Padėjau šaltai, tai tuoj pradės
stengc.
stỹbti, stỹbsta, stỹbo – šalti: Scybau lauki be kailinių.
stvai (1) – audimo staklės: Užrangiau stovus, raiks pradėc ausc.
stovnė (1) – gardelis vaikui: Instacyk vaikų in stovynį.
stovỹnės (1) – apsistojimo vieta: Stovynės buvo pas jaunųjų, o šokom
susiedzijon (kaiminyston).
strusts (4) – audimo staklėse skieto dalis, tarp jų veriama po du siūlus: Is
mokėj skietan struscis sudėc.
stubà (4) – gyvenamas namas: Šita stuba jau labai sana.
stulginùkas (2) – tokia obuolių rūšis: Sukcinukus da stulginukais vadzina.
stūmà (4) – šovynė: Ustūmiau stūmu duris, kad kas neinait.
stūmùkė (2) – įrankis, skirtas stumti grūdams: Sustūmk stūmuki grūdus.
subedžiti, -ija, -ijo – sudurstyti: Subadzok šakutėm dešras (vėdarus),
kad nesutrūkinėt.
sudalyti, -ina, -ino – išlyginti: Sudailyk man marškinius.
sudrąsti, -na, -no – padrąsinti: Sudrąsyk tu jų, kad nesbijot.
sueidinti, -ja, -jo – dažnai susirinkti: Bernai pas mus suveidzinėj.
sugelsti, -ánda, -ándo – išgaląsti: Sugeląskit man peilį.
sugẽryti, -ina, -ino – sutaikyti: Kiba teta juos sugerino, cik nežnia, ar
ilgam.
suglùminti, -ina, -ino – apkvailinti: Tų mergų tuoj ir suglumina.
sugrùzdyti, -ina, -ino – prideginti: Padzoviau autus an mašinos ir sugruzdzinau.
sujodinti, -ja, -jo – raitam sutrypti: Raici sujodzinėj man vištas.
sujùkyti, -ina, -ino – sužaloti, sukruvinti: Kad dėjau marmūzėn, tai net
sujukinau.
sukalti, -na, -no – sudaužti: Sukalykim margucais, pažūrėsim, katro
drūtesnis.
sukálstyti, -o, -ė: Buvo pairus, tai sukalstiau lovų.
sukeverzti, -ja, -jo – netvarkingai, bet kaip ką nors padaryti: Vadełės
susuktos, sukeverzotos – sunku išpainioc.
sùkintis, -inas(i), -inos(i) – sukiotis: Ko ca sukinies po kojom?
suklstyti, -o, -ė: Suklostau visus, suguldau.
sukočti, -ja, -jo – išlyginti: Viskas sukočėta, gražai sudėscyta.
sukrizénti, -ẽna, -ẽno – garsiai nusijuokti: Kap jį pamatėm, tep visos ir
sukrizenom.
suktinùkas (2) – tokia obuolių rūšis: Sukcinukai obuoliai dėl to, kad medzis susisukis.
suléisti, -džia, -do: Nemoku dalgės sulaisc (išlyginti, išplakti). Katė sulaido savo nagus.
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sulendti, -na, -no – sutalpinti: Visų vasarojų sulandzysim vienon šalinėn.
sulepšti, -ja, -jo: Kap lepšis sulepšėjo – visai susano.
sumastuõti, -uõja, -ãvo – suvyti: Sumastuok virvį an rankos.
sumetmas (2) – sumetinys: Nemoki sumecimo sumesc.
suminavti, -ja, -jo – paminėti: Cik suminavoj tų žodzį – ir viskas
dzingo.
sukenybė (1) – astma: Vaikeli, turu sunkinybį.
splaukės (1) – sūpuoklės: Sūplaukės būdavo ca inkabytos.
supliaũškyti, -ina, -ino – (iron.) pasakyti: Supliauškinai nei šai, nei tai.
suráičioti, -ioja, -iojo – suridenti: Suraicojom rųstus ir pastogį.
suraštuõti, -uõja, -ãvo – suimti, areštuoti: Negrįžta namo, kiba jau milicija suraštavo.
suringiúotas, -a (1) – suvyniotas: Suringiuoci audeklai, gali vežč namo.
suringiúoti, -iúoja, -iãvo: Suringiuok takus, raikia nešč išdūlkyc.
susigãdyti, -ina, -ino (lenk. zgodzić się) – susitaikyti: Grait suspyksta,
grait susgadzina.
susikniõvęs, -usi – susipykęs: Is su visais susikniovis.
susimylti, susimỹli, susimyljo – pasigailėti: Šitų sykį da sus(i)myłėjau.
susitąsti, susitso, -ė: 1. Sustųsiau (sunešiau) paci visų malkų. 2. Sustųsis (susivalkios) merga su bernais.
susitrnti, sustrina, susitrnė – susitepti: Nelįsk prie puodų – susitrynsi.
suskaitti, -skato, -ė – suskaičiuoti: Suskaito ponas avis – vėl nėra vienos avukės.
susmetmas (2): Kap antrų vagų užmeta an pirmos, tai būna susmecimas.
susúodyti, -ina, -ino: Tu man susuodzinai pirščines.
sušvesti, sùšveičia, -tė: Sušveitis lašinius, sušveitiau puodus ir sušveisiu
pacų.
sutémdyti, -o, -ė: Sutemdė mani miesti.
suteškti, sùteška, suteškjo – subyrėti: Trinkterėj ratas in akmenį ir
suteškėj.
sutriušti, sùtriuša, sutriušjo – sunykti: Trušėj trušėj mano plaukai ir
jau visai sutrušėj.
sutvárstyti, -o, -ė: Tvarti sutvarstiau, kur žųsim, kur kiaułėm, kur karvėm.
suvesti, sùverčia, sùvertė – pavaryti: Suvertėm gyvulius namo.
suvérti, sùveria, suvrė: Suvėrė visi akis in mani.
sùžalis, -ė (1) – neišviręs, neiškepęs: Užvalgiau kokios sužałės mėsos.
svilėsỹs (3b) – svilėsis: Viskas sudegė, liko cik sviłėsys.
svotùlis (2) – piršlys: Svotulio ūsai riebuluoci.
Š
šabalbnas (1) – pupelė: Vyrsiu šabalbonų.
šãbasas (1) – žydų šventė šeštadienį: Jau nuo saułėlaidzo prasideda šabasas.
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šalnė (2) – plotas kluone, kur dedamas šienas, šiaudai...: Mažasni kluonai buvo su dzviem šalinėm.
šapčiti, -ija, -ijo – tyliai kalbėti: Šapcoji po nosiu, nieko negirdzu.
šárvas (1) – kraitis: Šarvo atvažuoja vežliai.
šatrùkė (2) – kartis: Pajėmė šatrukį, nutašė lazdukį.
šeškùs (4) – šeškas: Gerai žmonės sako, kad smyrda kap šaškus.
šiẽnviržė (1) – kartis šienui ant vežimo priveržti: Paimk šienviržį.
špas (1): Tegu jį šypas (galas).
šiùpyti, -ina, -ino – pjaustant trupinti: Nešupyk duonos, gražai riek.
škėtrỹs (2) – pradedantis vaikščioti vaikas: Su škėtru jau nebėda.
škėtrti, -ja, -jo: Škėtroja kap škėtrys.
škėtrùkas (2) – žr. škėtrys: Oi, kokias gražus škėtrukas.
šlakčiti, -ija, -ijo: Nelyja, cik šlakcoja.
šlapỹmetis (1): Ratai būna tokias šlapymecis.
šlẽjos (2) – pakinktai: Nunešk šlejas po stogu.
šlèkterti, -ia, -ė: Šlakterk man lašukų vandinio.
šlepyti, -ina, -ino – lėtai eiti: Pasiskubyk, ko šlampini?!
šliobùkė (2) – suknelė: Isirinkau šliobukį su žirnukais.
šlúostis (1) – šluostė: Šlapias šluoscis nešluosto.
šmsterti, -a, -ėj(o) – šmėstelėti: Kiba tau akysa šmėsterėj?
šmotùkas (2) – gabaliukas: Paskolyk nor šmotukų duonos.
šnekti, šnẽka, šnekjo – kalbėti: Gražūs žiedai, net, rodos, šneka.
šnektà (4) – kalbesys, kalbėjimas; dgs. paskalos: Supaisysi jų šnektas.
šnérplės (1) – šnervės: Palaikiau arklį už šnerplių.
šnbždokas (1) – nosinė: Imk šnibždokų ir nusišnypk.
šniõras (2) – pėdsakas: Arkliu vieni šniorai nuo botago. Nuvėj per javų
– cik šnioras (liko).
šniti, šnra, šnro – lėkti, bėgti: Bobos viena pas kitų cik šnira.
šnopà (4) – šnervės: Gausi per šnopų, tai cyłėsi.
šnas (1) – šalis: Mėto in šonus kap gyrtų.
špitõkėlis (1) – išdaiga: Vėl jau kokį špitokėlį iškrėtė.
šplia (1) – 1. tam tikras pailgas kamuolys siūlo, virvės; 2. įtaisas ratelyje,
ant kurio sukamas siūlas: Nupirk špūlių siūlo.
štrlis (1) – menkas arklys: Insikinko savo štrūlį ir važuoja.
ščkos (1) – rogės medinėmis pavažomis: Šūčkom mėšlų vežė.
šūčkùtės (2) – žr. šūčkos: Mes tai šūčkutėm no kalno laidomės.
šùmsterti, -ia, -ėj(o) – įsmukti: Užvažau an ažaro ir šūmsterė rogės po
ladu.
švagždesỹs (3b): Jo gerkłė nušalus, girdėc cik švagždesys.
švàpterti, -ia, -ė – tyliai pasakyti: Švapterk man in ausį.
šviẽstis, šviẽčiasi, šviẽtėsi – švisti: Žūrau, kad jau šviecasi.
T
taisti, -aũ, -iaũ – tiesti: Kam taisai tų purvinų stalinį?
tánkiai – dažnai: Ar tankiai suveinat?
tapntas, -a – tepliotas: Guli visas tapnotas.
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tapnti(s), -ja(si), -jo(si) – tepliotis: Užtenka ca tau šandė tapnocis.
tarabãnyti, -ina, -ino – tempti: Kam gi tu tarabanini?
tarkavnos (1) – tarkuotos bulvės: Kap sutarkuoji bulves, tai būna tarkavynos.
taškis (2) – tai, kas tarška, daug šnekantis žmogus: Tarški kap tarškis.
tąsti, tso, -ė – dėvėti: Da kokius metus tųsysiu tų paltų.
tauknė (2) – taukai tam tikru būdu perdirbtoje kiaulės pūslėje: Acimenu,
siniau tai visadu darydavom taukinį.
tauknis (2) – indas taukams laikyti: Pas kožnų buvo rėcis ir taukinis.
teliùkas (2) – veršiukas: Margė teliukų atvedė.
tmyti, -ina, -ino – matyti: Ar tu tį kų tėmini?
teptis, -iasi, -ėsi – pūstis: Tempias kap varłė prieš lietų.
tenãjus – ten: Tenajus niekas neauga.
tpterti, -ia, -ė – trinktelti: Cyłėk, ba kap tėptersiu per dancis.
tešimenė (1) – krekenos: Apsiveršavo karvė, tešimienės kepsim.
tėvùlis (2) – senelis: Buvau pas tėvulį.
tyčim – tyčia: Is cycom tep darė.
tiesj – dešinioji: Duok ciesėjų rankų.
tiesỹs (4) – dešinys: Bėrį kinkiau ciesiam šoni.
tikčiti, -ija, -ijo: Dziegorus cikcoj, negałėjau užmigc.
tkęs, -us – darbštus: Va Vincus, tai cikis vyras.
trpčioti, -ioja, -iojo: No darbo net rankos cyrpcoja.
tolkà (2) – į sruogas suvyti siūlai: Liko da kokios penkios tolkos.
tolkùtė (2) – žr. tolka: Tolkutėj yra keli posmai, o posmi trisdešimc
siūlų.
toloka – tolokai: Netgi tolokai raikia aic.
tràikšt: Is traikšč jį ir uždarė tvarti.
tralas, -a (4) – neištariantis r, kartais š, ž: Viena traila sako: pisliai atvažavo.
trailiúoti, -iúoja, -iãvo – švepluoti: Ji ir suaugus trailiavo.
tramtrūdà (2) – vargas: Su rištom avimi tai cikra tramtrūda.
tranktis, trakosi, -ėsi – kelti triukšmą: Nestrankyk nakcimi.
trepti, -ia, -ė – trypčioti: Trampiau, trampiau apė svirnų ir neadarė.
tribùnkšterti, -ia, -ėjo – įlūžti, įpulti: Tribūnkšterė in dūrpinį ir parėj
šlapias.
trnti, trna, trnė – malti (mėsą, aguonas): Sutrynk mėsų kukuliam.
trogùčiai (2) – rogės: Matiau, trogucais nuvažavo.
trùkžolė (1) – trūkžolė: Man tai trukžołės su kiaušinieni labai padeda.
trùpinti, -a, -o – pjaustyti: Kam ciek daug trupini tų lašinių?
tùmės (2) – menkiausios linų pakulos: Nei tu kų gero iš tumių suverpsi,
nei išausi.
tupkė (2) – perekšlė: Gavau tupikį vištų, tupdzysiu žųsukų.
tùs – tas: Neacimenu, kap ty tus Petrulis sakė.
tuštima (3b): An tušcimų (sano mėnulio) negalima tupdzyc vištos.
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U
unarãvas, -a (hibr.) – išdidus: Kas susišnekės su tokiu unaravu.
uslãnas (2) – suolas: Sėsk an uslano.
užbaldti, -ja, -jo – užmušti: Katį pagaliu užbaldojo.
ùžbėralas (1) – avižos ar jų miltai: Paduok arkliam šiečkos su užbėralu.
uždùrti, ùžduria, uždrė – nudurti: Norėjo peiliu uždūrc.
ùžėdos (1) – smegenų iškilimas: Arklys turi užėdas viršuj.
užgašti, -ta, -o: Užgaišo nežnia kur (dingo).
užgsdyti, -ina, -ino – įbauginti: Užgųzdzinau vaikus, tai bijosis.
užgržti, ùžgręžia, -ė – apgręžti: Užgrįši arklį ir jok.
užiti, ùžima, ùžėmė – sulaikyti, pastoti kelią: Užimk avis.
užkašti, ùžkaršia, -ė – daug užvalgyti: Aš užkaršau lašinių, o jis užkarš
kruopų.
užkárti, ùžkaria, užkrė – pakabinti: Užkark skepetų an šakos.
užkáustyti, -o, -ė – blogai pakaustyti: Užkauscytas arklys negali paaic.
užkiẽtyti, -ina, -o – užrūstinti: Užkiecyta širdzis neacilaidza. Tai tu jų
užkiecinai?
užkniòktinti, -a, -o – pribaigti: Kiaułė vėl paršukų užgułė, tuoj visus
užkniokcis.
užkrapštti, -o, -ė – nuskriausti: Palik vienus vaikus, tai mažausį užkrapščis.
ùžkulas (1) – tam tikras prieskonis sriubos skoniui pagerinti: Užkulų
darė ir iš kanapių.
užkùlti, ùžkula, užklė – užkulu pagerinti sriubos skonį: Ar aš tau neužkūliau barščų baravyko kotu? (iš dainos)
užkurà (3b) – žmonos namai: Tėtė užkuroj buvis.
užkùrti, -a, užkrė – prispirti: Kap gerai užkūrau, tai prispažino.
užniùkyti, -ina, -ino – pribaigti: Žūrkė kap inlįs, tai visus vištukus užniukis.
užnirkyti, -ina, -ino – pribaigti: Kiaułė paršukų užniūrkė.
ùžpentis (1) – kulnas: Ėjau per rugienų, užpencus susbadiau.
užplešyti, -ina, -ino – suduoti: Paci nežinau, kas užpleišino per galvų.
užrengmas (2) – staklių paruošimas audimui: Užrangimas jau gatavas.
užsibélsti, -džia, -ė – nuvargti: Perdzien žmogus laki ir laki, tai užsibeldzi.
užsibti, užsibna, užsibùvo – įsigyti: Per metus užsibuvau karvukį.
užsidùgnyti, -ina, -ino – pasislėpti, užsidaryti: Kur tu usidugninai? Usidugninus sėdzu per dzienas namie.
užsinérti, užsneria, užsinrė – nenorom susitikti: Kap cik no ko bėgi, tai
vis turi usinerc.
užsipèšti, užspešia, užspešė – užsidirbti: Kiek pinigo usipešai?
užsiplaišiti, -ija, -ijo – atšipti: Medziniai noragai buvo negerai, ba
tuoj usiplaišoja.
užsišaũkti, -ia, -ė – šaukiant pakviesti: Usišaukėm, kad užait.
užsitráukti, -ia, -ė – užsimauti: Usitraukė kelnes ir išłėkė laukan.
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užsitrekti, užstrenkia, -ė – 1. užsirakinti; 2. užsimušti: Nakcin usitrankiau duris. Tas vaikiščis motaru usitrankė.
užsižadti, -a, -ėjo – pasižadėti: Usižadėjau niekam nesakyc.
užsténgti, -sta, -o – sustingti: Košaliena jau ustengo. Pełį pamatius, visa
ustengstu.
užsùpti, -a, -ė – apsupti, apgaubti: Iš abiejų šonų usupė vokečiai. Usupiau skepetu.
užšáuti, -na, -vė – nušauti: Galvojo, kad jau tų skerdzų ušovė.
užtekti, ùžteikia, -ė – suduoti: Užteik jam snukin, tai žinos.
užžiẽbti, ùžžiebia, -ė – išmušti raudoniu: Kap tep pasakė, tep ir užiebė
visų.
užžlyti, -ina, -ino – užbalinti: Užilyk kruopas.
V
vaidklė (1) – vaidenimasis: Visokių vaidzyklų būna.
váidytis, -osi, -ėsi – painiotis, suktis: Kokias šuniukas vaidės po kojom.
vaikizalis (1) – vaikėzas: Tokiam vaikiozaliu cik kiaułės ganyc.
valokas (1) – veltinis: Tetukė mokėj vailokus velc.
vaisiúoti, -iúoja, -iãvo – duoti vaisių: Pernai medzai menkai vaisiau.
vãkaronėti, -ėja, -ėjo – vakaroti: Vakaronėjom ilgai, tai dainavom, pasakas pasakojom.
vakúotis, -úojasi, -ãvosi – saugotis: Vakuokis, kad nesusisuodzytai.
valknas (1) – įtaisas akmenims vilkti: Prikrovėm akmenų in valkūnų.
varỹklos (2) – siauras kelias į ganyklas: Padėk pergyc karves per varyklas.
vamas (4) – sparva, aklys: Karves musios ir varmai gilia.
varnalšis (1) – varnalėša: Varnałėšų dzideli lapai.
vėdarỹs (3b) – skrandis: Prikimštas pylnas vėdarys.
véncas (3) – velnias: Kiba ca vencas. Vencų tu gausi.
vėpūtinỹs (3b) – pusnis: Šųnakc supustė dzidelį vėpūcinį.
verstnis (2) – vartiklis: Laikėm verscinių karvelių.
vestùvė (2) – vestuvės: Jau ne viena vestuvė atšokta.
vidùkelė (1) – pusiaukelė: Suscikom pacoj vidukełėj.
vidùpetė (1) – tarpmentė: Vidupetį niežči.
vienpãlis, -ė (1) – iš vieno medžiagos gabalo: Vienpalis divonas gražai atrodo.
vilkadačiai (2) – arklio priekiniai dantys: Cigonas vilkadancus išmušė
ir arklys išgaišo.
vilkùtis (2) – kas nors kimbantis: Insukė man in plaukus vilkucį.
vindẽlis (2) – verpimo ratelis: Matiau, neseniai vindelius an rynkos pardavinėj.
vralas (3b) – sriuba: Jam dziena dzienon turi būc viralo.
vibalas (3b) – šiaudyklės dalis, ant kurios apvejami siūlai: Kiek virbalų
pritrynei (apsukei siūlu)?
vyrėkùtis (2) – paaugęs berniukas, dar ne vyras: Kų tus vyrėkucis tau
sakė?
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virkùtės (2) – senovinė lova be galų, mediniu dugnu: Vaikai gułėjo an
virkutių.
vškos (2) – palundai: Po viškom gali stacas vaikščoc.
vštininkas (1) – vištidė: Intaisėm viščinykų.
vytnis (2) – iš karnų suvytas botagas trumpu kotu: Gausi vyciniu per
kuprų, tai žinosi.
vỹžai (2) – šlepetės: Pasimk vyžus, basas nevaikščok.
vokietỹs (3b) – vokietis: Sako, kad is buvo vokietys.
Z
ziurùkas (2) – žąsiukas: Ganiau ir kiaulas, ir ziurukus. Jau paaugį ziurukai.
Ž
žagara (3b) – žabai: Sulaužyk tuos žagarus, sukūrysiu.
žsinas (3b) – kiekio matas: Šnapsų pardavinėj žąsinais ir gorcais.
žąsùkė (2) – voveraitė (grybas): Pririnkau visų kašį žąsukių.
žbauti, -auna, -avo – daug kąsti ir negalėti atkąsti: Žėbauni lyg be
dantų.
žẽbras, -a – murzinas: Radau žabrus vaikus.
žebrỹs (4) – juodas arklys: Žabrį kinkyk ciesėn pusėn.
žėbuliẽnė (1) – sriuba iš žolių: Būdavo, priverda kokios žėbulienės.
žéldytas, -a (1) – daigintas: Žaldzytom būlvėm sodzinom.
žélgas (3) – daigas: Jau žalgus būlvės laidza.
žemaičiúoti, -iúoja, -iãvo – nedzūkuoti, kalbėti kaip kapsai ar zanavykai:
Is prie kunigų tai žamaicuoja.
žẽmė (2) – asla, grindys: Nukrito duona an žamės, raikia pakelc.
žibùlis (2) – blizgutis: Dar priperka žibulių ir apkarsto aglukį.
žmogùs – vyras (sutuoktinis): Mano žmogus buvo iš Vidugirų.
žol (4) – piktžolė: Nedzygo javas, tai cik žołės auga.
žolùkė (2) – vaistažolė: Ca kokia nepažįstama žolukė.
žosm (4) – šnekėjimo būdas: Pažinau jį iš žosmės.
žvyrùkė (2) – smėlinga dirva: An žvyrukės būlvės švarasnės.
žvyrùs (4) – žvyras: Ca žvyrus, o ne molis.

Išvados
1. Punsko krašto šnekta – tai periferinė Lietuvos pietų aukštaičių
patarmė, kuri nuo 1944 m. yra už Lietuvos Respublikos ribų.
2. Punsko šnektai būdingi intensyvūs ryšiai su lenkų kalba, todėl
šio krašto istorijoje aiškiai matyti tendencija – nuolat mažėja lietuvių
gyvenamas plotas. Tačiau tai, kas išlikę, yra paženklinta unikalumu.
Jotvingių substratas, kelių kultūrų sąveika, gyventojų migracija paliko
pėdsakų šio krašto kalboje.
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3. Punsko šnektoje priebalsiai c, č, dz, dž, r, š, ž visais atvejais
tariami kietai, pvz.: ca „čia“, cikras „tikras“, čūlba „čiulba“, dziena
„diena“, dzyrba „dirba“, dzūsta „džiūsta“, šaudas „šiaudas“.
4. Skirtingai negu Lietuvos Respublikoje gyvenantys dzūkai,
Punsko šnektos atstovai priebalsius s ir z prieš i tipo balsius ir prieš ie
labai minkština. Taigi punskiečiai taria: S’igitas, s’ilkės, s’iena, Kaz’ys.
Toks reiškinys, matyt, dėl lenkų kalbos įtakos.
5. Gausiausi šnektos dialektizmai yra šie:
a) leksiniai (pvz.: atsavui – atskirai, avinčiena – aviena, baubėc
(baubėti) – apšalti, dikčiai – daugokai, ėglis – kadagys, gronioti – čiupinėti, ieškoti, išmurti – iškaisti, sušilti, liūliukas – vabzdelis, pėpnukas – dėmelė, užteikc (užteikti) – suduoti ir kt.);
b) semantiniai (pvz.: bernauc (bernauti) – būti nevedusiam, indavinėc (įdavinėti) – skųsti, nepabėgc (nepabėgti) – nepajėgti bėgti,
pašonė – pakraštys, skruostai – antakiai ir kt.);
c) darybiniai (pvz.: apsirengtuvas – apranga, atšalas – atšalimas, acimdzinėc (atimdinėti) – atiminėti, grėblykščis (grėblykštis)
– grėbliakotis ir kt.).
6. Didelė dalis darbe užfiksuotų dialektizmų ir šiuo metu įeina į
aktyviąją Punsko šnektos leksiką, tačiau nemažai jų išlikę tik vyresniojo amžiaus žmonių kalboje.

BIRUTĖ STOSKELIŪNAITĖ-VAIČIULIENĖ (g. 1966 m. Seinuose)
– Punsko Kovo 11-osios licėjaus diplomuota lietuvių kalbos mokytoja,
lietuvių kalbos mokymo programų autorė, lietuvių kalbos mokytojų
konsultantė. Baigusi Punsko licėjų, 1985–1990 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Iškart po studijų pradėjo dirbti
Punsko licėjuje, o nuo 1998 m. dar ir Mokytojų tobulinimo centre Suvalkuose.
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TARMĖS MIRŠTA KITAIP NEGU ŽMONĖS
Pokalbis su profesoriumi Zigmu Zinkevičiumi
Profesorius Zigmas Zinkevičius niekada nebuvo abejingas lietuvių tautos ir lietuvių kalbos likimui. Jis yra pavyzdys mokslo žmogaus, jaučiančio atsakomybę už visa, kas vyksta lietuvių kalboje ar
lietuvių tautos istorijoje. Profesorius laikosi nuomonės, „kad mokslas
neturi būti tikslas sau, bet privalo tarnauti žmonėms“. Todėl mokslo
žinias, savo išvadas įvairiais kalbotyros klausimais jis pateikia taip,
kad ir ne specialistams būtų aišku. Neretai išleidžia nedideles, bet
reikšmingas visuomenės švietimui skirtas knygutes. Viena naujausių
– apie lietuviškus (baltiškus) elementus Lenkijos gyventojų pavardėse
Lenkijos šiaurryčiuose (Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo
krašto Lenkijoje pavardėse: Polonizacijos apybraiža, 2010; Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse,
2011) bei Vilniaus krašte (Vilnijos lenkakalbių pavardės, 2012). Savo
gimtajam kraštui kalbininkas padovanojo knygą Ukmergės rajono
gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė (2011).
Profesorius Z. Zinkevičius – ir tarmių žinovas. Jis yra naujojo
lietuvių kalbos tarmių skirstymo bendraautoris (su prof. Aleksu Girdeniu 1964 m. patobulinęs ir patikslinęs ankstesnę Antano Baranausko tarmių klasifikaciją), lietuvių kalbos dialektologijos monografijų
(Lietuvių dialektologija: Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija,
1966; Lietuvių tarmių kilmė, 2006) ir vadovėlio studentams (Lietuvių
kalbos dialektologija, 1978 ir vėlesni leid.) autorius, pats tyrinėjęs ne
vieną tarmę.
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– Viename interviu esate prisipažinęs, kad Jūs, nors ir šimtaprocentinis vilnietis, nes jau daugiau kaip septyniasdešimt metų gyvenate
Vilniuje, tačiau širdyje visada išlikote ukmergiškis. Ką Jums reiškia
meilė gimtajam kraštui?
Meilė gimtajam kraštui man yra šventas dalykas. To niekuomet
negalima pamiršti.
– Koks Jūsų santykis su gimtąja tarme? Ką laikote savo gimtąja
kalba – bendrinę ar tarmę, kuria kalbėjote namuose? Beje, ar pagal
tarmę Jūs rytų aukštaitis širvintiškis, panevėžiškis, ar anykštėnas?
Pagal tarmę aš esu rytų aukštaitis anykštėnas. Mano tėvų šeimos
kalboje buvo išlaikoma pagrindinė anykštėnų šnektos ypatybė „rotininkavimas“. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, sudegus Juodáusių
(ne Juodaũsių!) dvarui, mano senelis Andrius, dirbęs dvare kumečiu (buvo ne lažininkas, o laisvai samdomas dalininkas), su žmona
Konstancija, dirbusia dvaro akmistrine (dvaro vyriausiąja namų
ūkio tvarkytoja), skirstant dvaro žemes gavo sklypą arčiausiai prie
Ukmergės (dabar jau miesto ribose) ir tuo būdu maždaug 2 kilometrais priartino prie Ukmergės anykštėnų tarmę. Dabar Andriaus
palikuonių kalba tarmės požiūriu nevienalytė, nors joje dar ryškus
anykštėnų „rotininkavimas“. Mano šeimos kalba mišri: aš aukštaitis,
žmona žemaitė. Šeimos kalba – bendrinė, anykštėnų kalbos pėdsakai
išnyko.
– „Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis“, teigė prof. Aleksas Girdenis, „Neužmirškime savo namų kalbos“, graudendavęs prof. Juozas Balčikonis. Kas turėtų būti siekiamybė mokykloje – bendrinė
kalba, atitinkanti visus kalbos kultūros reikalavimus (tarties, kirčiavimo ir kt.), ar gyva ir turtinga lietuvių kalba, kartais nevengianti
ir nesureikšminanti tarmybių (turiu galvoje visų pirma šnekamąją
kalbą)? O gal ir viena, ir kita, aiškiai diferencijuojant jų vartojimo
sritis – bendrinei kalbai paliekant oficialiąją sferą, o tarmei skiriant
neoficialaus bendravimo sritis (namie, kaimo bendruomenėje, su
draugais ir t. t.)? Juk esama šalių, kur kalbėti bendrine kalba buitinėje aplinkoje nemandagu, ir tokių kraštų, kur tarmiškai mokoma
net mokyklose.
Siekiamybė mokykloje, žinoma, yra bendrinė kalba. Tai mokytojų prieš akis turimas gražios kalbos pavyzdys, kurio mokiniai privalo
siekti. Tačiau praktiškai mokyklose vyrauja gyva ir turtinga lietuvių
kalba, kartais nevengianti, bet ir nesureikšminanti, tarmybių (Jūs tai-
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kliai suformulavote). Pasaulis margas. Jame kalbos reiškiasi įvairiai.
Yra šalių, turinčių ne vieną bendrinės kalbos variantą, jie net atlieka
skirtingas funkcijas. Dar margesni tarmių ir bendrinės kalbos santykiai, be kita ko, ir užsienio šalių mokyklose.
– Kaip sudominti šnektomis vaikus ir jaunimą mokykloje? Ar
pedagogai sugeba mokyti bendrinės kalbos tarmės pagrindu? Pavyzdžiui, mūsų vaikai nuo pirmos klasės (o kartais ir darželyje) mokomi
trijų kalbų – lietuvių (bendrinės), lenkų ir anglų. Juk tai visiškai negiminingų kalbų sistemos! Kaip tokiomis sąlygomis formuoti artikuliacinę bazę lietuvių kalbos pagrindu?
Kaip sudominti mokinius šnektomis, turėtų gerokai pasukti galvą
patys mokytojai. Kalbininkai vargu ar kada nors pasiūlys tinkamą receptą, ypač kad tarminė aplinka būna labai įvairuojanti. Kas tinka vienur, netinka kitur. Bandymų mokyti bendrinės kalbos tarmės pagrindu
buvo nemažai. Bene labiausiai pasisekusiais laikytini atvejai, kuomet
mokinių ir mokytojo tarmė sutampa. Labai daug priklauso nuo mokytojo meistriškumo, jo sugebėjimo ir, žinoma, gero tarmės pažinimo.
Seinų-Punsko krašto mokykloms rūpestį kelia mokinių artikuliacinės
bazės formavimas lietuvių kalbos pagrindu esant daugiakalbystei. Ši
problema aktuali ir Vilniaus kraštui. Lemiamą reikšmę turi vietinės
sąlygos, skirtingų kalbų nevienodas įsigalėjimas, tėvų požiūris į kalbas, šeimos kalbinė politika ir kt. Taigi ir čia bendrų receptų negali
būti, juolab kad aplinka neretai būna nepastovi, ji kinta. Didžiausią
dėmesį reikia kreipti į sąlygas šeimose, siekti, kad jose lietuvių kalba
būtų laikoma pirmine kalba, o ne antraeile.
– Kaip vertinate šiuolaikinį žemaičių sąjūdį, Žemaičių kultūros
draugijos, kurios skyriai jau įsteigti bemaž visuose Lietuvos kampeliuose, veiklą? Leidžiamas ketvirtinis žurnalas Žemaičių žemė (žem.
Žemaitiu žemė), veikia „Alkos“ muziejus, atkurti pagrindiniai žemaičių simboliai – herbas, vėliava. Kaimyninėje Latvijoje turbūt ryškiausiai puoselėjama latgalių tarmė (yra radijo ir televizijos laidos, leidžiamas žurnalas Katoļu dzeive – „Katalikų gyvenimas“). Lenkijoje
stipriausia bendruomenė, susivienijusi kalbos pagrindu, yra kašubai,
jiems kašubų tarmę kaip dalyką pavyko įtvirtinti ne tik mokyklose, bet
ir Gdansko universitete. Ja leidžiamos knygos ir žurnalai, rengiamos
radijo ir televizijos laidos...
Iš kur tokia gimtosios kalbos meilė? Gal tarmės puoselėjimas,
kylantis iš vidinių jos vartotojų paskatų, yra stipresnis ir sėkmingesnis?
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Šiuolaikinio žemaičių sąjūdžio dalyvių veiklą vertinu nevienodai.
Kultūros srityje toji veikla daugeliu atvejų pozityvi. Neigiamai vertinu
tautinio ekstremizmo apraiškas, laikančias žemaičius ne lietuviais, bet
atskira tauta, keliančias tarp lietuvių ir žemaičių nesantaiką. Vertingi
žemaitiškosios savijautos tyrimai, tarmės kilmės, ypač kuršių substrato, įtakos proveržių analizė.
Latvijoje latgalių tarmė dėl praeityje priklausymo kitai valstybei
buvo virtusi tam tikros Latvijos dalies bendrine, ypač rašomąja, kalba.
Tokį vaidmenį ji iš dalies atlieka ir dabar. Neigiamai pasisakytina apie
latgaliečių tautinio ekstremizmo apraiškas, latvių tautos skaldymą.
Lenkijoje kašubai, kaip kalbinis vienetas, ilgą laiką buvo prieštaringai traktuojami: užsienio šalių kalbotyros veikaluose šis kalbinis vienetas
visą laiką laikytas skirtinga nuo lenkų kalba, o Lenkijoje – lenkų kalbos
tarme. Pastaraisiais dešimtmečiais kašubų kalbos (ne tarmės) sąvoka jau
toleruojama ir Lenkijoje, nors oficialaus naujo traktavimo nebuvo. Veikta
tylomis, neakcentuojant kalbinio vieneto traktavimo pokyčių.
Gimtosios kalbos meilė kyla iš tautos gelmių, jos istorijos. Tarmių
poveikis tai meilei dar nėra pakankamai gerai ištirtas.
– Ar manote, kad Tarmių metai, įvairūs tarmių sklaidai ir jų gyvybingumui palaikyti skirti renginiai (tarmiškos kūrybos bei pasakorių
konkursai, spektakliai, viktorinos, tarmiškai vedamos pamokos mokyklose, folkloro šventės ir vakarai, žaidimai, bet ir konferencijos, tarmių tyrimo bei sklaidos darbai) pakels jų prestižą visuomenėje? Kokio
realaus poveikio galima tikėtis?
Poveikį sunku numatyti, nes jis priklausys nuo daug aplinkybių,
visų pirma nuo veikėjų aktyvumo. Tas pat pasakytina apie tarmių
prestižo kėlimą visuomenėje. Tam tikras pokytis žmonių sąmonėje vis
dėlto tikėtinas.
– Ką galite pasakyti apie Punsko ir Seinų krašto šnektą, jos dabartinę padėtį? (1963 m. Vilniaus universitete vadovavote A. Uzdilos diplominiam darbui „Punsko (vakarinių dzūkų) tarmės fonetika ir
morfologija“.) Kuo šis kraštas įdomus lietuvių tarmėtyrininkams?
Punsko ir Seinų kraštas lietuvių tarmių tyrėjams įdomus visų
pirma kaip tam tikra gyva laboratorija, kurioje mūsų akyse į lietuvių
tarmę braunasi lenkiški elementai. Niekur kitur jie tokia gryna forma
nepasireiškia. Dabartinę šio krašto tarmių padėtį sąlygoja polonizacija
ir kova dėl lietuvybės išlikimo. Visa tai negali nedominti lietuvių kalbininkų ir platesnės visuomenės.
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– 2013-ieji – skaudūs metai lietuvių švietimui Punsko krašte.
Vienu metu užsimota uždaryti net tris kaimo mokyklas. Uždarytos
dvi. Trečia, ko gero, irgi netrukus sunyks – dėl nuošalios vietos ir per
mažo mokinių skaičiaus. Kaip, Jūsų nuomone, tai atsilieps gyventojams, tolesnei šio krašto švietimo raidai? Jūs, kaip švietimo ir mokslo
ministras, matėte reikalą stiprinti lietuvių švietimą, t. y. steigėte, o ne
uždarinėjote lietuviškas mokyklas, tose vietose, kur lietuviai yra tapę
mažuma. Ar visos jos buvo didelės, ar visos ekonomiškai pateisinamos? Koks jų likimas dabar? Ar matytumėte tam tikrų lietuvių padėties Lenkijoje ir Vilniaus krašte panašumų?
Panašumas yra tas, kad abiem atvejais lietuviai sudaro mažumą. Bet yra ir ryškus skirtumas: vietos valdžia, ypač Punsko krašte,
yra iš esmės lietuviška, ir ji rūpinasi krašto lietuviškumo palaikymu.
Vilniaus krašte vietinė valdžia yra antilietuviškai nusiteikusios Lenkų rinkimų akcijos rankose, o ši visokiais būdais siekia užgniaužti
lietuvybę. Man esant švietimo ir mokslo ministru, gaivinant krašto lietuvybę ranka rankon su Vilniaus apskrities viršininko Aliaus
Vidūno administracija, lietuviškasis švietimas didele dalimi perėjo į
apskrities priklausomumą ir buvo apsaugotas nuo lenkiškos vietinės
valdžios piktų užmačių. Toks jis iš dalies tebėra ir dabar, tik jau kitokia jo valdymo forma. Steigiamų lietuviškų mokyklų didumą anuomet lėmė vietinės lietuvių visuomenės gausa. Į ekonominius dalykus mažiau kreipta dėmesio. Apie lietuviškų mokyklų uždarinėjimą,
nepaisant motyvų, tada negalėjo būti ir kalbos. Iškilus pavojui dėl
mokinių skaičiaus mažėjimo, stengtasi steigti stambesnių mokyklų
vietinius skyrius, o ne naikinti, kad ir nedideles, mokyklėles. Juk jos
atlieka ne tik švietimo, bet ir kultūrinę funkciją. Mokyklos uždarymas visuomet skaudžiai atsilieps vietos gyventojų kalbinei ir kultūrinei raidai. Dėl to mokyklų uždarinėjimas dabar Punsko krašte kelia
lietuvių visuomenei rūpesčių.
– Kalba visąlaik keičiasi. Tarmių kitimas ir nykimas – neišvengiami dalykai. Besikeičiant gyvenimo sąlygoms, nustojus buityje naudoti
kai kuriuos daiktus, primiršus ar atsisakius kai kurių papročių, nebevartojame ir jų pavadinimų. Punsko šnektoje tokiais galėtume laikyti,
pvz., žodžius ilgabrikis, rezginės, burka, dvejokai, medzokai, karbija,
gužynės. Kai kurie senieji skoliniai pakeičiami lietuviškais atitikmenimis, kaip antai savaitės dienų (panedėlis → pirmadienis, utarnykas
→ antradienis ir t. t.), drabužių (andarokas → sijonas, šliobukė →
suknelė), namų apyvokos daiktų (skarvada → keptuvė, kružikucis →
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puodukas, zarkolas → veidrodis), mokyklinių reikmenų (kajetas →
sąsiuvinis, piūrnikas → plunksninė) pavadinimai.
Tačiau natūraliai žodynas pasipildo ir naujais žodžiais. Įsisavinant
naujas technologijas, perkant naujas žemės ūkio mašinas ir padargus,
buitinę techniką atsiranda naujos leksikos (javų ir bulvių kombainas,
rotacinė šienapjovė, surinktuvas, presas, purentuvas; sulčiaspaudė,
viryklės, mikrobangų krosnelė), su kompiuterija ir elektronika susijusių pavadinimų (kompiuteris, spausdintuvas, diskelis, atmintukas,
mobilusis ir išmanusis telefonas), ir daug kitų. Bėda ta, kad daugelis iš
jų mūsų šnektoje prigyja savitomis formomis – plg. rotacyjna, samozbierajonca, glebogryzarkė, sokoviruvkė, drukarkė, pendraivas...
Kaip keičiasi tarmės ir šnektos Lietuvoje?
Lietuvoje tarmių ir šnektų keitimasis yra gerai ištirtas ir aprašytas. Platesnis jo aptarimas neduos naujų duomenų Punsko šnektos
keitimuisi suprasti, nes kiekviena tarmė turi savo specifiką. Žodyno
keitimas yra analogiškas tam, kurį vykstantį gražiai aptarėte Punsko
šnektoje (su įdomumu skaitys ir kalbininkai). Tarmės kinta bei nyksta
visose šalyse. Teisingai pastebėjote, kad tai yra neišvengiamas dalykas, nes kalba visur ir visada keičiasi, tik to pakitimo rezultatų vienos
kartos gyvenime nepastebime. Reikia palyginti kelių kartų, dar geriau
kelių šimtmečių, kalbą (tekstus).
– Kalbant apie tarmių nykimą turbūt graudžiausia, kai tarmės
atstovams nebelieka su kuo tarmiškai pasikalbėti. Tuomet užmarštin
eina išmintingi posakiai, patarlės, gražūs frazeologizmai. Vietoje jų
prisigraibstome įvairiausio plauko svetimų posakių – po tariamai lietuvišku šydu (visokios mintys vaikščioja po galvą, turime arba neturime ko į pasakymą, kas nors yra praktiškiau į naudojimą, daug kas
mums fainu (ne gražu, dailu, nuostabu, puiku ar miela), o kartais net
ir cool... Nors pastarųjų, t. y. leksikos skolinių, vartojamų ne itin dažnai
ir tik „cituojant“, labai bijoti nereikėtų, nes jie lengviausiai pakeičiami
lietuviškais vardais. Kur kas blogiau, jeigu svetimos kalbos įtaka pažeidžia tarmės fonetiką ir sintaksę, – kai patys to nesuvokdami imame
kalbėti lietuviškais žodžiais, bet svetimos kalbos fonetika ir sintakse.
Jums yra tekę aprašinėti ir mirusias tarmes. Turiu galvoje Mažosios Lietuvos, lietuvininkų kalbą. Tyrinėjote ir Baltarusijos lietuvių
tarmes. Koks įspūdis? Ar tai tas pats kaip rašyti apie mirusį žmogų?
Tarmės miršta kitaip negu žmonės. Žmonėms tai būna vienkartinis vyksmas: mirė žmogus ir jo nebėra. Tarmės, kaip ir apskritai kalba,
miršta iš lėto ir per ilgą laiką. Nutautinamuose plotuose susiduriame
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su nevienodu tarmės (kalbos) išnykimo laipsniu. Šalia dar gana gerai
lietuviškai kalbančio asmens pasitaiko vietos tarmę (kalbą) jau labai
primiršusių asmenų, tik šiek tiek lietuviškai besuprantančių. Taigi pastarųjų kalboje išlikę nedaug buvusios kalbos liekanų. Dažnai tekdavo
susidurti su Jūsų užsimintu graudžiu atveju, kai žmogui nebelieka su
kuo tarmiškai pasikalbėti. Jis bent kartą per metus keliauja 30 ir daugiau kilometrų, kad išgirstų vieną kitą gimtosios tarmės sakinį, kuris
jam brangesnis už auksą. Tikrai graudu.
– Kokie dabar tarmių tyrėjų uždaviniai? Ką rinkti, ką fiksuoti? Nijolė Birgelienė
Kaip pateikti, kad būtų įdomu ne tik dialektologams?
Lietuvių tarmės jau gerai ištirtos. Ką nors naujo, dar nežinomo,
jose gali atrasti tik specialistas. Paprastas žmogus rankios tai, kas jau
seniai žinoma. Dėl to dabar tikslingiausia užrašinėti (tarmiškai) tautosakos tekstus. Bus dviguba nauda: ir tautosakos mokslui, ir kalbotyrai.
Specialistai išrankios tai, kas svarbu dialektologams. Išimtis sudaro
atvejai, kuomet užrašoma kartu su specialistu (bent jam prižiūrint).
Toks tarmių tyrimo bei jų pateikimo būdas bus bene įdomiausias ir
naudingiausias.
– Dėkoju už malonų pokalbį.

NIJOLĖ BIRGELIENĖ (g. 1964 m. Giluišiuose) – redaktorė, mokslo darbuotoja.
1988 m. Varšuvos universitete baigė lenkų kalbą. Dirba Punsko „Aušros“ leidykloje ir Varšuvos universiteto Baltistikos skyriuje.
Susidomėjimų sritys: kalbų kontaktai, lietuvių-lenkų dvikalbystė, Punsko krašto šnekta. 2002 m. Punsko „Aušros“ leidykla išleido jos knygą
Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej
z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie (Interferencijos procesai Punsko krašto dvikalbių lietuvių šnekamojoje kalboje).
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Metelių dvaras
Baigėsi beveik du šimtmečius trukęs lietuvių karas su kryžiuočiais. Per šį laikotarpį Sūduvos gyventojai paliko šią Lietuvos žemę,
nes per ją žygiavo abiejų pusių armijos. Senieji Sūduvos gyventojai
jotvingiai paliko ją dar prieš kryžiuočių antpuolius – vieni žuvo nuo
slavų ir kryžiuočių, kiti pasitraukė į Lietuvos gilumą, dar kiti buvo
vokiečių išvaryti į Sembos pusiasalį ir ten apgyvendinti.
Kaip rašo istorikas Jonas Totoraitis, ilgame Lietuvos kare su Kryžiuočių ordinu Sūduvos žemėje kur ne kur dar buvo gyventojų. Jie
vertėsi bitininkyste, medžiokle. Tik šių pavienių gyventojų dėka šioje
žemėje išliko jotvingiškų vietovių, upių ir ežerų pavadinimų: Seirijai,
Leipalingis, Teizai, Kirsna, Ančia ir kt.
Po Žalgirio mūšio už Sūduvos žemę Lietuva pradėjo kovą su Kryžiuočių ordinu nebe ginklu, – ir viena, ir kita šalis stengėsi apgyvendinti tuščiose žemėse savus žmones. 1447 m. karalius Kazimieras savo
privilegija sustiprino dvarų teises, o po šimtmečio, 1557 m., Lietuvoje
buvo įvykdyta labai svarbi žemės reforma, vadinama valakų. Ja buvo
stengiamasi padidinti valstybinių dvarų ūkio našumą. Visa valstybinių dvarų žemė buvo iš naujo išmatuota, aiškiai atskiriant nuo bajorų
ir bažnyčios dvarų, padalinta į valstybinių dvarų ir jiems priklausiusių
valstiečių kaimų žemes. Geriausia ir ūkiui patogiausia žemė buvo paskirta naujiems dvarams. Ūkio pastatai buvo statomi planingai; valstiečiai suburti į kaimus, kiekvienai šeimai duota po valaką žemės.
Tai buvo būdinga ir Metelių dvarui. Siekiant pritraukti laisvųjų
gyventojų į neapgyvendintą Sūduviją, naujakuriams valaką žemės
skirdavo nemokamai ir 8–10 metų jie buvo atleidžiami nuo mokesčių.

214

J onas J ur Avičius

Metelių dvaras stovėjo dabartiniame Alytaus rajone, Kumečių
kaime, ant Metelytės upės dirbtinio tvenkinio kranto. Pirmą kartą
rašytiniuose dokumentuose Metelių dvaras paminėtas 1508 m. Jis
priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. XVI a. pirmoje pusėje
už paskolą dvarą gavo valdyti Jonas Zaberezinskis. Karalius Žygimantas Augustas 1549 m. Metelius užrašė savo žmonai Barborai Radvilaitei, bet ankstyva kunigaikštienės mirtis neleido jai įsiamžinti
Meteliuose.
Nuo senų laikų Metelių dvare buvo karaliaus žirgynas. Pagal atliktą dvarų inventorizaciją 1574 m. jame buvo 452 arkliai. Žirgyne auginti žirgai Lietuvos didžiojo kunigaikščio kariuomenei. Jie buvo veisiami dvaro arklidėse, valstiečiai, be savo arklių, privalėjo prižiūrėti
ir dvaro arklį. Žirgus išauginti ir išmokyti reikėjo daug jų augintojų ir
prižiūrėtojų, vadinamų kumelninkais, raitininkais, leičiais.
1775 m. Metelių dvaro inventorizacijoje yra išsamus dvaro pastatų
aprašymas. Pagrindiniai dvaro rūmai buvo senas didelis medinis pastatas, stovintis ant akmeninio pagrindo, jame iš viso devyniolika kambarių. Kambarių lubos ir grindys sudėtos iš pjautų lentų, kelių kambarių lubos sudarytos iš kvadratų ir baltai nudažytos. Rūmuose buvo
koplyčia. Dviejuose rūmų galuose buvo įrengti bokšteliai, o juose kambarėliai. Stogas dengtas gontais. Kambarius šildė koklinės krosnys; jų
kokliai pagaminti Karaliaučiuje. Rūmus supo sodas, aptvertas tašytais
rąsteliais. Kieme iškastas šulinys su stogeliu. Prie pagrindinio pastato
stovėjo dviejų kambarių pastatas, vadinamas lobynu. Jame buvo laikomi šautuvai, pistoletai, kardai, balnai, kilimai ir kiti karo reikmenys.
Rūmų kiemas aptvertas tašytais statiniais. Vieni vartai buvo skirti įvažiuoti į dvaro kiemą, kiti iš jo išvažiuoti. Dvare veikė bravoras. Bravoro kūrykla sumūryta iš plytų, kitame kambaryje įtaisytas vamzdynas,
toliau – salyklinė ir ten pat degtindario patalpa. Dvare 1775 m. buvo 6
tvartai, 2 mūro rūsiai, 3 arklidės, pastatas vežimams, šunidė – visi jie
buvo dengti šiaudais. Gontais buvo dengta sūrinė.
1900 m. Metelių dvaro savininkas Mušinskas pastatė naujus dvaro
rūmus su 44 kambariais ir keturių aukštų mūrinį malūną. Malūno įrenginiai buvo modernūs, pirkti Švedijoje. Malė grūdus, pradedant nuo
skirtų gyvuliams šerti, baigiant aukščiausios rūšies kvietiniais miltais,
gamino įvairias kruopas. Užnemunėje buvo tik du tokie universalūs
malūnai – Metelių dvare ir Prienuose. Malūnas dirbo ištisomis paromis, išskyrus šventadienius. Įrenginius suko švediška vandens turbina,
varoma vandeniu iš Metelio ežero. Vasarą, ypač sausringais metais,
tekdavo kelioms valandoms malūną sustabdyti, laukdavo, kol tvenki-
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nyje susikaups daugiau vandens. Dvaro savininkė Marija Vaitkevičienė sumanė Dusios ežerą kanalu sujungti su Meteliu (Dusios ežeras yra
aukštesniame lygyje), kad Metelį, reikalui esant, būtų galima papildyti
vandeniu. 1916 m. vilnietis inžinierius Kudrevičius padarė šio kanalo
projektą, bet tuo metu vykęs pasaulinis karas neleido sumanymų įgyvendinti.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1922 m. įvykdyta žemės reforma, pagal ją dvarų žemė, miškai ir ežerai buvo konfiskuoti, o buvusiam dvarui palikta 80 hektarų žemės. Metelių dvaras, įskaitant ir
ežerus, neteko beveik 6 tūkstančių hektarų. Iš paliktųjų 80 hektarų
30 teko parduoti ir grąžinti dar ikikarines skolas. Žemės ploto sumažinimas ponios M. Vaitkevičienės dvaro nesužlugdė. Malūnas dirbo
be sustojimo ir savo produkciją tiekė Alytaus, Seirijų, Simno ir kitų
aplinkinių miestelių prekybininkams. Savo grūdus į šį malūną malti
vežė ir gretimų apylinkių ūkininkai.
Žemė dvarui nebebuvo pagrindinis pajamų šaltinis. Karvių ir
kiaulių laikyta tik dvaro reikmėms. Kasti kanalą tarp Dusios ir Metelio
buvo neekonomiška, pigiau buvo nupirkti lokomobilį, kuris pakeisdavo vandens turbiną esant žemam vandens lygiui arba ją remontuojant.
Visi dvaro pastatai ir kiemas buvo apšviečiami elektra. Dvaro darbininkai gavo gerus atlyginimus ir nemokamai – malūno pagamintos
produkcijos.
Tris ponios sūnus namuose mokė pasamdytas mokytojas. Vasaros atostogų metu iš Kauno atvykdavo gimnazistas, paskui studentas Albinas Martinaitis (vėliau tapęs socialinių mokslų daktaru).
Jis Metelių dvaro berniukams atnešdavo miesto dvasios, mokė juos
prancūzų kalbos. Dvaro savininkai savo šeimoje kalbėjo lenkiškai,
su dirbančiaisiais dvare – taisyklingiausia lietuvių kalba, su svečiais
iš užsienio – vokiečių, o sekmadieniais pabendraudavo ir prancūzų
kalba.
Metelių dvaro fasadinėje pusėje buvo gražūs gazonai, žemi dekoratyviniai krūmai, kad nedengtų rūmų fasado. Iki paradinių durų
– daili puslankiu padaryta prievaža. Kitoje rūmų pusėje – parkas, jame
daug įvairių medžių. Parko pakraščiuose augo šimtamečiai maumedžiai. Prie parko tvenkinys, kurio vanduo suko malūno mašinas. Ant
tvenkinio kranto buvo pastatytas gražus namelis, juo naudojosi besimaudantys vaikai. Valstiečių vaikams čia maudytis ar žvejoti nebuvo
draudžiama. Parke buvo graži šv. Magdalenos statula. Maldininkai, keliaudami į atlaidus „Kryžiuosna“ prie Dusios ežero, visada užsukdavo
prie šios statulos pasimelsti.
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Kiti aštuoni dvaro pastatai – vadinamieji kašarai, kuriuose gyveno darbininkai, buvo kiaulidė, kluonas – pastatyti iš raudonų plytų ir
dengti čerpėmis. Tik šunų namelis buvo dengtas šiaudais.
Dvaro savininkę ponią M. Vaitkevičienę dvaro darbininkai labai
gerbė. Jai nebuvo paslaptis, kad jos malūno darbininkai priklauso tuo
metu Lietuvoje draudžiamai komunistų partijai. M. Vaitkevičienės
priešingybė buvo jos vyras Steponas Vaitkevičius. Jis buvo trečias jos
vyras (du pirmieji buvo mirę).
Dvaro nelaimės prasidėjo 1940–1941 metais. Kai Lietuvą užėmė
Sovietų Sąjunga, dvarą nacionalizavo, jame įkurdino valdiškas įstaigas (neužmiršo įrengti ir raudonojo kampelio Lenino garbei). Poną
Vaitkevičių išvežė į Sibirą. Ponią Vaitkevičienę su vaikais nuo „Sibiro
malūno“ laikinai išgelbėjo darbininkai, nes jie dabar buvo valdžioje ir
nuo jų jau daug kas priklausė, netgi „kelionė“ į Sibirą. Už gerą dvaro
savininkės būdą buvo atlyginta geru, tik nežinia, ar ilgam. 1944 m. vasarą, vokiečiams traukiantis, ponios sūnus Feliksas, aktyviai kovojęs
su vokiečiais, liepė motinai su šeimos nariais trauktis į Vakarus. Vežikas Mitrulevičius arkliais nuvežė ponią M. Vaitkevičienę su sūnumi
Vytautu, marčia ir anūku į Mergalaukio geležinkelio stotį ir iš ten jie
išvyko į Vokietiją. Tai buvo atsisveikinimas su Lietuva. Metelių dvaro
ir aplinkiniai gyventojai, pažinoję kilniąją ponią Mariją Vaitkevičienę,
1981 m. liepos 1 dieną per Amerikos radiją išgirdo, kad ji mirė Venesueloje, Karakaso mieste.
Du sūnūs, Feliksas ir Vacekas, pasiliko Lietuvoje kovoti su okupantais.
Paskutinėmis vokiečių okupacijos dienomis Metelių dvare šeimininkavo vokiečiai. Išvykdama į užsienį ponia dvaro darbininkams
išdalijo savo gyvulius – karves, kiaules. Vokiečiai iš žmonių gyvulius
atėmė. Malūno darbininkai įpjovė tilto medines atramas, esančias ant
malūno užtvankos, nes žinojo, kad per šį tiltą turės trauktis vokiečiai.
Hitlerininkų sunkusis tankas „Tigras“ važiuodamas per tiltą įlūžo į
upę. Vokiečiai pamatė, kad jiems čia padaryti spąstai, todėl įsiutę sugadino tanką, kad juo niekas nepasinaudotų, ir, benzinu aplaistę dvaro
rūmus bei kitus pastatus, padegė. Tanko vamzdis po karo daugelį metų
buvo Kauno karo muziejuje. Ten jį nugabeno Metelių dvaro malūno
darbininkas Kostas Baravykas.
Atėjus rusų valdžiai, sudegintas dvaras buvo galutinai nuniokotas. Buvo kertami šimtamečiai parko maumedžiai, verčiami tiesiai į
tvenkinį, plukdomi į kitą krantą ir naudojami statyboms. Lapuočiai
medžiai išpjauti kurui. Iš išardytų mūrinių pastatų plytų pastatytos
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krosnys, kaminai, rūsiai. Po kelerių metų iš daugelio didelių ir gražių
pastatų beliko tik malūno ir klojimo sienos.
– Dvaro pastatams nutiko lygiai tas pats, kas dabar kolūkiams,
– sako čia pat gyvenanti buvusio dvaro ekonomo žmona Ona Vitkauskaitė-Mitrulevičienė.
Noriu paminėti ponios M. Vaitkevičienės sūnų iš antrosios santuokos Feliksą Zubrą. Gimė jis 1923 m. rugpjūčio 5 dieną. Jo tėvas buvo
inžinierius. Feliksas Kaune mokėsi lenkų gimnazijoje, paskutinę klasę
baigė Vilniuje, jau rusų okupacijos metais. Per karą Vilniaus krašte
buvo susiorganizavę stiprūs lenkų partizanų daliniai, kovoję su vokiečiais. Vienam iš tų dalinių priklausė ir F. Zubras. Iš viso daliniuose buvo
penkiolika tūkstančių partizanų. Norėjo jie kartu su rusų kariuomene
įžengti į Vilnių. Kartą lenkų partizanų štabas buvo pakviestas derybų.
Lenkai norėjo, kad rusai juos pripažintų kaip kovotojus, turinčius visas
teises, ir lenkų emigracinę valdžią Londone. Štabui prisistačius, rusai
juos suėmė, o lenkų dalinius apsupo. Iš visų partizanų tik tūkstančiui
pasisekė prasilaužti ir pasislėpti miškuose. Tarp tų laimingųjų buvo ir
Feliksas Zubras. Kiti keturiolika tūkstančių buvo išvežti į Sibirą.
Karo metu ir po jo F. Zubras buvo paskirtas atsakingu už Vilniaus lenkų tautybės žmonių slaptą pervedimą per Kapčiamiesčio girią į Lenkiją. Jis vedė tuos žmones, kuriems grėsė Sibiras.
1946 m. sausio mėnesį F. Zubras gavo užduotį nuvykti iš Vilniaus į
Kauną, Alytų, Druskininkus. Kadangi jį šiose vietose daug kas pažinojo, jam padaryti dokumentai tikrąja pavarde kaip Lenkijos diplomatiniam kurjeriui. Sausio 9 dieną Alytuje, laukiant pakeleivingo automobilio į Druskininkus, viena saugumo agentė jį atpažino ir su dviem
saugumo darbuotojais suėmė. Šį kartą nepadėjo ir diplomatinis pasas,
nors anksčiau jis du kartus oficialiai kirto Tarybų Sąjungos-Lenkijos
valstybinę sieną. Kartą rusų pasieniečiai žiemos metu šiam „diplomatui“ netgi suteikė kinkomąjį transportą ir atvežė į Kalvarijos miestą.
Dėl laimingo atsitiktinumo iš Alytaus saugumo nagų jam laimingai pavyko pasprukti. Nuvyko į Vilnių ir su broliu Vaceku pabėgo į
Lenkiją. Dabar jau kiti žmonės juos vedė naktį per Kapčiamiesčio mišką. Bet ir Lenkijoje buvo paskelbta F. Zubro paieška. Kad apsaugotų
bėglį nuo Lenkijos saugumo, brolius Zubrus trims mėnesiams apgyvendino kapinių koplyčioje. Su padirbtais prancūziškais dokumentais
abu broliai per Čekiją pasiekė Prancūziją, anglų zoną, kurioje buvo
lenkų armija. Prancūzijoje, Venesuelos ambasadoje, jiems jau buvo atsiųstos vizos. Per Braziliją pasiekė Venesuelą, kur dviejų brolių laukė
anksčiau atvykusi mama M. Vaitkevičienė, jų brolis Vytautas ir čia jau

218

J onas J ur Avičius

gyvenantis dėdė Jonušas. Varginga ir kupina pavojų kelionė iš Alytaus
į Venesuelą truko lygiai metus.
– Šioje svetimoje šalyje prasidėjo sunkiausias laikotarpis mano
gyvenime. Tapau dideliu vargdieniu, kad užsidirbčiau maistui, gatvėje pardavinėjau pieštukus, tualetinį popierių, žodžiu, menkniekius.
Tada prisiminiau, kad tėviškėje, mūsų dvare, buvo traktorius, kuriuo
savo malonumui padirbėdavau. Įsidarbinau traktorininku latifundijoje. Darbo diena ilga, sunki, o atlyginimas tik pragyvenimui. Išmokau
dirbti vairuotoju. Teko krovinius vežioti po Venesuelą ir visą Centrinę
Ameriką. Kiekvieną dieną savęs klausdavau: tai kaip čia išėjo mano
gyvenime – nuo gimnazijos laikų svajojau būti inžinieriumi, o dabar
dirbu juodus darbus?
Venesueloje ponas Feliksas vis dėlto sugebėjo baigti universitetą,
įgijo inžinieriaus specialybę.
F. Zubras yra Venesuelos lenkų kolonijos pirmininkas. Didelis lietuvių ir Lietuvos draugas. Gražiai kalba lietuviškai, visada dalyvauja
lietuvių pobūviuose, minėjimuose, tautinėse šventėse. Bendradarbiauja Amerikos lietuvių spaudoje, yra gavęs Lietuvos Respublikos pilietybę. Venesuelos laikraščiuose yra parašęs daug straipsnių apie Lietuvą
ispanų kalba. Jo publikacijų būta ir Lietuvos aide. Dvidešimt metų
F. Zubras artimai bendravo su Vytautu Dambrava, kuris Lietuvai atgavus Nepriklausomybę buvo ambasadoriumi Venesueloje. Rolandui
Paksui dirbant Vilniaus miesto meru ir nuvykus į Venesuelą derėtis
dėl naftos pirkimo, F. Zubras buvo vertėju derybose. Jis padėjo organizuoti 1996 m. Vasario 16-osios šventės minėjimą Venesueloje.
F. Zubro straipsnius dažnai kritikavo sovietinė valdžia, vadindama jį „nepribaigtu lietuvių buržuaziniu nacionalistu“.
1997 m. Venesueloje ponas Feliksas surengė senovinių Lietuvos ir
Lenkijos žemėlapių originalų parodą. Iš viso eksponuota 50 žemėlapių.
Dešimtyje jų buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Seniausias žemėlapis – 1575 metų. Meteliai pirmą kartą pažymėti 1600 m. žemėlapyje.
Ilgą laiką šiais žemėlapiais buvo naudojamasi Europoje. F. Zubro 400
kvadratinių metrų butas – lyg senienų pasaulis. Be 50 senųjų žemėlapių, jis turi apie 200 spynų ir užraktų. Seniausia spyna – XII amžiaus.
Daug geležinių senovinių dėžių, skirtų saugoti brangenybėms. Asmeninėje bibliotekoje – apie trys tūkstančiai knygų. Feliksas Zubras Venesuelos vyriausybės yra apdovanotas ordinu už kūrybinę veiklą.
Metelių dvaro žemės paveldėtojas labai ilgėjosi savo tėviškės, pagarbiai prisiminė dvaro siuvėją Mikalauską, dvaro stalių Gabrielių Jelenskį, malūnininką Kostą Baravyką, jau iškeliavusius anapilin. Pirmą

M etelių dvaras

219

kartą į tėviškę buvo atvykęs 1994 m. Iš dirbusių dvare rado tik vieną
gyvą – buvusią dvaro virėją Moniką, valgė jos skaniai paruoštus cepelinus.
Atsisveikindamas apsiverkė ir vėl išvyko į tolimąją Venesuelą, žadėdamas dar kartą sugrįžti į Lietuvą su sūnumi.
Po dvejų metų vėl sugrįžo į tėviškę, šįkart su sūnumi, kuris tarnavo karininku Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje. Sūnus pirmą kartą viešėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Ponas F. Zubras
turi Lietuvos pilietybę ir jam kaip atkuriama nuosavybė priklausė 53
hektarai žemės. Ponas Feliksas turėjo galimybę atsiimti šį žemės plotą Lietuvoje, arba gauti piniginę kompensaciją. Jis šio turto atsisakė,
teigdamas, kad jam Lietuva nėra skolinga, o skolingas jai jis, nes Lietuva jį užaugino.
Dar po dvejų metų jo sūnus buvo komandiruotas dirbti Vengrijoje, Budapešto karo akademijoje. Atostogų metu automobiliu aplankė
Europos šalis, ilgiausiai viešėjo Lietuvoje, Meteliuose.
Venesueloje po prezidento rinkimų atėjus į valdžią socialdemokratams, F. Zubro gyvenimas labai pablogėjo. Trečią kartą aplankyti
Lietuvos jis negalėjo, nes šalies bankai nekeitė jų valstybės valiutos
į dolerius, o turimas užsienio valiutos sąskaitas įšaldė. Taip Feliksas
Zubras tapo savo šalies belaisviu.

Jonas Juravičius (g. 1948 m. Lačionių kaime, Alytaus raj.) – agronomas,
visuomenės ir kultūros veikėjas. 1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją.
Vadovavo žemės ūkio įmonėms. Jo pastangomis įkurtas A. Žmuidzinavičiaus
muziejus, klojimo teatras, vežimų teatras. Savo jėgomis ir lėšomis 1978 m. įkūrė kraštotyros muziejų, subūrė kraštiečių klubą. Prasidėjus atgimimui, aktyviai
ir drąsiai dalyvavo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikloje. Nuoširdus Punsko ir
Seinų krašto ir čia gyvenančių žmonių bičiulis.

Jonas Juravičius

220

A lgimantas K atilius

Algimantas Katilius

Apie Seinų vyskupijos kunigų
dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime
Šiame straipsnyje aptarsime dvi baudžiamąsias bylas, kurias nagrinėjo Laikinasis lauko auditoriatas prie Vilniaus karinės apygardos
štabo. Jose buvo teisiami Seinų vyskupijos kunigai. Kaip Seinų vyskupijos kunigai pateko į Vilniaus laikinąjį auditoriatą? Atsakymas į šį
klausimą būtų paprastas: Augustavo gubernijos lietuviškos apskritys
buvo atiduotos Vilniaus generalgubernatoriaus valdžiai. Taigi ir kunigai, kaltinami dalyvavę sukilimo veiksmuose, atiduoti Laikinajam
lauko auditoriatui prie Vilniaus karinės apygardos štabo.
Profesorius Vitoldas Jemelitis (Witold Jemielity) yra nustatęs, kad
už dalyvavimą manifestacijose prieš sukilimą ir pačiame 1863–1864 m.
sukilime nubausti 29 Seinų vyskupijos kunigai. Bausmės buvo įvairios – nuo tremties į Sibirą iki piniginės baudos. Baudžiamosios bylos
atskleidžia, už kokius nusižengimus buvo baudžiami kunigai.
Pirmoji byla – kunigo Baltramiejaus Grikiečio (1806 08 06–
1895 07 09). B. Grikietis gimė Šukelių kaime Griškabūdžio parapijoje (Marijampolės aps.). Neaišku, kur mokėsi prieš įstodamas į Seinų
kunigų seminariją. Į ją įstojo 1830 m. rugsėjo 15 d. Kunigu įšventintas
1832 m. lapkričio 1 d. 1834 m. buvo Naumiesčio parapijos vikaras,
1837 m. – Šakių parapijos vikaras. 1837 m. paskirtas Seinų katedros vikaru, o 1838 m. tapo Seinų kunigų seminarijos profesoriumi


Witold Jemielity, „Księża diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej, ukarani za udział
w powstaniu styczniowym“, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1975, t. 22, sąs. 4,
p. 122–123.
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ir juo buvo iki 1863 m. Be profesoriaus pareigų, ėjo Seinų vyskupijos prosinodinio teisėjo ir egzaminuotojo pareigas. Arešto metu buvo
Griškabūdžio filijos kunigas.
Laikinasis lauko auditoriatas prie Vilniaus karinės apygardos
štabo B. Grikiečio bylą pradėjo 1864 m. vasario 27 dieną. Byloje
yra 21 lapas. Svarbiausias dokumentas – Laikinojo lauko auditoriato
priimtas sprendimas. Jame rašoma, kad Laikinasis lauko auditoriatas išnagrinėjo Augustavo karinio viršininko perduotą Griškabūdžio
kunigo B. Grikiečio karinę baudžiamąją bylą, kurioje nurodoma, kad
kunigas B. Grikietis kariniam teismui perduotas už tai, kad nesiėmė
priemonių gelbėti nuo mirties sukilėlių (maištininkų) pasmerktą mirti valstietį Jachimovičių. Iš bylos matyti, jog valstietis Jachimovičius,
gyvenantis Seinų apskrityje, sukilėlių buvo numatytas pakarti už tai,
kad buvo ištikimas valdžiai (vyriausybei). Jis nuo sukilėlių slėpėsi Suvalkuose kareivių prieglobstyje. 1863 m. rugsėjo 4 d. Jachimovičius
išvyko iš Suvalkų į savo kaimą pasimatyti su šeima. Kelyje sutiko
sukilėlius ir tą pačią dieną jį nuvežė į Štabančiznos kaimą, atidavė
vietos šaltyšiaus priežiūrai ir paskelbė, kad jis bus nuteistas pakarti.
Prižiūrėti Jachimovičiui iš valstiečių buvo sudaryta sargyba. Rugsėjo
5 d. Jachimovičiaus sesuo nuvyko į Seinus ir paprašė Seinų kunigų
seminarijos profesorių B. Grikietį išklausyti jos brolio išpažintį. Tai
B. Grikietis padarė tą pačią dieną. Dėl to byloje pateiktas kaltinimas, kad
kunigas B. Grikietis, žinodamas apie Jachimovičiui gresiančią bausmę,
nepranešė apie tai valdžiai ir nesiėmė priemonių gelbėti jo gyvybę.
Dar daugiau – kitos dienos rytą pas B. Grikietį atvyko Jachimovičiaus
sesuo ir vienas Štabančiznos gyventojas paklausti patarimo, kokiomis
priemonėmis būtų galima išgelbėti Jachimovičių. Kunigas B. Grikietis nenurodė kreiptis į valdžią, bet patarė su prašymu kreiptis į vieną
vietinį dvarininką. Tačiau tos pačios dienos vakare Jachimovičius
sukilėlių buvo pakartas už kelių varstų nuo Štabančiznos kaimo. Atliekant tyrimą, savo pasiteisinimui B. Grikietis nepateikė jokių reikšmingų
aplinkybių, tik teigė, kad jis nemanė, jog reikia apie Jachimovičiaus
padėtį pranešti valdžiai, nors žinojo, kad Štabančiznos kaimo šaltyšiui
žinomi sukilėlių ketinimai Jachimovičiaus atžvilgiu.

Griškabūdžio filijos kunigo Baltramiejaus Grikiečio baudžiamoji byla, 1864, Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA), f. 1248, ap. 2, b. 261.

Ten pat, l. 9–12.
	
Ten pat, l. 10.
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Štabančiznos kaimo šaltyšius ir valstiečiai, pristatę Jachimovičių
į šį kaimą, kai jis išvyko iš Suvalkų, kartu su kunigu B. Grikiečiu
taip pat perduoti karo teismui. Dėl jų jau Augustavo skyriaus karinis viršininkas generolas leitenantas Baklanovas priėmė galutinį
sprendimą. Be to, karo teismas pripažino, kad į šią bylą įpainioti:
1) Jachimovičiaus sesuo Agota Miliukova, kaip nepranešusi savo laiku
valdžiai apie jos broliui gresiantį pavojų, nes tam turėjo visas galimybes du kartus lankydamasi Seinuose; 2) šaltyšiaus sūnus Martynas
Ušinovičius, kaip kartu su tėvu davęs nurodymą skirti Jachimovičiui
sargybą; 3) valstiečiai Simonas Stresielčinas, Jonas Karaliūnas
(daržininkas), Pranciškus Slavinskis, Petras Macianica, žydai Joselis
Jatkovskis ir Arčinas Jatkovskis, kaip Jachimovičiaus sargybiniai iki
pakariant; 4) valstiečiai Jokūbas Macianica ir Pranciškus Rybzevskis,
kaip pagal sukilėlių reikalavimą palydėję Jachimovičių iki vietos, kur
buvo pakartas; 5) visi Štabančiznos kaimo valstiečiai, iš kurių nė vienas nepranešė valdžiai apie Jachimovičiui gresiantį pavojų.
Atsižvelgdamas į pateiktas aplinkybes, Laikinasis lauko auditoriatas pripažino teisiamąjį kunigą B. Grikietį kaltu tuo, kad jis iš anksto,
žinodamas apie sukilėlių (maištininkų) sumanymą nužudyti valstietį
Jachimovičių ir turėdamas galimybę pranešti apie šį nužudymą, apie
tai nepranešė valdžiai ir leido įvykdyti nusikaltimą. Dėl to B. Grikietis
pagal įstatymų sąvado apie kriminalines bausmes 16 straipsnį turi būti
pripažintas nuolaidžiautoju valstiečio Jachimovičiaus nužudyme, nes
pagal 16 straipsnį visi tie, kurie turėjo valdžią arba galimybę perspėti
apie nusikaltimą, tačiau netyčia arba kraštutiniu atveju neabejotinai
leido įvykdyti nusikaltimą, laikomi nusikaltimo nuolaidžiautojais. Nustatydamas bausmę teisiamajam B. Grikiečiui, Lauko auditoriatas vadovavosi nuostatomis, išdėstytomis įstatymų sąvado apie kriminalines
bausmes 129, 133, 136 ir 137 straipsniuose, ir pripažino, kad įvykdyto
nusikaltimo nuolaidžiautojai nuteisiami lygiai taip kaip slėpėjai.
Šioje byloje svarbiausiais kaltininkais dėl valstiečio Jachimovičiaus pakorimo turi būti pripažinti jį įvykdę sukilėliai (maištininkai),
už tai pagal Imperatoriaus patvirtintas 1863 m. gegužės 11 d. taisykles
būtų nubausti mirtimi. Tačiau ši bausmė, remiantis anksčiau nurodytomis įstatymų sąvado apie kriminalines bausmes nuostatomis, skiriama
teisiamajam kunigui B. Grikiečiui, kaip nuolaidžiautojui, turi būti
sušvelninta keturiomis pakopomis. Dėl to Lauko auditoriatas pagal
anksčiau pateiktą sampratą ir remdamasis įstatymų sąvado apie kriminalines bausmes 20 ir 21 straipsniu mano, kad iš kunigo B. Grikiečio
už jo nusikaltimą reikia atimti dvasininko titulą ir visas luomo teises
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bei dešimčiai metų išsiųsti katorgos darbams į Sibiro tvirtoves. Tokia
griežta bausme buvo nubaustas B. Grikietis.
B. Grikietis 1865 m. spalio 5 d. atvyko į Irkutską, o gruodžio 25 d.
išsiųstas į spirito varyklą Aleksandrovske netoli Irkutsko. Čia jis gyveno
atgailautojo gyvenimą. Nuo 1866 m. rugpjūčio mėnesio pasiųstas darbams Akatujuje; 1868 m. liepos 30 d. išsiųstas į Irkutską, o iš ten spalio
2 d. – į Tunkos gyvenvietę, kurioje gyveno 142 ištremti kunigai. Tunkoje
B. Grikietis buvo kunigų nuodėmklausiu. 1874 m. vasarą gavo leidimą iš
Tunkos persikelti gyventi į Tambovo guberniją. 1876–1881 m. gyveno
Spaske. 1886 m. birželio mėnesį atvyko į Galiciją. Galicijoje ir mirė,
globojamas arkivyskupo Zigmunto Ščensni (Szczęsny) Felinskio.
Kita aptariama byla yra Garliavos parapijos kunigų Motiejaus
Žepnickio (Rzepnicki) ir Juozapo Bartaševičiaus (Bartoszewicz).
Kunigas Motiejus Žepnickis gimė 1798 m. vasario 24 d. 1819 m.
priimtas į Lubešovo (Minsko gub.) pijorų vienuolyno noviciatą. Kunigu įšventintas 1828 m. rugpjūčio 4 d. Į Seinų (Augustavo) vyskupiją
legaliai atvyko iš Ukmergės 1835 m. rugpjūčio 12 d. Iš pradžių leidimas gyventi buvo duotas pusei metų, paskui – gyventi neribotą laiką.
Iš pijorų vienuolijos atleidimą gavo 1836 m. rugsėjo 3 d. 1841 m. buvo
Garliavos parapijos kapelionas ir ten išbuvo iki 1856 m. 1856–1858 m.
Sintautų parapijos kapelionas. 1858–1861 m. Griškabūdžio parapijos
kapelionas, 1862 m. – ten pat rezidentas. 1863 m. Garliavos parapijos
emeritas rezidentas. 1870 m. Višakio Rūdos parapijos rezidentas. Mirė
1872 m. liepos 31 d. Višakio Rūdoje.
Kunigas Juozapas Bartaševičius gimė 1826 m. vasario 10 d. Šedvygų kaime Griškabūdžio parapijoje (Marijampolės aps.). Marijampolės apskrities mokykloje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1849 m. rugsėjo 20 d. Kunigu įšventintas 1853 m. gruodžio
31 d. Baigęs seminariją, iki 1856 m. buvo Skriaudžių parapijos vikaras.
1856–1857 m. – Punsko parapijos vikaras. 1857–1862 m. – vėl Skriaudžių parapijos vikaras; 1863 m. – Garliavos parapijos vikaras. Tolesnė
J. Bartaševičiaus biografija, be faktų apie areštą ir tremtį į Tomsko
guberniją, nežinoma.





Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011, p. 311–312.
Byla apie Augustavo gubernijos Marijampolės apskrities Garliavos parapijos kunigus
Motiejų Žepnickį ir Juozapą Bartaševičių, baustus už dalyvavimą sukilime (maište),
1864–1872, LVIA, f. 1248, ap. 2, b. 752, l. 1–106.
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Apie Garliavos kunigų arešto aplinkybes sužinome iš Kauno
miesto karinio gubernatoriaus ir Kauno gubernijos valdytojo 1864 m.
kovo 8 d. rašto Vilniaus karo apygardos vadui. Kaporsko pėstininkų
pulko štabskapitonas Kašikas 1863 m. liepos 3 d. pranešime nurodo,
kad jo buvo pasiųstas paporučikis Fokas su būriu kareivių į Mauručių kaimą suimti valstietį Antaną Vyšniauską už tai, kad naktį iš birželio 2 į 3 d. vežė įtartinus asmenis. A. Vyšniauskas buvo suimtas,
jis paaiškino, kad įtartinų žmonių nevežė, bet gali nurodyti asmenis,
kurie yra sukilėlių (maištininkų) agentai ir jų sprendimų vykdytojai.
Jis paminėjo plento konduktoriaus Kulčickio pavardę. Suimti Kulčickį
štabskapitonas pasiuntė tą patį paporučikį Foką. Kai jau būrys buvo
surinktas, tuo metu pro juos pravažiavo trys kunigai ir, kaip vėliau
pasirodė, iš Garliavos Motiejus Žepnickis, Juozapas Bartaševičius ir
Motiejus Radziukynas. Matydami būrio pasirengimą, ėmė stabdyti už
kelių trobų prie kelio, vedančio į konduktoriaus Kulčickio namus, o
privažiavę konduktoriaus namus sustojo, pasišaukė kažkokį žmogų ir
kažką su juo pasikalbėjo. Pamatęs būrį tas žmogus kažkur pasislėpė,
o kunigai paginė arklius visu greičiu, bet buvo pavyti ir sustabdyti
paporučikio Foko pasiųsto kazoko. Paporučikio Foko paklausti, su
kuo jie kalbėjo prie konduktoriaus namų, kunigai iš pradžių atsakė,
kad su niekuo nekalbėjo, o paskui pasakė, kad kalbėjo su vyru, kuris
davė jiems 30 kapeikų pamaldoms, bet kas jis toks, jie nežino. Tada
buvo iškviesti stotyje tarnaujantys vyrai, kad kunigai parodytų davusįjį pinigus, bet jie pareiškė, kad negali pažinti iš veido. Apieškoję
namą Kulčickio nerado, bet ten buvo du tarnai. Vienas iš jų sakė, kad
Kulčickis buvo namuose ir kalbėjo su atvažiavusiais kunigais, o kitas
jį nutraukė ir tvirtino, kad konduktorius iš ryto išvažiavo į Garliavą.
Be to, paporučikis Fokas pridėjo valstietės Dubinskos (Dubinskienės)
parodymus, kuri pareiškė, kad iš trijų kunigų J. Bartaševičius anksčiau
gyveno Skriaudžiuose, ten bažnyčioje skaitė valstiečiams kurstomuosius pamokymus.
Po pateikto kaltinimo štabskapitonas Kašikas areštavo minėtus
kunigus ir išsiuntė į Kauną atlikti formalų tyrimą dėl jų veiksmų. Jie
buvo apklausti dalyvaujant Tardomajai komisijai. Kunigai M. Žepnickis, J. Bartaševičius ir M. Radziukynas pareiškė, kad jie jokioms
kenksmingoms vyriausybei draugijoms nepriklauso ir su sukilėliais
jokių ryšių neturėjo ir neturi. Važiuojant į Skriaudžius pro Veiverių


Kauno miesto karinio gubernatoriaus ir Kauno gubernijos valdytojo raštas Vilniaus karo
apygardos vadui, nr. 2514, 1864 03 08, ten pat, l. 2–5.
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stotį, juos sustabdė kažkoks žmogus ir davė vienam iš jų 30 kapeikų už
pamaldas, ir pasislėpė. Jie važiavo toliau, bet buvo sustabdyti kazoko.
Iš tikrųjų sustojo prie konduktoriaus dėl anksčiau nurodyto reikalo,
bet kas davė jiems pinigų, nežino. O dėl stoties konduktoriaus Kulčickio, – nors ir pažįstą jį, jokių santykių su juo neturėjo ir, kada sustojo
prie stoties, su konduktoriumi nekalbėjo, jis tuo metu prie jų nepriėjo,
kur jis pasislėpė, jiems nežinoma.
Atliekant tyrimą vietoje nustatyta:
1. Emilija Rubinska (Rubinskienė) per apklausą pasakė, kad iš
valstiečių, kurių pavardžių nežino, girdėjusi, kad kunigai kurstė liaudį
prisidėti prie sukilimo. Kunigas J. Bartaševičius netgi skaitė kurstomąjį manifestą ir kalbėjo, kad nėra ko bijoti maskoliaus, visa Prancūzija palaiko mus, ir Lenkija savo pasieks. Andriejus Pažėra jai pasakojęs,
kad Garliavoje prie bažnyčios buvo prikalta proklamacija ir liaudis
ją skaitė. Kunigas J. Bartaševičius buvęs pas A. Pažėrą namuose ir
kalbėjęs, kad Rubinskos (Rubinskienės) sūnus, nors ir buvo maskolių
globojamas, neišvengė jų (sukilėlių) rankos, nes jį pakorė, toks likimas
laukia ir visų tų, kurie pranešinės kariuomenei, turėdami ilgą liežuvį.
2. Valstietis Antanas Vyšniauskas pasakė, kad iš Andriejaus Pažėros girdėjo apie kunigų raginimą prisidėti prie sukilimo, bet pats negirdėjo kunigų raginimo, nes priklauso Veiverių parapijai.
3. Valstietis Andriejus Pažėra parodė, kad jis buvo Garliavoje, iš
tikrųjų matė proklamaciją, prikaltą prie bažnyčios, kur renkasi žmonės, ir priėjęs paklausė, kas per raštas. Jam atsakė, kad tai atsišaukimas
į liaudį, kad padėtų sukilėliams, ir kada Lenkija su Prancūzijos pagalba
išsivaduos, tai juos apdovanos už pagalbą, ir dar pridurta, kad nereikia
bijoti maskolių, greitai ateis prancūzai ir padės lenkams išsivaduoti.
Kunigas J. Bartaševičius buvęs pas jį namuose per Velykas ir kalbėjęs: „Rubinskis kaip nesigelbėjo pas maskolius, bet vis tiek jį pakorė.
Toks pat likimas laukia ir tavęs, ir visų, kas tiktai eina už maskolius.“
J. Bartaševičius visa tai kalbėjo kitą dieną po Rubinskos (Rubinskienės) sūnaus pakorimo.
Byloje nurodoma, kad vienuolika Garliavos parapijos gyventojų
parodė, jog kunigai savo parapijiečius įkalbinėjo nedalyvauti sukilime
(maište), užsiimti savo darbais ir melstis į Dievą, kad jiems dovanotų taiką ir ramybę. Be to, byloje yra prašymas, pasirašytas 57 namų
šeimininkų, kuriame jie prašo paleisti minėtus kunigus jų laidavimu ir
aiškina, kad šitie kunigai sukilime (maište) nedalyvavo.
Kariniame teisme kunigai J. Bartaševičius ir M. Žepnickis dėl proklamacijos, prikaltos prie bažnyčios, pasakė, kad iš tikrųjų buvo ras-
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ta prikalta prie bažnyčios proklamacija, ją nuplėšė vyresnis kunigas
(klebonas). Prie šito J. Bartaševičius pridėjo, kad valstiečio Andriejaus
Pažėros visai nepažįsta ir neatsimena, ar buvo pas jį namuose. Dėl pakorimo kažkokio Rubinskio – apie tai jam visai nebuvo žinoma.
Karinis teismas nusprendė: teisiamąjį kunigą J. Bartaševičių, nors
ir nėra jokių juridinių įrodymų apkaltinimui, kad jis ragino liaudį padėti sukilėliams (maištininkams), tačiau pagal byloje turimus kai kuriuos įkalčius ir remiantis Karinio baudžiamojo įstatymo antros knygos 340, 349, 368 ir 377 straipsniais, neatleisti jo visai nuo įtarimo, kad
ragino liaudį padėti sukilėliams (maištininkams). Teisiamąjį kunigą
M. Žepnickį, taip pat ir kunigą J. Bartaševičių, kaltinamus, kad perspėjo įtariamąjį dėl bendradarbiavimo su sukilėliais (maištininkais)
konduktorių Kulčickį nuo sulaikymo, neturint pakankamai įkalčių
nusikaltimo įrodymui, pagal Karinio baudžiamojo įstatymo antros
knygos 340, 347, 348, 376 ir 394 straipsnius abu pripažinti nekaltais
padarius tą nusikaltimą.
Kauno miesto karinis gubernatorius ir Kauno gubernijos valdytojas mano, kad kunigus J. Bartaševičių ir M. Žepnickį reikia išsiųsti
gyventi į vidines imperijos gubernijas. Jis tokį savo sprendimą motyvavo: nors juridiškai neįrodyta, kad šie kunigai perspėjo konduktorių
Kulčickį dėl suėmimo, visgi jie dėl to užsitraukė įtarimus, o J. Bartaševičius įtariamas, kad ragino žmones padėti sukilėliams (maištininkams). Kunigui M. Radziukynui Kauno tardymo komisijoje užvesta
kita byla pagal kitus kaltinimus.
1864 m. vasario 20 d. kunigų bylą nagrinėjo Kauno karinis teismas, įsteigtas pagal karo lauko baudžiamąjį statutą dėl politinių nusikaltimų. Nagrinėjant šią bylą, teisiamieji kunigai davė parodymus.
Kunigas M. Žepnickis nurodė, kad 1863 m. liepos 15/39 d., vykstant
į Škaplierinės atlaidus Skriaudžiuose su kitais dviem kunigais, buvo
areštuotas prie konduktoriaus Kulčickio namų, su kuriuo niekada ir
jokių ryšių neturėjo. Priežastis, kodėl sustojo prie Kulčickio namų,
buvo ta, kad nepažįstamas žmogus davė pinigų kunigui M. Radziukynui pamaldoms. Paėmę pinigus, važiavo toliau, bet nuvažiavus du
šimtus žingsnių buvo sugrąžinti. Liepos 16/4 d. karininko buvo be kaltės areštuotas ir jau sėdįs aštuntas mėnuo. Kunigas J. Bartaševičius
teigė esąs niekuo nekaltas ir tai gali paliudyti visa parapija. Andriejaus Pažėros visai nepažįsta ir ar buvo pas jį namuose, ar ne, neprisi	
9

Ten pat, l. 49–56v.
Dokumentuose data rašoma dvigubai: naujuoju ir senuoju stiliumi.
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mena. Apie kažkokio Rubinskio pakorimą pirmą kartą girdi ir apie jį
nekalbėjo, tai yra to žmogaus išsigalvojimas. Paklaustas papildomai,
M. Žepnickis pasakė, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį prie bažnyčios nežinia kieno buvo prikalta proklamacija. Girdėjo, kad proklamaciją ryte nuėmė ir suplėšė parapijos klebonas Kazimieras Eduardas
Vaišnoras. Tas pats kunigas pamokslo pabaigoje pasakė liaudžiai, kad
nė vienas neitų į sukilimą (maištą) ir neturėtų jokių ryšių su sukilėliais
(maištininkais). Tą patį patvirtino ir J. Bartaševičius.
Laikinojo lauko auditoriato sprendime yra pas konduktorių Kulčickį tarnavusių asmenų parodymai. Tyrimo metu nustatyta, kad kunigai M. Žepnickis ir J. Bartaševičius neperspėjo Kulčickio apie besiartinantį kariuomenės būrį. Pas Kulčickį tarnavę darbininkas ir virėja
parodė: nors Kulčickis buvo namuose ir pasislėpė, jie nematė, kad kunigai M. Žepnickis ir J. Bartaševičius būtų kalbėję su Kulčickiu. Laikinasis lauko auditoriatas kunigus M. Žepnickį ir J. Bartaševičių dėl
kaltinimo, kad perspėjo Kulčickį apie besiartinantį kariuomenės būrį,
išteisino. Kunigui M. Žepnickiui, kuriam nepateikta daugiau kaltinimų, leista toliau gyventi Augustavo gubernijoje, perkėlus į kitą parapiją ir paskyrus patikimo klebono priežiūrą. Be to, jam skirta griežta
policijos priežiūra. Kunigą J. Bartaševičių, kuriam pateiktas papildomas kaltinimas dėl raginimo padėti sukilėliams, palikti įtariamuoju, kad
politiškai nepatikimas, ir išsiųsti gyventi į Tomsko guberniją griežtai prižiūrint policijai. Nubaustas ir Garliavos parapijos klebonas
K. E. Vaišnoras, kad nepristatė valdžiai proklamacijos, prikaltos prie
Garliavos bažnyčios. Jam buvo paskirta 100 sidabro rublių bauda nukentėjusių nuo sukilimo naudai, nurodyta perkelti į kitą parapiją į žemesnes
pareigas, paskirti patikimo kunigo ir policijos griežtą priežiūrą10.
Pateikti archyviniai dokumentai liudija, kiek nedaug reikėjo, kad
kunigai būtų apkaltinti dalyvavimu sukilime ir už tai griežtai nubausti.
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S imonas N orkus

Simonas Norkus

PAMALDŲ TVARKA PUNSKO PARAPIJOJE
1898 m.
Pamaldų tvarka Punsko parapijos bažnyčioje || [89]
Pamaldos Punsko parapijos bažnyčioje vyksta tokia tvarka.
I. Sekmadieniais:
a) [Paprastais] metų sekmadieniais 6 valandą ryto vargonininkas,
akompanuodamas vargonais, gieda Marijos valandas apie Nekaltąjį
Švč. Mergelės Marijos Prasidėjimą, lenkiškai.
7 valandą laikoma primarija, 7.30 – kantoriai ir kantorės pradeda
rožinį lietuviškai, kadangi daugumos parapijiečių kalba yra lietuvių;
9.30 prie didžiojo altoriaus celebruojama votyva, jai pasibaigus, celebrantas iškart atveria tabernakulį, išima komuninę su Švenčiausiuoju,
stato ją ant altoriaus, triskart apsmilko ir iškart lietuviškai pakaitomis
su žmonėmis gieda suplikacijas. Pabaigęs suplikacijas, celebrantas netrukus intonuoja „Tegul bus pagarbintas etc.“, smilko Švenčiausiąjį,
ima į rankas komuninę, teikia palaiminimą kryžiaus ženklu, vėl smilko
ir uždaro Švenčiausiąjį Sakramentą į tabernakulį. 10.30 iš sakyklos
mokomi žmonės: vieną sekmadienį ar šventę – lenkiškai, o kitą – lietuviškai. 11-ą celebrantas skaito rytines maldas ir poterius. Paskui
iškart seka aspersija ir procesija, per kurią visada lenkiškai giedama
„Boże w dobroci nigdy nie przebrany etc.“ Paskui laikoma suma, kurios pradžioje || [89v] lenkiškai giedama „Padnijmy na twarz etc.“, o
	

Kun. Simono Norkaus atsakymai į vyskupo A. Baranausko 1898 m. anketos dvasininkams klausimus. Versta iš lenkų kalbos. Perspausdinta iš A. Katiliaus parengtos knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.),
Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 558–566.
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per „Sanctus“ – „Święty Boże“; taip pat lenkiškai. Po sumos sakomas mokymas, homilija ar pamokslas: vieną sekmadienį – lenkiškai, o
kitą – lietuviškai, būtent siekiama, kad kas sekmadienį ir šventę Dievo
žodis būtų skelbiamas dviem kalbomis (lietuvių ir lenkų) taip: jeigu
prieš sumą kalbama lietuviškai, tai po sumos – lenkiškai et vice versa [ir atvirkščiai]. Po pamokslo giesmininkai gieda rožinį į Viešpatį
Jėzų lietuviškai. 3-ią po vidurdienio kunigas, apsirengęs pagal dienos
spalvą kamža ir kapa, gieda mišparus, kuriuos pabaigus skaito vakaro maldas lietuviškai ir intonuoja „Aniuolas Dievo etc.“ Paskui patys
žmonės prieš Dievo Motinos altorių dar kalba trečią rožinio dalį, o po
to iš kantičkų ir maldaknygių gieda šventas giesmes į Viešpatį Jėzų, į
Švč. Mergelę Mariją ir šventuosius globėjus.
b) Advento sekmadieniais pamaldos vyksta kaip ir kitais metų
sekmadieniais, tik su tuo skirtumu, kad 7 valandą ryto prie Dievo Motinos altoriaus giedama „Rorate“ ir procesijoje, vietoj himno „Boże
w dobroci“, giedama „Boże wieczny, Boże żywy etc.“
c) Sekmadieniais po Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo
iki Švč. Mergelės Marijos Apsivalymo šventės, be himno pakeitimo į
„Anioł pasterzom mówił“, pamaldose jokio skirtumo neįvyksta. || [90]
d) Gavėnios sekmadieniais procesijoje giedama „Jezu Chryste,
Panie miły“, ir žmonės po mišparų patys apeina procesijoje stotis ir
gieda Graudžius verksmus, lietuviškai. Išimtį sudaro Verbų sekmadienis, per kurį po aspersijos celebrantas, apsidaręs humerolu, stula ir
violetine kapa, šventina verbas, tiksliai laikydamasis mišiolo rubrikų.
Giesmininkai pradžioje gieda „Osanna“, po skaitinio – „Collagerunt“,
po prefacijos – „Sanctus“. Kai celebrantas gesina smilkytuvą, choras gieda „Pueri Hebraeorum“. Procesijoje giedama „Krzyżu święty“,
lenkiškai. Kai procesija grįžta, vargonininkas įeina į bažnyčią, uždaro
duris, visus palikdamas šventoriuje, ir pakaitomis su celebrantu gieda
„Gloria laus“; duotu ženklu pabeldus į duris, jas atidaro, ir žmonės
gieda kitą giedamos giesmės posmą. Kai procesija prieina bažnyčios
vidurį, stabteli ir guldo kryžių ant parengto kilimo. Celebrantas klaupiasi ir, verba paliesdamas kryžių, gieda „Scriptum est enim“ tris kartus, o choras tęsia toliau, po to, keliant kryžių, du kartus gieda „O crux
ave“ ir baigia eilėmis „Erue“ ir malda „Deus, qui“. Grįžęs į zakristiją,
nusivelka kapą, apsigaubia arnotu ir išeina laikyti sumos.
e) Viešpaties Prisikėlimo sekmadienį, kai jau ima aušti, celebrantas, apsirengęs humerolu, alba, stula ir balta kapa, eina prie Kapo ir,
ten suklupęs, gieda „Gloria Tibi Trinitas“ bei psalmę „Laudate“ su
eilėmis ir maldomis. Po to gesina smilkytuvą, šlaksto Kapą, apsmilko,
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paduoda procesijų kryžių, aprėdytą || [90v] raudona stula ir Prisikėlimo iš numirusiųjų figūra. Paskui, paėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą,
intonuoja „Przez Twoje święte zmartwychpowstanie“, toliau lenkiškai – „Wesoły nam dzień dziś etc.“ ir pradedama triguba procesija.
Po procesijos celebrantas stato monstranciją ant altoriaus ir smilko,
ima procesijų kryžių ir laikydamas triskart gieda „Surrexit etc.“, į ką
atsakoma: „Qui pro nobis etc.“, paskui [seka] eilės „In resurrectione“
ir malda „Deus, qui etc.“ Po viso to iškart prasideda Matutinum, baigiant „Te Deum“, celebrantas smilko Švenčiausiąjį ir paėmęs [jį] gieda
„Salvum fac“, teikia palaiminimą ir slepia Švenčiausiąjį; po to baigiama Matutinum, celebrantas kapą pakeičia arnotu ir laiko šv. Mišias.
Per pašlakstymą visą Velykų laiką giedama „Vidi aquam“, o procesijoje – „Wesoły nam dzień“ – lenkiškai.
f) Sekminių sekmadienį, kai procesija prieina bažnyčios vidurį, celebrantas klaupiasi ir gieda pakaitomis su choru „Veni Creator
etc.“, paskui – „Emitte“ ir maldą „Praesta etc.“ Paskui, priėjęs prie
altoriaus, klaupiasi ant laiptų ir triskart intonuoja „Accipite etc.“ Tada
eina į zakristiją, nusivelka kapą, rengiasi arnotu, ima kieliką ir išeina
laikyti sumos.
II. Per paprastas šventes.
Per paprastas šventes pamaldos be Švenčiausiojo Sakramento išstatymo vyksta kaip paprastais sekmadieniais, tik praleidžiama aspersija ir procesija, jeigu šventė pasitaiko sekmadienį. Išimtį sudaro:
1. || [91] Švč. Mergelės Marijos Apsivalymo šventė; tą dieną prieš
sumą celebrantas, apsivilkęs humerolu, alba, stula ir violetine kapa,
eina prie altoriaus, jį bučiuoja ir iš epistolos kampo gieda iš mišiolo
maldas, skirtas graudulinėms žvakėms pašventinti. Kai baigiasi maldos, gesina smilkytuvą, šlaksto žvakes ir [jas] smilko, o choras tuo
metu gieda „Lumen ad revelationem etc.“, paskui – „Exsurge Domine“. Procesijoje giedama „Maryjo bądź pozdrowiona etc.“, lenkiškai.
Suma laikoma baltos spalvos apdaru.
2. Viešpaties Žengimo į dangų šventė. Tą dieną vyksta procesija
ir giedama „Wesoły nam etc.“ Grįžtant viduryje bažnyčios įrengiama
stotis. Celebrantas klaupdamasis gieda „Oramus etc.“, vargonininkas
atsako; paskui celebrantas eina prie altoriaus, ima paschalinį kryžių ir
atsiklaupęs gieda „Ascendo“, paskui – „Ascendens“ ir maldą „Deus
cujus etc.“ Po evangelijos paschalas užgesinamas ir uždegamas tik
šeštadienį prieš Sekmines vandeniui pašventinti. Prisikėlimo figūra ir
kryžius po sumos nunešami į zakristiją.
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III. Per iškilmingas šventes su Švenčiausiojo išstatymu:
a) Per iškilmingas šventes, būtent: Apreiškimą Viešpačiui, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai šventę, Šv. Jurgio šventę (kuri nukeliama į sekmadienį), Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus šventę, Dieviškosios
Apvaizdos; 7 sekmadienį po Sekminių, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę, Šv. Pranciškaus šv. stigmų kūne atsivėrimo šventę
(perkeliama į sekmadienį), Šv. apaštalų Simono ir Judo šventę, – jos
švenčiamos su Švenčiausiojo išstatymu vyskupo indulto galia, kadangi
jokios popiežiaus bulės nesama; pamaldos prasideda nuo || [91v] pirmų mišparų, kai kunigas, apsidaręs tos dienos spalvų humerolu, alba,
stula ir kapa, išeina iš zakristijos, žmonės lietuviškai intonuoja „Sveika Marija“ arba „Sveika Karaliene“. Celebrantas, įdėjęs Švenčiausiąjį
į monstranciją, smilko, pasiima veliumą ir, laikydamas rankose monstranciją, gieda „O salutaris“, „Unitrinoque“ ir teikia palaiminimą; paskui smilko Švenčiausiąjį ir išstato Švenčiausiąjį monstrancijoje visuotinei adoracijai. Toliau gieda mišparus. Pabaigęs mišparus, smilko, ima
veliumą, ima monstranciją į rankas, intonuoja lietuviškai „Garbė ir
šlovė“ ir eina su procesija; procesijai baigiantis, intonuoja „Rex Christe“. Grįžęs prie altoriaus, intonuoja „Tantum ergo“, paskui – „Tegul
bus pagarbintas“, teikia palaiminimą, stato monstranciją ant altoriaus, smilko ir slepia tabernakulyje. Rytojaus dieną, 6 valandą ryto,
vargonininkas gieda Marijos valandas; 6.30 kunigas, apsirėdęs humerolu, alba, stula ir kapa, gieda Matutinum, paskui velkasi arnotą, ima
kieliką ir laiko primariją, 7.30 kantoriai ir kantorės gieda rožinį lietuviškai, o 9.30 – votyva prie didžiojo altoriaus; pabaigus votyvą, celebrantas pakaitomis su žmonėmis gieda lietuviškai suplikacijas, 10.30
– mokymas lenkiškai arba lietuviškai (kaip iš eilės pasitaiko), 11-ą
– skaitomi poteriai ir rytinės maldos. Paskui, jeigu šventė pasitaiko sekmadienį, celebrantas, apsirėdęs humerolu, alba, stula ir kapa, atlieka
aspersiją ir po to grįžta į zakristiją, o jeigu šventė būna ne sekmadienį,
praleidžiama || [92] aspersija, o celebrantas su arnotu (kaip per šv. Mišias) išeina, išstato Švenčiausiąjį, smilko, ima į rankas monstranciją ir
gieda „O salutaris“, paskui intonuoja lenkiškai „Twoja cześć, chwała“
ir eina su procesija. Kai procesija baigiasi, intonuoja „Rex Christe“ ir,
atėjęs prie altoriaus, teikia palaiminimus, smilko Švenčiausiąjį, [jį] išstato ir laiko [šv.] Mišias. Maršalkos, arba vadinamieji broliukai, gieda
lenkiškai „Padnijmy na twarz“, o po „Sanctus“ – „Święty Boże“. Po
sumos celebrantas vėl smilko Švenčiausiąjį, ima monstranciją į rankas
ir gieda lenkiškai „Niech będzie pochwalony“, teikia palaiminimą, vėl
smilko ir slepia Švenčiausiąjį į tabernakulį. Paskui sakomas pamokslas
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lenkiškai arba lietuviškai – atitinkamai, kaip pagal eilę pasitaiko. Po
pamokslo giesmininkai gieda rožinį į Viešpatį Jėzų lietuviškai. 3 valandą po vidurdienio – mišparai, kurie pradedami ir laikomi taip, kaip
pirmieji, su tuo tik skirtumu, kad procesijai baigiantis celebrantas intonuoja „Te Deum“, o prie altoriaus gieda „Salvum fac“, teikia palaiminimą, smilko, Švenčiausiąjį išima iš monstrancijos, deda į komuninę
ir priklaupęs intonuoja „Tegul bus pagarbintas etc.“, deda komuninę
į ciborijų, uždaro, ima monstranciją ir pasišalina į zakristiją. Paskui
skaitomi vakaro poteriai, ir pamaldūs žmoneliai sukalba 3 rožinio dalį
bei gieda giesmes į šv. globėją, kurio iškilmė švenčiama. Kompleta giedama tik per šventes, pasitaikančias gavėnios šiokiadieniais. Kunigo
apranga tokia pati, kaip ir giedant mišparus. || [92v]
b) Vyskupo indulto galia su Švenčiausiojo Sakramento išstatymu
lygiai švenčiamas kiekvienas pirmas mėnesio sekmadienis. Pamaldos
tomis dienomis laikomos taip pat, kaip ir per iškilmingas šventes su
Švč. Sakramento išstatymu, tik negiedami pirmieji mišparai ir nelaikoma Matutinum.
c) Pamaldos per Dievo Kūną prasideda nuo pirmųjų mišparų, kurie
pradedami ir laikomi taip pat, kaip ir prieš kiekvienus atlaidus. Procesijoje giedama „Garbė ir šlovė“, po procesijos – „Tantum ergo“. Rytojaus dieną pamaldos prasideda ir laikomos kaip per iškilmingas šventes,
t. y. atlaidų dieną, su tuo skirtumu, kad sumos laiku, po „Prosam“, celebrantas stato monstranciją ant altoriaus, smilko, ima į rankas ir gieda
„Ecce panis“, „In figuris etc.“, „Bone Pastor etc.“ ir iškart teikia palaiminimą. Paskui smilko, išstato monstranciją ir gieda evangeliją etc. Po
sumos nusivelka arnotą ir manipulą, ima baltą kapą, užpildo smilkytuvą, smilko, pasiima veliumą, ima monstranciją, intonuoja „Twoja cześć
chwała“ lenkiškai ir eina su procesija, paskui, nepriėjęs prie pirmosios
stoties, intonuoja „Rex Christe“. Priėjęs prie pirmosios stoties, stato
monstranciją ant altorėlio, smilko Švenčiausiąjį, tada stoja iš epistolos
kampo. Tuo metu vienas iš kunigų, kurie asistuoja celebrantui apsivilkę arnotais, ima manipulą ir kancionalą, atsiklaupęs prieš Švenčiausiąjį,
sukalba „Munda cor“, prieina prie celebranto, gauna || [93] palaiminimą
ir gieda pirmąją evangeliją. Po baigtos evangelijos celebrantas bučiuoja knygą, smilko Švenčiausiąjį, ima į rankas monstranciją ir intonuoja
„U drzwi Twoich“, ir nepriėjęs prie antrosios stoties – „Rex Christe“.
Antroji, trečioji ir ketvirtoji evangelijos giedamos, kaip ir pirmoji. Po
antrosios evangelijos giedama „Przed tak wielkim Sakramentem“. Po
trečiosios – „Straszliwego Majestatu Panie“ ar „Kto się w opiekę“ ir
„Rex Christe“. Po ketvirtosios celebrantas su choru gieda „O Sacrum
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Convivium“ et „Posuit“ ir maldą „Deus, qui etc.“, teikia palaiminimą,
smilko Švenčiausiąjį, lenkiškai gieda „Niech będzie pochwalony“ ir uždaro Švenčiausiąjį į tabernakulį. Paskui [celebrantas] sako lietuvišką
ar lenkišką pamokslą (kaip iš eilės pasitaiko). Po to giesmininkai gieda
rožinį į Viešpatį Jėzų, o 3 valandą po vidurdienio laikomi mišparai taip
pat, kaip ir pirmieji. Procesijoje giedama „Garbė ir šlovė“ – lietuviškai. Dievo Kūno oktavoje laikoma tik suma ir mišparai. Suma prasideda
8-ą ryto ir laikoma taip, kaip Dievo Kūno dieną, tik procesijoje giedama
lietuviškai „Garbė ir šlovė“. Mišparai – 5-ą vakaro. Kiekviena procesija
per visą oktavą užbaigiama himnu „Tantum ergo“ ir „Tegul bus pagarbintas“; o po paskutinių mišparų – himnu „Te Deum“, „Salvum fac“ ir
„Tegul bus pagarbintas“.
d) Švenčiausiasis išstatomas komuninėje kas sekmadienį ir šventę
giedant suplikacijas. || [93v]
e) Per visą spalio mėnesį kunigas, atlaikęs šv. Mišias prie didžiojo
altoriaus, iškart atveria tabernakulį ir, neišimdamas komuninės, priešais Švenčiausiąjį su žmonėmis kalba vieną rožinio dalį, paskui, pabaigęs rožinį, uždaro tabernakulį ir šlaksto žmones švęstu vandeniu.
IV. Šiokiadieniais.
Šiokiadieniais, išskyrus skaitytines ar giedotines šv. Mišias, kitų
viešų pamaldų nebūna. Išimtį sudaro:
a) Per adventą 7 valandą ryto prie Dievo Motinos altoriaus kasdien giedamos rarotų Mišios.
b) Pelenų dieną celebrantas, apsivilkęs humerolu, alba, stula ir
violetine kapa, prie didžiojo altoriaus šventina pelenus, tiksliai prisilaikydamas mišiolo nurodymų. Paskui pabarsto kiekvienam galvą,
sakydamas „Memento homo“, o toliau intonuoja litaniją į Visus šventuosius lotyniškai ir eina su procesija. Paskui nusivelka kapą, apsivelka violetinį arnotą ir laiko sumą.
c) Visą gavėnią kas trečiadienį ir penktadienį giesmininkai patys
be kunigo lietuviškai gieda Graudžius verksmus ir su procesija apeina
stotis.
d) Didįjį ketvirtadienį suma prasideda 10 valandą. Į „Gloria“ skambinama visais varpais, kurie po to tyli iki Rezurekcijos. Šv. Mišių laiku
žmonėms dalijama Komunija. Pasibaigus šv. Mišioms, celebrantas nusivelka arnotą ir manipulą, apsivelka baltą kapą, smilko Švenčiausiąjį, ima
į rankas, intonuoja „Pange lingua“ ir su giesmėmis perneša Švč. Sakramentą į rūsį. Paskui grįžta || [94] prie didžiojo altoriaus ir prie [jo] pakopų kalba mišparus. Po mišparų nusivelka stulą ir baltą kapą, apsivelka
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violetinę stulą ir kapą, nudengia ir plauna altorius. Altorių nudengimo
metu kalbama psalmė „Deus Deus meus“.
e) Didįjį penktadienį pamaldos prasideda 9 valandą. Kunigas,
apsivilkęs humerolu, alba, stula ir juodu arnotu, išeina iš zakristijos;
prie didžiojo altoriaus gulasi kryžiumi. Atsikėlęs eina prie altoriaus, jį
bučiuoja, stoja iš epistolos kampo ir skaito pirmąjį skaitinį. Kai baigia
pirmąjį skaitinį, iškart giedamas traktas „Domine audivi“, po antrojo
[skaitinio] – „Eripe me“. Po pasijos ir maldų celebrantas nusivelka
arnotą, ima kryžių ir triskart gieda „Ecce lignum“, choras atsako – „In
quo“. Giedant trečiąkart „Ecce lignum“, celebrantas neša kryžių, parengtoje vietoje deda bažnyčios viduryje ir nusiavęs batus, adoruoja.
Adoracijos metu giedama „Popule meus“ ar „Kryžiau Kristuso“. Paskui kryžių adoruoja dvasininkai ir žmonės. Adoracijos pabaigoje ant
altoriaus ir rūsyje uždegamos žvakės. Po adoracijos Švč. Sakramentas
pernešamas iš rūsio prie didžiojo altoriaus giedant „Vexilla Regis“.
Šv. liturgijos laiku visi klūpo, paskendę maldoje. Tuojau pradžioje celebrantas smilko šv. ostiją ir altorių, po to plauna rankas, kalba „Orate
fratres“, tačiau neatsigręžia. Po „Pater noster“ ir „Libera nos“ pakelia
šv. ostiją, kam duodamas ženklas kleketu, tai daroma ir per „Domine
non sum dignus“. Po to, kai celebrantas suvalgo šv. ostiją ir išgeria
taurę, likusią ostiją įdeda į monstranciją, po to baigia šv. liturgiją. Pabaigęs liturgiją, celebrantas nulipa nuo [altoriaus] pakopų, nusivelka
arnotą, apsigaubia juoda kapa, || [94v] kalba mišparus, po kurių smilko Švenčiausiąjį, ima baltą veliumą ir perkelia Švenčiausiąjį į kapą su
giesme „Recessit Pastor“. Pastatęs Švč. Sakramentą ant parengto sosto, celebrantas arba kitas kunigas perkelia komuninę ir pastato Kape.
Paskui intonuoja „Verkit aniuolai“ ir grįžta į zakristiją.
f) Didįjį šeštadienį pamaldos laikomos 8 valandą ryto. Celebrantas, apsivilkęs humerolu, alba, stula ir violetine kapa, su patarnautojais eina į šventorių, šventina ugnį, paskui – pumpurus (kaip nurodyta mišiole), pripila smilkytuvą, šlaksto ir smilko, paskui prie didžiųjų
durų nusivelka violetinę kapą ir stulą ir apsirėdo baltu manipulu, stula
ir dalmatika. Pripila smilkytuvą, įėjęs į bažnyčią, ima triangulą, uždega [pirmą žvakę] ir priklaupęs gieda „Lumen Christi“. Bažnyčios
viduryje uždega antrą žvakę ir vėl gieda „Lumen“. Prie grotelių uždega trečią ir taip pat gieda „Lumen“. Kai procesija prisiartina prie
didžiojo altoriaus, celebrantas triangulą atiduoda patarnautojui, pats
atsiklaupęs sukalba „Munda cor“ ir atsistojęs prieina prie pulpito,
smilko knygą ir gieda „Exultet“. Kai pabaigia paschalo šventinimą,
nusivelka baltą apdarą, ima violetinį manipulą, stulą ir arnotą ir skaito
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iš epistolos kampo prefacijas, ir gieda maldas. Po ketvirtos choras gieda „Cantemus“, po aštuntos – „Vinea“, po vienuoliktos – „Attende“.
Po paskutinės maldos celebrantas nusivelka arnotą ir manipulą ir apsivelka violetine kapa, ir visi eina šventinti vandens su giesme „Sicut
cervus“. Celebrantas šventina vandenį, || [95] tiksliai prisilaikydamas
mišiolo nurodymų. Pabaigęs šventinti vandenį, intonuoja Visų šventųjų litaniją lotyniškai, o atėjęs prie altoriaus, krinta kryžiumi ir guli iki
„Peccatores“. Paskui atsistoja, eina į zakristiją ir rengiasi šv. Mišioms.
Per „Gloria“ groja vargonai ir skamba visi varpai. Po Komunijos vargonininkas pradeda mišparus giedant tris kartus „Aleliuja“ ir psalmę
„Laudate“, paskui celebrantas intonuoja antifoną „Vespere“, o choras
gieda toliau, po to giedama „Magnificat“. Tada įprasta tvarka baigiamos šv. Mišios.
Ištisą šventąjį tridienį kantoriai vakarais iki vėlumos gieda
šv. giesmes lietuviškai. Didįjį šeštadienį, 8 valandą vakaro, Kape giedama kompleta, paskui sakomas pamokslas, o vėliau žmonės gieda pamaldžias giesmes iš kantičkų per visą naktį iki pat Rezurekcijos.
g) Gegužės mėnesį, 7 valandą ryto, laikomos šv. Mišios prie Dievo
Motinos altoriaus, kurioms pasibaigus celebrantas iškart gieda litaniją
į Dievo Motiną pakaitomis su žmonėmis lietuviškai, paskui skaitomas
trumpas mokymas apie Marijos gyvenimą ir dorybes, toliau giedama malda, tenkanti kiekvienai dienai, ir pamaldos baigiamos himnu
„Sveika, Marija, dangaus lelija“.
h) Šv. Morkaus dieną ir Maldavimų dienomis celebrantas, apsivilkęs kamža, stula ir violetine kapa bei biretu, suklupęs prie didžiojo altoriaus, gieda antifonas „Oremus“, „Exsurge etc.“ ir maldas, o paskui
– litaniją į Visus šventuosius lietuviškai, į žodžius: „Šv. Marija“, visi
atsistoja, o į žodžius: „Šv. Petrai“, eina procesijoje || [95v] į kapines
arba prie kryžiaus, kur, sugiedojęs maldavimo antifonas ir eiles ir pašlakstęs vietą, celebrantas ir žmonės grįžta į bažnyčią, tęsdami litaniją.
Po litanijos tuojau vyksta Maldavimo Mišios.
i) Šeštadienį, Sekminių vigilijoje, šventinamas vanduo – tos dienos
ceremonijos tokios pačios, kaip ir Didįjį šeštadienį šventinant vandenį.
k) Visą spalio mėnesį kunigas po šv. Mišių iškart prie atverto tabernakulio, neišimdamas komuninės, su žmonėmis kalba pirmąją rožinio dalį ir šlaksto šventintu vandeniu.
l) Pamaldos Vėlinių dieną prasideda nuo pirmųjų mišparų. Pirmąją lapkričio po mišparų kunigas, apsivilkęs kamža, stula ir juoda kapa
ir biretu, eina prie bažnyčios viduryje įrengto katafalko, ten sėda ant
parengto krėslo ir gieda gedulingus mišparus, kuriuos baigęs intonuo-
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ja lietuviškai „Diena rūsti“ ir su procesija eina į šventorių. Ten įrengiamos 4 stotys ir giedamos visokios maldos, pateiktos kancionale tai
dienai, grįžęs į bažnyčią sustoja tarp didžiojo altoriaus ir katafalko iš
Epistolos pusės ir gieda „Libera“. Paskui smilko, gieda „Kyrie eleison“
ir „Pater noster“, šlaksto katafalką ir smilko, gieda konduktą ir maldą,
paskui – „Salve Regina“ ir intonuoja „Aniuolas Dievo“. Rytojaus dieną celebrantas, apsivilkęs kamža ir juoda stula, gieda „Invitatorium“,
I, II, ir III noktiurnus bei Laudes, „Benedictus“ ir maldą, paskui laiko
gedulingas Šv. Mišias, paskui skelbia Dievo Žodį ir laiko procesiją kaip
ir per pirmuosius mišparus. || [96]
m) Padėkos dienomis po šv. Mišių giedama „Te Deum“.
n) Laidotuvės Punsko parapijoje kuklios. Daugiausia laidojama be
kunigo; kiekvienas mirusysis šlakstomas veltui. O kai laidojama su
šv. Mišiomis, kunigas, apsivilkęs kamža ir juoda stula, pasitinka kūną
bažnyčios vartuose, šlaksto, sukalba „De profundis“, gieda „Exultabunt“ ir eiles „Miserere“, įveda į bažnyčią ir tiesiai gieda „Invitato
rium“ ir pirmąjį noktiurną, pakartoja antifonas, po trečio skaitinio ir
„Responsorium“ kalba „Pater noster“ ir maldą – kaip mirties dieną.
Laikomos gedulingos Mišios, o po jų celebrantas nusivelka arnotą, stulą, albą ir humerolą, ima kamžą, stulą ir taip pat juodą kapą,
prie katafalko gieda „Non intres“ ir atlieka konduktą taip pat, kaip
per pirmus Vėlinių dienos mišparus. Paskui nusivelka kapą, gieda „In
paradisum – Ego tum benedictus“, [karstas] išnešamas į šventorių ir
baigiamos pamaldos, kaip ritualas ir kancionalas nurodo. Kalbos labai
retai sakomos, vos kelios per metus.
o) Nesant kūno, egzekvijos giedamos tokiu būdu: kunigas, apsivilkęs kamža ir juoda stula, jeigu būna vienerios egzekvijos, pirmadienį ir ketvirtadienį gieda pirmąjį noktiurną, antradienį, penktadienį
– antrą, o trečiadienį ir šeštadienį – trečią, po trečio skaitinio ir atliepo
kalba „Pater noster“, „De profundis“ su eilėmis ir įprasta malda. Jeigu
ritas neleidžia laikyti gedulingų Mišių, celebrantas po maldos, žegnodamas katafalką, gieda „Requiem aeternam“ ir „Requiescat“. O jeigu
galima laikyti gedulingas šv. Mišias, po maldos nieko negieda, bet iškart išeina su šv. Mišiomis, o po Mišių, praleidęs „Non intres“, kaip
paprastai, gieda konduktą. || [96v]
p) Visos santuokos kuklios – mokestis apie 3 rublius; vestuvių
pamokslai nepraktikuojama.
q) Punsko bažnyčia turi šv. Kryžiaus relikvijų, kurias duoda penktadienį žmonėms pabučiuoti tuojau po primarijos.
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r) Be mokymų, pamokslų ir homilijų, kurie skelbiami iš sakyklos
žmonėms kas sekmadienį ir šventę lietuvių ir lenkų kalbomis, dar
vyksta sistemingas katekizmo mokymas vaikams dviem kalbomis kas
antradienį ir penktadienį. Pirmajai išpažinčiai ir Komunijai vaikai rengiami po Velykų dvi savaites – atskirai lietuviškai ir lenkiškai.
s) Kalėdojimas vyksta tokiu būdu: kunigas, apsivilkęs kamža ir
balta stula, su kryžiumi rankoje įeina į namus, per adventą gieda „Ave
maris stella“, po Viešpaties Gimimo – „Salve Jesu parvule“, šlaksto
būstą švęstu vandeniu, duoda kryžių visiems pabučiuoti, surašo gy- Kun. Simonas
ventojus: einančius ir neinančius išpažinties, klausinėja katekizmo, Norkus
mokantiems duoda korteles; o kurie nieko nemoka, kortelių negauna,
kol neišmoksta, kadangi, be tikėjimo pagrindų išmanymo, kalėdojantis
kunigas nieko daugiau nereikalauja.
V. Nedorybės, vyraujančios šioje parapijoje, maždaug tokios:
1) melavimas – visuotinė yda, kuri beveik nelaikoma nuodėme;
2) prietarai ir užkalbėjimai daugiausia paplitę tarp moterų; 3) nenoras
klausyti Dievo Žodžio || [97] yra vyriškosios lyties jaunimo yda, dėl
ko: a) pasileidimas tarp jų pasislinkęs iki gyvuliškumo; b) girtuokliavi
mas, susijęs su peštynėmis; c) nepagarba tėvams net iki kraujo juos
sumušant; d) krikščioniškų pareigų apleidimas, ypač išpažinties ir šv.
Komunijos lankymo. Paskutinioji yda slegia ir senius, kurių dauguma
šventą išpažintį vos kartą metuose apie Velykas kaip baudžiavą atlieka; 4) šlėktai, vadinančiai save aristokratija, inteligentija, gresia bedievystė, susijusi su Dievo ir Bažnyčios įsakymų niekinimu, kadangi
pažeisti šeštą įsakymą, šventą dieną praleisti šventųjų Mišių klausymą
be jokios priežasties, laužyti pasninkus etc. patys netgi nuodėme nelaiko. Šventosios išpažinties dauguma jų visai nevaikšto, o kurie atlieka ją kartą metuose arba kartą per dvejus ar trejus metus, tai su tokiu
abejingumu ir panieka, kad drąsiai galima tarti, jog ateina ne atsiprašyti, bet pasityčioti iš Pono Dievo ir papiktinti mažutėlių.
K u n . S. N a r k e v i č i u s | | [98]
Kun. Simonas Norkus-Narkevičius (1841 m. Kalvarijos valsčiuje
– 1912 m. Punske) – rašytojas, aušrininkas. Dalyvavo 1863 metų sukilime.
Bendradarbiavo su Jonu Basanavičiumi. Vienas svarbiausių „Aušros“ korespondentų. Rašė ir į kitus lietuviškus laikraščius. Išleido knygelę „Maža dovanėlė Lietuvos jaunimui“. Punske baigė statyti ir įrengti naują bažnyčią, aptvėrė
šventorių, įsteigė naujas kapines, jose pastatė mūrinę koplyčią.
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Kęstutis Žemaitis

Kunigų seminarijos Marijampolėje
atkūrimas: tarp Seinų dvasios
ir dabarties aktualijų
Įvadas. Katalikų bažnyčioje kunigų seminarijos pradėtos steigti po Tridento visuotinio susirinkimo. Jų pagrindinis tikslas – rengti
bažnyčiai dvasininkus, kurie galėtų patarnauti tikintiesiems, skleisti
Evangeliją jos nepažįstantiems ir, be abejo, patys siektų šventumo. Seminarijos visame pasaulyje suvaidino didelį vaidmenį ne tik religiniame, bet ir kultūriniame bei socialiniame krašto gyvenime.
Lietuvos Užnemunėje seminarija taip pat turėjo svarbią istorinę
bei kultūrinę reikšmę. Ši dvasininkų rengimo institucija ugdė katalikybę bei tautinę savimonę puoselėjančius ir skleidžiančius asmenis.
Tačiau ši seminarija nuolat patyrė išmėginimus – buvo perkeliama,
uždaroma, persekiojama. Tai vyko tautinės neapykantos ar politinės
priešpriešos pagrindu.
Seminarija turėjo didelės reikšmės tiek Seinams, tiek vėliau kitoms vietovėms. Ji išsaugojo daugelį tradicijų, ir tokia buvo atkurta
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Visgi, praėjus 50 okupacijos metų
ir Lietuvą kaip ir daugelį kitų valstybių užplūdus sekuliarizmo dvasiai,
visuomenės religingumas gerokai sumažėjo. Visa tai atsiliepė dvasinių
pašaukimų skaičiui ir kartu kunigų seminarijų funkcionalumui. Šios
priežastys tiesiogiai paveikė ir atkurtosios Vilkaviškio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos likimą.
Šio rašinio tikslas – moksliniu analizės metodu pažvelgti į kunigų
seminarijos Marijampolėje istorinį laikotarpį ir įvertinti jos kūrimosi
tikslus bei aplinkybes.
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Seminarijos Marijampolėje priešistorė. Kunigų parengimo
klausimą Užnemunėje pirmieji išsprendė Seinų vyskupas M. Manugevičius ir jo pagalbininkas vyskupas P. Marciejevskis, įkurdami seminariją Seinų mieste. Lenkams suvaržius seminarijos veiklą ir ištrėmus
vyskupą Antaną Karosą, seminarija buvo įkurdinta Zyplių dvare, o
1922 m. persikėlė į Gižus ir pradėjo naują veiklos laikotarpį. 1930 m.
kunigų seminarija perkeliama į Vilkaviškį (nuo 1926 m. ji nebe Seinų,
o, įkūrus Vilkaviškio vyskupiją, Vilkaviškio kunigų seminarija), čia
vyskupo A. Karoso rūpesčiu buvo pastatyti nauji ir tuomet labai modernūs kunigų seminarijos pastatai. Ši dvasininkų rengimo mokykla
veikė iki 1940 m. sovietinės okupacijos bei iš dalies nacių okupacijos metais. Sovietams 1944 m. seminariją likvidavus, klierikai buvo
rengiami Kauno kunigų seminarijoje. Greta šios seminarijos veikė ir

Mikalojus Manugevičius (1754–1834) gimė Kamenece, armėnų kilmės. Mokėsi pas jėzuitus
Zločeve ir Zamoscio universitete. Profesorius, filosofijos daktaras. Būdamas kunigas studijavo Romoje. Dirbo pedagoginį ir pastoracinį darbą. Varšuvos katedros prelatas, Gniezno
ir Lovičiaus kanauninkas. 1822 m. paskirtas Varšuvos sufraganu; 1825 m. – Seinų vyskupu. 1828 m. išvyko gydytis, apsigyveno Varšuvoje ir į Seinus nebegrįžo. Mirė Varšuvoje.
(LE, t. 17, p. 265)
	
Polikarpas Augustinas Marciejevskis (1761–1827) gimė Kretingoje. Tėvas buvo žydų kilmės, tačiau priėmęs katalikų tikėjimą. Studijavo Vilniaus universitete, 1778 m. įstojo į dominikonų vienuolyną, 1784 m. įšventintas kunigu. 1798 m. gavo Apaštalų Sosto dispensus
nuo vienuoliškų įžadų. Nuo 1813 m. – Seinų vyskupo generalvikaras ir oficiolas, 1819 m.
– Seinų vyskupo pagalbininkas. Prie vyskupų J. Golaševskio ir I. Čiževskio faktiškai valdė
vyskupiją, nes pastarieji kaip senatoriai gyveno Varšuvoje. Po I. Čiževskio mirties išrinktas
vyskupijos administratoriumi. Ordinaru netapo dėl masonų intrigų – valdžia jo kandidatūros netvirtino. Mirė ir palaidotas Rudaminoje, kur ir gyveno. (LE, t. 17, p. 285–286)

Kalbant apie kunigų seminariją, kurios ištakos yra Seinuose ir veiklos pabaiga Vilkaviškyje, kyla sunkumų: tiek Vilkaviškio vyskupijos, tiek Vilkaviškio kunigų seminarijos archyvai karo metais buvo sunaikinti, o Seinų vyskupija panaikinta formuojant naujas Lenkijos
vyskupijas, todėl ir jos archyvai išblaškyti arba pražuvę, tad reikia remtis išlikusiais Seinų
ir Vilkaviškio vyskupijos dvasininkų, profesūros ir klierikų sąrašais, seminarijoje studijavusių žmonių prisiminimais.
	
Kunigų seminarijos Gižuose 1922–1930 m. laikotarpis sąlygiškai skirstomas į du tarpsnius:
pirmasis 1922–1926 m. ir antrasis 1926–1930 m. Pirmasis laikotarpis įvardinamas Seinų
seminarijos, o nuo 1926 m., kai buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija ir Lietuvos
teritorijoje likusi Seinų vyskupijos dalis tapo Vilkaviškio vyskupija, seminarija Gižuose
vadinama Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija.

Constitutio Apostolica, Lituanorum gente. Acta Apostolicae Sedis, Commentarium officiale, Annus XVIII, vol. XVIII, Romae MDCCCCXXVI: 122: „Diocesis Vilkaviškensis, cum
cathedrali ecclesia sub titulo Visitationis B. M. V. in civitate Vilkaviškis, continebit decanatus: Bartninkensem, Garliavensem, Kalvariensem, Mariampolensem, Naumiestensem,
Panemunensem, Prienensem, Seiriensem, Simnensem, Vilkaviškensem, Šakensem.“

Kauno kunigų seminarijoje trūko naujos mokslinės literatūros lietuvių kalba, buvo justi
dvasinio bei intelektinio studentų ugdymo spragų, seminarijos regula labiau tiko tarpukario Lietuvos klierikams. Visgi ši seminarija per visą sovietmetį parengė daug gerų kunigų
ne tiktai Vilkaviškio vyskupijai, bet ir visai Lietuvos Bažnyčiai, būrį misionierių kitoms
sovietinėms respublikoms, kur labai trūko katalikų kunigų.
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pogrindžio kunigų seminarija. Ši seminarija privertė sovietinę valdžią
leisti Kauno kunigų seminarijoje studijuoti bent kiek daugiau norinčiųjų tapti kunigais.
Visgi ir tai neišsprendė kunigų trūkumo problemos. Buvo manoma, kad reikia laisvo priėmimo į dvasinę seminariją, be to, Lietuvai
Kauno seminarijos maža. Tad atkūrus Nepriklausomybę imtasi atstatyti sugriautas bažnyčias, atkurti uždarytas institucijas, taip pat ir kunigų seminarijas.
Pirmiausia atkuriama Telšių, vėliau Vilniaus kunigų seminarija.
Vilkaviškio vyskupijoje puoselėjama mintis atkurti sovietų uždarytą
Vilkaviškio kunigų seminariją su jos tradicijomis ir dvasia. Buvo tikimasi, kad čia bent iš dalies atgis toji dvasia, kurios veikiami brendo
Juozas Oleka, Vincentas Borisevičius, Juozas Montvila10, Mykolas

„Pozityvių rezultatų davė pogrindinės kunigų seminarijos įsteigimas Lietuvoje. Tada
valdžiai nebeliko reikalo labai mažinti klierikų skaičių ir juos „nuvaryti“ į pogrindį taip
prarandant patogesnę jų kontrolę oficialioje seminarijoje. Tokiomis sąlygomis iki politinio atgimimo Lietuvoje Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje mokėsi ir Vilkaviškio
vyskupijos klierikai. Iš šios vyskupijos kandidatų kartais atsirasdavo didesnis skaičius, tad
dažnai ne vienas būdavo paskiriamas ir į kitas Lietuvos vyskupijas.“ (K. Žemaitis, Vilkaviškio vyskupija, Marijampolė, 2004, p. 112–113)

Juozas Oleka gimė 1812 m. sausio 18 d. Kriauniškiuose, Pilviškių parapijoje, Seinų vyskupijoje. 1832 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, mokėsi Varšuvos dvasinėje akademijoje,
kunigu įšventintas 1837 m. gruodžio 3 d. 1883 m. kunigas J. Oleka popiežiaus buvo nominuotas tituliniu Arato vyskupu ir paskirtas Seinų-Augustavo vyskupo pagalbininku.
Vyskupas J. Oleka gyveno Vilkaviškyje ir buvo šios parapijos klebonas. Mirė 1890 m.
spalio 27 d., palaidotas Vilkaviškio bažnyčios šventoriaus koplytėlėje paruoštoje kapavietėje. Vyskupas buvo visų tikinčiųjų mylimas ir gerbiamas. Po jo mirties dar ilgai žmonės
kalbėjo, kad tai būta tikrai švento gyvenimo žmogaus.

Vincentas Borisevičius (1887–1946) gimė Šunskų parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Baigęs Seinų kunigų seminariją, studijavo Fribūro universitete Šveicarijoje. Kunigu įšventintas 1910 m. 1940 m. prelato V. Borisevičiaus skiriamas Lizijos tituliniu vyskupu ir Telšių
vyskupo pagalbininku. Mirus vyskupui J. Staugaičiui, paskirtas Telšių vyskupu ordinaru.
1945 m. vasario 5 d. buvo suimtas – antrą ir paskutinį kartą. Žiauriai tardytas ir kankintas.
Sušaudytas Vilniuje 1946 m. spalio 12 d. (Mūsų švyturiai, p. 24–25)
10
Juozas Montvila (1885–1912) gimė Gudelių kaime, Marijampolės parapijoje. 1903 m.
įstojo į Seinų kunigų seminariją. Caro valdžia bausdavo kunigus už Šv. Sakramentų
teikimą unitams, tad kunigui J. Montvilai reikėjo iš Lipsko parapijos keltis į Liubavą. Ir čia
valdžia jam uždraudė sakyti pamokslus, eiti vikaro pareigas. Dirbant Seinuose vyskupo
A. Karoso išleistas laikinai darbuotis į JAV. 1912 m. didvyriškai žuvo skęstančiame laive
„Titanikas“. (Mūsų švyturiai, p. 199–201)
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Krupavičius11 ir kiti Lietuvos šviesuoliai. Toks Seinų seminarijos dvasios ilgesys iš dalies ir lėmė seminarijos Marijampolėje atkūrimą. Tai
galima justi ir Vilkaviškio vyskupo dekrete: „Todėl, pagarbiai minėdamas daugelį šviesių Lietuvos asmenybių išugdžiusią prakilnių tradicijų Seinų seminariją, prisimindamas Vilkaviškio kunigų seminariją,
garsėjusią aukštu mokslo bei dvasinės pažangos lygiu [...] skelbiu, jog
šiuo dekretu Marijampolėje atkuriama Vilkaviškio vyskupijos kunigų
seminarija“12.
Seminarijos vieta. Atkuriant Vilkaviškio vyskupijos seminariją
reikėjo surasti jai tinkamas patalpas13. Atsirado dar viena galimybė
– seminariją įkurdinti prie Vilkaviškio, Paežerių dvare, kurį paveldėtojos Vailokaitytės (1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro dukros)
norėjo padovanoti Vilkaviškio vyskupijai. Tuomet laikraštis Sūduvos
kraštas rašė: „Tapti rūmų savininkais norą buvo pareiškusi ir Vilkaviškio vyskupija, norėjusi buvusiame dvare įkurdinti kunigų seminariją. Tuo labiau, kad ir buvusi dvaro savininkė Vailokaitytė, pagal galiojančius šalyje įstatymus negalėjusi atgauti nuosavybės, pageidavo
to paties“14. Pati savininkė šį norą patvirtino raštu minėtos vyskupijos
ordinarui15. Ji kreipėsi ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Kultūros
ministeriją, bet jos siekis atgauti nuosavybę buvo nesėkmingas, ir ten
seminarija neįsikūrė16.

11

12

13

14
15

16

Mykolas Krupavičius (1885–1970) gimė Balbieriškio parapijoje. 1905 m. baigė mokytojų
seminariją Veiveriuose, mokytojavo. 1913 m. baigė Seinų kunigų seminariją, studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. Įšventintas kunigu 1914 m. birželio 13 d. 1918 m.
išrenkamas Krikščionių demokratų partijos centro komiteto pirmininku, vėliau skiriamas
žemės ūkio ministru. Po 1926 m. perversmo tęsė studijas Prancūzijoje, vėliau dirbo
Vilkaviškio kunigų seminarijoje, pastoracinį darbą parapijose. 1942 m. nacių išvežtas
į Vokietiją. Po karo apsigyveno JAV. Mirė 1970 m. gruodžio 14 d. Palaidotas Čikagos
Šv. Kazimiero kapinėse. (Mūsų švyturiai, p. 149–151)
Dekretas dėl Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijos atkūrimo, Marijampolė, 1997 m.
gegužės 18 d., Sekminės, nr. 160. (K. Žemaičio asmeninis archyvas)
Senosios Vilkaviškio kunigų seminarijos patalpos buvo paverstos siuvimo fabriku. Pritaikant gamybai jos taip rekonstruotos, kad tai galima pavadinti suniokojimu. Taigi grįžti į
senuosius rūmus Vilkaviškyje nebuvo galimybės. Svarstyta, ar statyti naujus pastatus, ar
steigti seminariją Marijampolėje, dideliame vyskupijai priklausančiame name. Pirmuoju
atveju susidurta su lėšų stygiumi, antruoju – namas buvo per mažas ir sunkiai pritaikomas
naujai paskirčiai. (K. Žemaitis, Vilkaviškio vyskupija, p. 122)
D. Sinkevičienė, „Nauja Paežerių dvaro paskirtis“, Sūduvos kraštas, nr. 7 (141), 1988 01 23.
R. Vailokaitytė-Backa, Laiškas vyskupui Juozui Žemaičiui MIC, Kalifornija, 1997 12 18.
(Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas)
Šis planas nebuvo įgyvendintas, nes greitai Paežerių dvaro pastatuose įkurdintas
Vilkaviškio kraštotyros muziejus, ir pastatas tapo negrąžintinas savininkams. Pabrėžtina,
kad teisėta nuosavybė nebuvo sugrąžinta savininkei.
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Atsirado pasiūlymas seminariją kurti Liudvinave, bet patalpos
nebuvo tinkamos, taip pat Liškiavoje, tačiau ten, nors vieta ir buvęs
dominikonų vienuolyno pastatas idealiai tiko, pagrindine kliūtimi tapo
gana didelis atstumas nuo Marijampolės. Iš principo ši nuošali vieta
tiko dvasinio ugdymo institucijai, tačiau pakviesti kiekvieną savaitę
važinėti dėstytojus iš Kauno, Vilniaus ar net Marijampolės buvo beveik neįmanoma.
Apsistota prie senojo marijonų vienuolyno pastato Marijampolėje. Su šiuo istoriniu vienuolynu glaudžiai susijusi Marijampolės miesto pradžia, čia buvo paskutinis marijonų vienuolis kunigas Vincentas Senkus, čia gyveno palaimintasis Jurgis Matulaitis. Didesnė dalis
vienuolyno buvo nenaudojama ir panaši į tiesiog nuniokotas patalpas.
Sutarus su marijonais vyskupija pasirašė panaudos sutartį17, pagal
kurią vienuolynas vyskupijai penkiasdešimčiai metų duoda naudotis
minima pastato dalimi už tai, kad vyskupija jį savo lėšomis restauruos,
nepažeisdama esminių statinio charakteristikų. Ši idėja pasirodė įgyvendinama. Prasidėjo restauracijos darbai, juos atlikti buvo pakviesta
Marijampolėje žinoma įmonė „Statybos ritmas“18.
Seminarijos veiklos pradžia. 1989 m. Vilkaviškio vyskupija atgavo savarankiškumą, ji nebebuvo valdoma iš Kauno. Po ilgo laikotarpio gavo savo atskirą vyskupą (jo neturėjo nuo A. Karoso mirties
1947 m.). „Naujasis Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis savo ateities
planuose numatė katedros ir daugelio kitų sugriautų bažnyčių atstatymą, evangelizaciją naujomis, pasikeitusiomis sąlygomis, taip pat Vilkaviškio kunigų seminarijos atkūrimą. Jau 1991–1992 metais pradėta
svarstyti seminarijos atkūrimo galimybė. Galutinai šio projekto įgyvendinimas subrendo 1997 metais – Sekminių dieną vyskupas Juozas Žemaitis Marijampolės mažojoje bazilikoje, vykstant kunigų šventimams,
iškilmingai perskaitė dekretą19 dėl seminarijos atkūrimo. Tai buvo ne tik
lauktas momentas, bet daugeliui netgi staigmena: netikėtą žinią pirmą
kartą išgirdo ne tik nemažai pasauliečių, bet ir daug kunigų, net kai kurie vyskupai. Nevienodai šis vyskupo žingsnis buvo vertinamas įvairių

17

18
19

Panaudos sutartis pasirašyta 1998 m. gegužės 6 d. Vyskupijos vardu pasirašė vyskupas
J. Žemaitis, generalvikaras mons. dr. V. Bartuška, vyskupijos kancleris kan. J. Pečiukonis.
Vienuolyno vardu – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo titulo kunigų marijonų
vienuolijos vyr. vadovo delegatas Lietuvai kun. dr. Vytautas Brilius.
K. Žemaitis, Vilkaviškio vyskupija, p. 122–123.
Dekretas dėl Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijos atkūrimo, Marijampolė, 1997 m.
gegužės 18 d., Sekminės, nr. 160. (K. Žemaičio asmeninis archyvas)
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tikinčiųjų sluoksnių – nuo didelio džiaugsmo iki nepasitenkinimo, netgi
mėginimo seminarijos atkūrimą sustabdyti.“20 Tą pačią dieną vyskupas
J. Žemaitis paskyrė kunigų seminarijos rektorių ir pavedė jam toliau
organizuoti institucijos veiklą21. Atkurtajai kunigų seminarijai buvo
suteiktas palaimintojo Jurgio Matulaičio titulas22, nors anksčiau Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija jokio titulo neturėjo. Tačiau tokį
pavyzdį galima buvo įžvelgti atkurtoje Vilniaus kunigų seminarijoje,
kuri vadinosi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Kodėl Marijampolėje atkurtajai seminarijai buvo parinktas Jurgio
Matulaičio kaip dangiškojo globėjo titulas, nors Matulaitis su ankstesniąja Vilkaviškio vyskupijos seminarija neturėjo nieko bendra?
J. Matulaitis buvo ne tik kilęs iš Marijampolės parapijos, bet ir gyvenęs vienuolyne, tuose pačiuose pastatuose, kuriuose kaip tik įsikūrė
seminarija, taip pat palaimintasis yra labai artimas savo gyvenimu
ir idėjomis mūsų laiko žmonėms, taigi – savas, artimas, brangus. Seminarijos koplyčiai (remdamasis kan. 1223–1225) vyskupas suteikė
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo titulą23. Vėliau, jau veikiančioje seminarijos koplyčioje, buvo suteikta teisė švęsti Šv. Juozapo Švč. Marijos
sužadėtinio (kovo 19 d.), Šv. Kryžiaus Išaukštinimo (rugsėjo 14 d.) ir
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (gruodžio 8 d.) atlaidus24.
Kunigų seminarijai reikėjo studijų programos. Norėta, kad ši
mokslo įstaiga galėtų savo absolventams suteikti aukštojo mokslo
diplomą. Tačiau seminariją sukurti atskiros aukštosios mokyklos pagrindu būtų buvę labai sunku, todėl buvo siekiama seminarijos bazėje steigti Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto
filialą. 1999 m. kovo 18 d. Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis kreipėsi
raštu į Vytauto Didžiojo universiteto rektorių su prašymu dėl seminarijos afiliacijos su universitetu25. Toks filialas buvo įsteigtas VDU
rektoriaus profesoriaus Vytauto Kaminsko 1999 m. gegužės 31 d. įsakymu nr. 18026.

20
21

22
23
24
25

26

K. Žemaitis, Vilkaviškio vyskupija, p. 121.
Dekretas dėl atkurtosios Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijos rektoriaus paskyrimo, Marijampolė, 1997 m. gegužės 18 d., nr. 161. (K. Žemaičio asmeninis archyvas)
Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Dekretas nr. 152, 1999 04 13.
Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Dekretas nr. 307 a, 1999 08 13.
Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Dekretas nr. 412, 1999 12 06.
Vilkaviškio vyskupijos kurija, raštas Jo magnificencijai Vytauto Didžiojo universiteto
rektoriui, nr. 108, Marijampolė, 1999 03 18.
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Įsakymas nr. 180, Kaunas, 1999 05 31.
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Atkurtoji Vilkaviškio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio
kunigų seminarija Marijampolėje savo veiklą pradėjo 1999 m. rugsėjo
4 d. Ji veikė iki 2005 m. vasaros, tada Vilkaviškio vyskupijos klierikai
išsiųsti studijuoti Kauno kunigų seminarijoje, nes Marijampolėje jų
skaičius buvo per mažas norint organizuoti mokymo procesą. Kunigų
seminarija Marijampolėje iš tikrųjų nebuvo uždaryta, tik sustabdyta
jos veikla. Bažnytinės teisės požiūriu, ji, nenutraukusi savo egzistencijos, esant tinkamoms sąlygoms gali atnaujinti veikimą.
Studentai. Atkurtoje Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijoje
pirmaisiais metais mokėsi beveik pusšimtis studentų. Daugelis jų buvo
kilę iš tos pačios Vilkaviškio vyskupijos, tačiau vienas kitas atvyko
studijuoti iš kitų Lietuvos regionų. Keli studentai buvo lenkų tautybės,
jie labai prigijo Marijampolės seminarijoje, ją baigė ir gražiai pradėjo
dirbti Vilkaviškio vyskupijoje. Be abejo, ne visi įstojusieji seminariją baigė. Lietuvą, kaip ir visą Europą, užplūdusi sekuliarizmo dvasia
darė įtaką jauniems žmonėms. Suabejoję savo pašaukimu arba sulaukę
seminarijos vadovybės sprendimo, jie palikdavo studijas ir rinkdavosi
kitą gyvenimo kelią. Daugelis iš pasitraukusiųjų vėliau teologijos studijas baigė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete
ir gavo teologijos bakalauro laipsnį27.
Išvados. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę tauta išgyveno didelį entuziazmą, nostalgiją praeities istoriniams įvykiams ir idealios
ateities viziją. Dar sovietinės okupacijos metais buvo tikimasi, kad
Lietuvai tapus nepriklausoma, pasibaigus krikščionybės persekiojimui, bažnyčios bus pilnos maldininkų, visuomenė taps sąmoningai
religinga. Tačiau po Nepriklausomybės paskelbimo neatsikūrė Maironio ir Prano Dovydaičio Lietuva – tokia, kokią buvo sukūrę 1918 m.
Nepriklausomybės Akto signatarai, savanoriai, už kurią žuvo pokario partizanai, apie kokią svajojo daugelis tautiečių. Laikas pasikeitė,
prieškario žmonių kartos pozicijas užėmė nauja karta. Vertybių samprata Europoje taip pat pakito.
Ar nebuvo galima numatyti padėties, kuri lems bažnyčių tuštėjimą? Gal ir seminarijos Marijampolėje atkūrimas buvo neapgalvota
idėja? Atrodo, ne. Seminarijos atkūrimas parodė, kad vyskupija yra
pajėgi sukurti aukštojo mokslo instituciją. Seminarija labiau suvienijo

27

K. Žemaitis, Seminarija Marijampolėje, Marijampolė, 2013, p. 2 (rankraštis, autoriaus
asmeninis archyvas).
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dvasininkiją, tapo susirinkimų, bendravimo centru (net nutraukus seminarijos veiklą jos patalpose vyksta daugelis vyskupijos renginių).
Atkurtoji seminarija, nors aktyviai veikusi tik šešerius metus, katalikiškąją visuomenę dar labiau įpareigoja rūpintis dvasinių pašaukimų
reikalu.
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DVI „AUŠROS“ APIE LIETUVOS LAISVĖS
PRIEŠAUŠRĮ
Triūskime, broliai, iš tos sėklos, kurią mes Lietuvoje išbarstysime, išaugs gražūs vaisiai. Kada mes jau į dulkes pavirsime, jei lietuvių
kalba bus pasidariusi tvirta, jei per mūsų darbus atgis Lietuvos dvasia,
tada mums ir kapuose bus lengviau ilsėtis, o mūsų dvasia gėrėsis kartu
su probočiais, stipriais Lietuvos gynėjais ir mylėtojais savo darbu.
Iš straipsnio, spausdinto 1882 m. Lietuviškoje ceitungoje
„Anei rašto, anei druko“, – atodūsingai ištarė poetas Antanas
Baranauskas, kai žiauriai numalšinus 1863 metų sukilimą caro valdžia
visiškai uždraudė Lietuvoje spausdinti ir įvežti lietuviškas knygas lotyniškuoju raidynu. Vietoj jo lietuvių kalbai buvo brukamas rusiškas
raidynas „graždanka“. Uždraudus spausdintą žodį lotyniškais rašmenimis, Lietuva neliko be lietuviškų knygų. 1867 m. vyskupas Motiejus
Valančius per Tilžės katalikų kunigą J. Zabermaną organizavo Rytprūsiuose lietuviškų knygų lotyniškais rašmenimis leidimą ir gabenimą
į Lietuvą. „1865–1904 metais pasirodė 1 830 leidinių, skirtų platinti
Rusijos imperijoje. Be to, 1874–1904 metais JAV buvo išleistas 701 lietuviškas spaudinys (vienas kitas pakliūdavo ir į Lietuvą). Per cenzūros
neapsižiūrėjimą trys lietuviškos knygos lotyniškais rašmenimis išėjo
netgi Lietuvoje 1879 ir 1900 metais“ (E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Carų valdžioje: Lietuva XIX amžiuje, V., 1996, p. 287).
Lietuviškas knygas, o vėliau ir laikraščius, išspausdintus Rytų
Prūsijoje (Mažojoje Lietuvoje), per Rusijos–Vokietijos sieną slaptai
gabendavo knygnešiai. Knygnešių tykojo nuolatiniai pavojai. Tarp
knygnešių sumanumu garsėjo Jurgis Bielinis (1846–1918), vadinamas knygnešių karaliumi. Akademiko Vytauto Merkio duomenimis,
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su lietuviška spauda caro pareigūnams įkliuvo 2 889 asmenys. Daug
knygnešių prarado sveikatą, sėdėjo kalėjime, pabuvojo Sibire, netgi
paaukojo gyvybę, žuvę nuo pasienio sargybinių kulkų. Tačiau kova
su caro galybe buvo laimėta. Lietuviška knyga, jos kelias į skaitytoją
tapo tautos dvasinių galių ir gyvasties išbandymu.
***
Tautinio atgimimo pradžia. Neatsitiktinai XIX amžiaus pabaigoje pradėjo kilti nauja lietuvių šviesuomenė. Pirmieji atstovai buvo
Petrapilio ir Maskvos universitetų studentai, kurie būrėsi į nedidelius
lietuvių būrelius, turėdami kuklų tikslą – pasikalbėti apie Lietuvą. Pirmasis toks būrelis buvo įsteigtas Petrapilyje, jo beveik visi nariai buvo
baigę Šiaulių gimnaziją. 1874 m. šio būrelio gretas papildė studentas
Petras Vileišis (1850–1926), Pasvalio gimnazijos auklėtinis. Tais pačiais metais P. Vileišio rūpesčiu pradėtas leisti laikraštėlis Kalvis Melagius, jo išėjo 12 numerių. Jis buvo rašomas ranka, bet turėjo visus
periodiniam leidiniui reikalingus skyrius. Tuo metu lietuviai studentai,
galėdami naudotis turtinga svetima periodine spauda, įsteigė savąjį
menkutį laikraštėlį – jis negalėjo tenkinti lietuvių kultūrinių poreikių,
tačiau buvo jų tautinės savigarbos ženklas.
Panašus lietuvių studentų būrelis susitelkė ir Maskvoje. Šio būrelio nariai daugiausia buvo Marijampolės gimnazijos auklėtiniai. Jie atvyko iš to krašto, kuriame lietuviai buvo mažiau varžomi negu kitose
Lietuvos vietose. Suvalkų gubernijoje lietuvių kalba buvo dėstoma ne
tik dviejose gimnazijose, bet ir Veiverių mokytojų seminarijoje. Patriotiškai nusiteikę šio būrelio nariai domėjosi literatūriniais ir kultūriniais
reikalais, o 1880 m. Maskvos universitete pradėjo leisti hektografuotą
lietuvių studentų laikraštėlį Aušra. Šis kuklus leidinys buvo vienas iš
didžiosios Aušros pirmtakų.
***
Lietuviška spauda. Kaimyninėse šalyse – Lenkijoje, Vokietijoje
– laikraščiai ir žurnalai pradėti leisti anksčiau negu Lietuvoje. Pagaliau
subrendo sąlygos ir lietuviškai spaudai. Dirvą atsirasti pirmajam visos
Lietuvos laikraščiui parengė lietuvių studentų svetur leidžiami laikraštėliai, Mažojoje Lietuvoje pasirodę Keleivis, Lietuviška ceitunga,
Jungtinėse Amerikos Valstijose – Gazieta lietuviška, tačiau jie buvo
skirti tik vietos lietuviams, vadinasi, neapėmė visą lietuvių tautą jaudinančių problemų.
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Naujosios kartos inteligentų pasauliečių iniciatyva 1883 m. kovo
mėnesį Mažojoje Lietuvoje, Ragainėje (dabar – Nemanas) pasirodė
pirmasis lietuviško žurnalo (vadinto laikraščiu) Aušra numeris. Išsipildė pranašiški tautos dainiaus Maironio žodžiai:
Gims pirmas lietuviškas laikraštis mūsų,
Kuriam naktimis teks keliauti iš Prūsų.

Jurgis Bielinis
(1846–1918)
– knygnešių karalius

Simboliška – buvo išlaikytas prieš dvejus metus Maskvoje leisto lietuvių studentų laikraštėlio pavadinimas. Be abejo, pavadinimas
Aušra skelbė ir naujos lietuvių kultūrinės epochos pradžią. Pirmąjį
Aušros numerį parengė ir prakalbą parašė Maskvos universiteto auklėtinis daktaras Jonas Basanavičius, tuo metu gyvenęs Prahoje.
Aušra turėjo maždaug septyniasdešimt bendradarbių, jie, vengdami pakliūti į caro žandarų rankas, dangstėsi slapyvardžiais. Ryškiausi
talkininkai buvo Jonas Šliūpas, Mažosios Lietuvos veikėjai Jurgis Mikšas, Martynas Jankus ir kt., kuriems netgi teko redaguoti Aušrą. Beje,
Aušrą teko spausdinti ir Tilžėje (dabar – Sovetskas).
Aušra buvo nedidelio formato (maždaug maldaknygės), spausdinama lotyniškomis raidėmis, leidžiama tūkstančio egzempliorių
tiražu. Lėšų leidybai sudėjo patys iniciatoriai, aukomis rėmė svetur
gyvenantys lietuviai. Apie sumanymą, kur išleisti, kaip platinti leidinį,
liudija savo Autobiografijoje J. Basanavičius:
Reikėjo todėl atrasti kitą kokią vietą arčiau Lietuvos sienos, iš
kur galima būtų kontrabandos keliu laikraštį ir lietuviškas knygas
platinti. Šiame dalyke labai naudinga buvo pažintis su Jurgiu Mikšu,
be kurio pagalbos ir triūso negalima buvo išleidimu ir laikraščio platinimu užsiimti. Tuo tarpu kun. Narkevičius buvo jau man prisiuntęs
eilių pluoštą. Višteliauskas – „Op, op, Nemunėli“, „Lietuviškąją kalbą“ ir prižadėjo daugiau rašyti, Dagilis, Šliupas, Pietaris – po kokį
straipsnį atsiųsti žadėjo: žodžiu sakant – jau širdis ramesnė tapo.
Todėlei laiškais, gruodžio 26 d. 1882 (sausio 7 d. 1883 m.) į Višteliauską ir Mikšą rašytais, aš jiemdviem padaviau sumanymą įsteigti
lietuvišką laikraštį Ragainėje po Mikšo priežiūra ir administracija
ir, abiejų pritarimą apturėjęs, sausio 23 d. išsiunčiau Mikšui laikraščio „Aušros“ prospektą. <...> Laikraščiui programinę „prakalbą“,
rodos, sausio 28 d. rašiau, nes, ją Mikšui prie laiško pridėjęs, kitą,
29 d. išsiunčiau (J. Basanavičius, Rinktiniai raštai, V., 1970, p. 32).
Dr. Jono Basanavičiaus Aušros „Priekalboje“, kurios epigrafas:
„Žmonės, nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji, vis yra vaikai“, išdėstyti tikslai ir programa:
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Laimingesnio dėl Lietuvos ateinant belūkuriuodami, turime ir
mes patys rūpintis apie savo dabarnykščius reikalus: ką mokslinyčios nedaro, tai mes patys atlikti turime. Kūniško maisto nestokodami, pirmiausiai turime rūpintis apie dvasišką šviesą. <...> užmiršome
kuomi mes senovėje buvome, ir tik retoj dainoj ar pasakoje randi paminklą minavotą iš praeities mūsų... Liko dar kalba mūsų garbinga...
<...> Jei kožnas geras ir patogus sūnus guodoja savo tėvus ir tėvų
tėvus, tai ir mes, lietuviai, šios gadynės turime sekti pavyzdį gerų
sūnų senovės Lietuvos; todėl pirmu pirmiausiai turime pažinti jųjų
senovišką gyvenimą, būdą ir tikybą, jųjų darbus ir rūpesčius. <...>
Motiejus Valančius
mes netrokštam dėl savęs kitokio pelno ir naudos, vienat, kad mūsų (1801–1875),
žodžiai pultų ant gražios dirvos ir atneštų šimteriopą dvasišką nau- vyskupas, rašytojas
dą Lietuvai.
Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad
taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia!
Aušra gaivino tautinę sąmonę, reikalavo lietuvių tautai lygių teisių su kitomis tautomis. „Juk ir mes esame tokie pat žmonės, kaip ir
mūsų kaimynai ir norime visomis teisybėmis, prigulinčiomis (priklausiančiomis) visai žmogystei (žmonijai), lygiai su mūsų kaimynais naudoti“, – rašoma „Priekalboje“.
J. Basanavičius sutvarkė pirmąjį ir dar keletą Aušros numerių, kai
kada vienas prirašydavo bent trečdalį leidinio, iš viso joje išspausdino
apie 70 straipsnių, rėmė laikraštį finansiškai.
Svarbiausias Aušros tikslas – kovoti su lietuvių tautos nykimu,
ugdyti materialinę ir dvasinę kultūrą – buvo suprantamas ir priimtinas
visiems, kurie jautėsi esantys lietuviai. Aušra daug dėmesio skyrė literatūrai ir vertimams.
Šiame leidinyje kūrybinį kelią pradėjo tautinio atgimimo dainius
kunigas Jonas Mačiulis-Maironis ir lietuvių bendrinės kalbos tėvas
Jonas Jablonskis, čia buvo spausdinami A. Vienažindžio, P. Vaičaičio,
J. Mačio-Kėkšto ir kitų poetų eilėraščiai. Taikliai pastebi literatūrologė
Viktorija Daujotytė:
„Aušrą“ ir aušrininkus šiandien regime kaip galingą dvasinį sąjūdį. Literatūrinio sąjūdžio apibrėžimas šiam reiškiniui yra aiškiai
per siauras. Tai antras XIX amžiaus tautinis sąjūdis po lituanistinio.
„Aušra“ telkė skirtingų ideologijų žmones, vienijo juos tautinės kultūros principu. Mokslas, šviesa ir „liuosybė“ buvo svarbiausi „Aušros“ idealai. <...> „Aušroje“ susitelkė daugiausia jau iš pačio tautos
kamieno, iš valstiečių išaugusi inteligentija. Tai buvo tikras lietuvių
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tautos Atgimimo laikas, kai praradusi savo aukštuomenės viršūnę, po
sukiliminių represijų nukapotomis šakomis Lietuva iš tiesų atgimė iš
pačių šaknų – iš žemdirbių, iš valstiečių (V. Daujotytė, Tautos žodžio
lemtys, V., 1990, p. 176–177).

Jonas Basanavičius
1905 m.

Aušra paskatino ne vieną to meto inteligentą imtis atsakingo
darbo. Kalbininkas J. Jablonskis liudija: „Man <...> didžiausią padarė
įspūdį ir aiškiai pastūmėjo mane, kaip ir mano draugus, į naująjį darbo
kelią.“
Neišdildomą įspūdį padarė ir Žemaitei, kai kaimyno sūnus Povilas
Višinskis, Šiaulių gimnazijos mokinys, jai atvežė Aušrą:
Vieną sykį parvažiavęs pirmutinis paskubėjo pas mane knygele
nešinas. Nušvitusiu veideliu, žibančiomis akelėmis, šypsodamas, knygutę man kišdamas, linksmai tarė:
– Šį kartą tikrai netikėtą pyragą Tamstai parvežiau, žiūrėk...
Pagrobusi vartau: į knygutę žiūriu ir jam į akis, vėl į knygutę ir
vėl į jį...
– Žemaitiškai! – nustebusi sušukau. – Iš kur, kame gavai, kas
čia?.. gazeta... negirdėtas daiktas.
Tas „negirdėtas daiktas“ turėjo didžiulį poveikį laisvės šaukliui
Vincui Kudirkai:
Ėmiau skubiai vartyti „Aušrą“ ir... neprisimenu jau visko, kas su
manim paskui darėsi... Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą,
nedrįsdamas pakelti akių į mano kambarėlio sienas... Rodos, girdėjau
Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį: o tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? Paskui pasidarė taip graudu, kad, apsikniaubęs
ant stalo, apsiverkiau. <...> Po to pripildė mano krūtinę rami, smagi
šiluma ir, rodos, naujos pajėgos pradėjo rastis... Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau man per ankšta... Pajutau save didžiu, galingu:
pasijutau lietuviu esąs...
Aušra subrandino Vinco Kudirkos ir daugelio kitų lietuvių tautinę savimonę. Aktyvus aušrininkas Jonas Šliūpas suformulavo Lietuvos valstybingumo idėją. Lietuviška periodinė spauda atvėrė lietuvių
kultūrai naujus akiračius.
1886 metais, išėjus 40 numerių, sujungtų į 29 sąsiuvinius, Aušros
leidimas dėl finansinių sunkumų sustojo. Tačiau į dirvą mestas grūdas
sudygo. Pasirodė Varpas, o vėliau ir kiti lietuviški laikraščiai.
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***
Jonas Basanavičius. Suvalkijos lygumos išsūpavo ne vieną poetą, žymų istorijos ar kultūros veikėją. J. Basanavičius savo Autobiografijoje prisipažįsta: „Mano gimtinė guli Ožkabalių kaime, Bartininkų
valsčiaus, Vilkaviškio paviete“ (Jonas Basanavičius, Rinktiniai raštai,
V., 1970, p. 5).
Baigęs daraktoriaus mokyklą, truputį pasimokė Lukšių mokykloje, kadangi stojant į gimnaziją reikėjo laikyti egzaminus, kuriems iš
daraktoriaus gautų žinių nepakako. Kartu su Basanavičiumi į Marijampolės keturklasę apskrities mokyklą įstojo dar 45 mokiniai. Labai
greitai ši mokykla buvo reorganizuota į klasikinę gimnaziją. Gimnaziją baigė tik penki mokiniai, tarp jų J. Basanavičius – sidabro medaliu. „Aušros“ pirmojo
Naujas J. Basanavičiaus gyvenimo etapas prasidėjo įstojus mo- numerio antraštinis
puslapis
kytis Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultete; čia kažkiek
pasimokęs, perstojo į to paties universiteto Medicinos fakultetą. Maskvos universitete mokėsi daug studentų iš Lietuvos, todėl jau pirmaisiais metais Basanavičius su daugeliu iš jų susipažino, ėmėsi visuomeninės veiklos. 1879 m. baigęs medicinos mokslus išvyko į Bulgariją.
Bulgarijoje gyveno ir dirbo (su pertraukomis) iki 1905 m. Tuo metu
visada palaikė ryšius su lietuviais ir nelietuviais, besidominčiais Lietuvos kultūra, straipsnius spausdino Mažosios Lietuvos ir Amerikos
lietuviškuose laikraščiuose. J. Basanavičius parengė pasakų rinkinius:
Lietuviškos pasakos, Lietuviškos pasakos įvairios ir Iš gyvenimo vėlių ir velnių (išleido Amerikoje „Dirva“).
J. Basanavičiui visada rūpėjo kelti lietuvių tautinį sąmoningumą
– ypač tai ryškiai atskleista jo veikale Apie senovės Lietuvos pilis:
Jei Lietuva iki šiai dienai gyva dar liko, tuomi mes kalti (skolingi)
esame garbingų prosenių stiprybei bei pražilusiems mūsų piliakalniams... Godokime tad savo piliakalnius! Atsimindami mūsų senelių
veikalus (darbus), tą visą kraują, kursai už liuosybę mūsų tėviškės,
mūsų brangios kalbos pralietas tapo, rūpinkimės ir mes, probočių
pavaizda (pavyzdžiu) sekdami, visuomet būti tikrais lietuviais, mylinčiais savo nuvargintą tautą, savo žemę ir tą mūsų puikią kalbą!
J. Basanavičiaus darbai tuo metu buvo žinomi Lietuvos inteligentams ir moksleiviams. J. Jablonskis atsiminimuose liudija: „Dar
gimnazijoje būdamas girdėjau iš vieno kito žmogaus apie lietuvį Basanavičių. Jau žinojau, kad jis ima naują žodį sakyti Lietuvai, kad jis
nepaprastas mokslo žmogus, skelbiąs kokią evangeliją Lietuvai.“
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Susiklosčius įvairioms aplinkybėms, 1882 m. J. Basanavičius išvyko į Prahą, dirbo klinikose bei bibliotekose. Autobiografijoje jis liudija:
„Apsigyvenimas Prahoje mano gyvenime turi dideliausią reikšmę, kuri
ne tik man pačiam labai svarbi, bet iš dalies visai Lietuvai. Čia, neperdėjus galima būtų sakyti, stovėjo lietuvystės atgimimo vygė, iš kurios
sušvito „Aušra“. Su Praha ir mano paties likimas yra stipriais ryšiais
susirišęs“ (Jonas Basanavičius, Rinktiniai raštai, V.,1970, p. 30).
Prahoje Jonas Basanavičius sutiko Gabrielę Eleonorą, Čekijos
vokiečių Ferdinando ir Marijos Mohlių dukterį, vienintelę savo gyvenimo meilę. Ji buvo dvidešimt dvejų metų išsilavinusi mergina: išlaikiusi prancūzų ir vokiečių kalbų bei pedagogikos egzaminus, gavusi
mokytojos teises, be to, gerai mokėjo anglų kalbą. 1884 m. balandžio
15 d. Vienoje įvyko Jono Basanavičiaus ir Gabrielės Eleonoros civilinės jungtuvės. Netrukus jaunoji pora išvyko į Bulgariją. Nuo tada
J. Basanavičių žmona ištikimai lydėjo visose kelionėse, slaugė susirgusį šiltine, globojo po sužeidimo. Deja, Gabrielės Eleonoros Basanavičienės gyvybę nusinešė džiova. 1889 m. vasario 16 d., išgyvenusi
tik dvidešimt septynerius metus, amžinojo poilsio atgulė svetimoje
Bulgarijos žemėje.
1905 m. rugpjūčio mėnesį J. Basanavičius parvyko į Vilnių ir jau
tais pačiais metais pirmininkavo Vilniaus Seimui, atidarė pirmąją lietuvių dailės parodą (1906), įkūrė Lietuvių mokslo draugiją (1907), dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje, 1918 m. vasario 16 d. pirmininkavo
jos posėdžiui ir pirmasis pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą.
J. Basanavičius dirbo iki pat gyvenimo pabaigos. Jam lemtingas
buvo vasario mėnuo: vasarį išvydo šį pasaulį, vasario 16-ąją neteko
mylimos žmonos, pats Lietuvos atgimimo šviesulys paliko šią žemę
taip pat vasario 16-ąją, kai lietuviai šventė savo valstybės Nepriklausomybės dieną. Lietuvos atgimimo Patriarchą priglaudė Rasų kapinės
Vilniuje. Tirpstantis laikas nenutolino nuo mūsų, anot Mykolo Krupavičiaus, didžiojo Tėvynės meilės Mokytojo, netgi sovietmečiu ant
jo kapo sublyksėdavo kažkieno paslapčiomis uždegta žvakė. Iki šiol
ne vienas praeivis stabteli prie kapo, susimąsto ir perskaito juodame
granite iškaltus žodžius:
DAKTARAS JONAS
BASANAVIČIUS
„AUŠROS“ ĮKŪRĖJAS,
MOKSLININKAS,
TAUTOS ATGAIVINTOJAS
1851-02-23–1927-02-16
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Simboliškai skamba iš ožkabaliečio Simo Bildos išgirstas eilėraštis (užrašė Silva Laurenčikaitė), skirtas Jonui Basanavičiui:
Mintis Tava užžiebė aušrą
Tėvynės nakties glūdumoj
Ir kelią tautiečio nušvietė
Tamsioj, ūkanotoj dienoj.
Ilsėki, Seneli brangus,
Pralaužęs ledus
Ir tautą tarsi atgaivinęs.
Tavo vardas per amžius skambės,
Kol plaks širdis Lietuvos paskutinė,
Kol lūpos Tave beminės.
Paminklą Tu sau pastatei
Širdy kiekvieno lietuvio.
Ir jis iš ten neišdils,
Kol teks jam kovot dėl būvio.

***
Pogrindžio spauda sovietmečiu. Lietuva, išgyvenusi ne vieną
sunkmetį, atsidūrė sovietiniuose gniaužtuose. Pokario partizanų spauda baigėsi su poeto Broniaus Krivicko žūtimi 1952 metų rugsėjį Rytų
Lietuvos miškuose, nes ir tuometis partizaninis pasipriešinimo judėjimas, prievartos ir išdavysčių išsekintas, užgeso. Keletą dešimtmečių
tauta buvo nutildyta. Tačiau anų tolimų caro priespaudos laikų atgarsiai giliai glūdėjo žmonių pasąmonėje. Atėjo laikas, ir jie siūbtelėjo į
paviršių.
1972 m. kovo 19-ąją, šv. Juozapo dieną, pasirodė pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos (toliau – LKB kronika) numeris.
Netrukus šis leidinys tapo svarbiausiu Lietuvos religinių ir pilietinių
teisių sąjūdžio šaukliu. Svarbu ir tai, kad LKB kronika buvo pirmasis
reguliarus pogrindžio leidinys, praėjus dvidešimčiai metų po partizanų ir jų spaudos likvidavimo. LKB kronikos 1972–1983 m. numerius
redagavo kunigas Sigitas Tamkevičius (dabar Kauno arkivyskupas
metropolitas), o jį suėmus – kunigas Jonas Boruta (dabar Telšių vyskupas).
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Tais pačiais metais, kai dienos šviesą išvydo LKB kronika, Lietuvą sukrėtė Romo Kalantos auka. R. Kalanta (1953–1972) gimė ir
kurį laiką gyveno Alytuje, mokėsi Alytaus 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija). Vėliau su tėvais
persikėlė gyventi į Kauną. Jaunuolis buvo apsiskaitęs, rašė eilėraščius, sportavo, grojo gitara, domėjosi hipių judėjimu. 1972 m. gegužės
14 d. Kauno miesto sode, prie Muzikinio teatro, protestuodamas prieš
sovietinį režimą, apsipylęs benzinu ir sušukęs „Laisvę Lietuvai“, pasidegė. Jo užrašų knygelėje liko įrašas: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“. Tada skausmas ir laisvės troškimas spurdėjo ne vieno doro
lietuvio širdyje.
Lietuvoje iki 1979 m. pogrindžio leidinių daugėjo. T. Remeikis
pastebi: „nė viena Sovietų Sąjungos respublika neturėjo tokios gausios pogrindžio spaudos kaip Lietuva“ (T. Remeikis, „Disidentinis judėjimas ir pogrindžio leidiniai“, Tautos atmintis, 1996, nr. 6, p. 60).
Pogrindinės spaudos tyrinėtojas J. Bulota nurodo, kad minėtais metais ėjo 13 pavadinimų leidinių (J. Bulota, „Periodinės spaudos raida
Lietuvoje“, Žurnalisto žinynas, K., 1992, p. 60). Keletas katalikiškų
leidinių pasirodė tuo pat metu: Dievas ir Tėvynė (1976), Tiesos keliu
ir Rūpintojėlis (1977), Ateitis (1979) ir kt.
Pogrindinis žurnalas Rūpintojėlis (1977–1990) gyvavo trylika
metų. Rūpintojėlio bendradarbė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos
narė Alė Počiulpaitė epiloge „Rūpintojėlis“ – kas tai?“ rašė: „Rūpintojėlio“ misija buvo prabilti į žmogų – ypač jauną, alkstantį, besiblaškantį, ieškantį – tiesos žodžiu apie Dievą ir Tėvynę; didžiųjų asmenybių
pavyzdžiu, poezijos galia, filosofijos išmintimi apie tikrąją gyvenimo
paskirtį“ (Rūpintojėlis: Pilnas 1977–1999 pogrindyje išleistų numerių
(1–26) rinkinys, K., 2000, p. 1223).
Kunigas Lionginas Kunevičius publikacijoje „Prisikėlimo varpai“ tiesiai kalba apie tautos prisikėlimą: „Prisikėlimo galimybė reali, atgimimo versmės dar neišsekusios. Jos srūva iš pilėniečių meilės, iš kražiečių tikėjimo, knygnešių atkaklumo ir partizanų vilties,
iš mūsų dienų pasiryžėlių ir kankinių pasiaukojimo“ (Rūpintojėlis,
p. 541).
Tačiau 1980 m. per Lietuvą nusirito represijų banga: įvyko
V. Skuodžio, G. Iešmanto, P. Pečeliūno ir kt. teismo procesai.
1983 m. areštuojami kunigai Sigitas Tamkevičius ir Alfonsas Svarinskas
(A. Liekis, Nenugalėtoji Lietuva, t. 1, V., 1993, p. 121–123). Dėl šių
priežasčių sumažėjo ir pogrindinių leidinių, reguliariai išeidavo tik
LKB kronika ir Aušra.
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***
Naujoji Aušra. Aušros atsiradimo priežastis labai aiškiai nurodė
kunigas Pranas Račiūnas MIC. Kai jis lankėsi JAV, iš kunigo Kazimiero
Pugevičiaus išgirdo, kad Amerikos vyskupai nepageidauja, jog LKB kronikoje per daug vietos būtų skiriama Lietuvos tautiniams klausimams. Ji
turėtų būti daugiau religinio pobūdžio leidinys. Tautiniams klausimams
nagrinėti kunigas K. Pugevičius siūlė leisti kitą leidinį. Šios mintys nedavė ramybės kunigui P. Račiūnui MIC; po daugelio metų jis liudija:
Grįžęs į Lietuvą svarsčiau, kokį vardą duoti tam leidiniui, koks
turėtų būti jo turinys. Tuo metu daug laiko skyriau Lietuvos valstybės ir Bažnyčios istorijos studijoms. Ypač plačiai buvau išnagrinėjęs
carų ir sovietinių ateistų priemones siekiant Lietuvą surusinti ir nukrikščioninti ir kaip tam pasipriešinti. <...> Kada Rusijos imperatorė Jekaterina II klausė žymų Prancūzijos laisvamanį Volterą, kaip
Lietuvą sunaikinti, jis atsakęs trimis žodžiais: nukatalikinti, demoralizuoti ir pagaliau nutautinti. Taigi, norint paskutiniais Lietuvos okupacijos metais tautą išgelbėti nuo sunaikinimo, reikėjo imtis priešingų
priemonių: ją sukatalikinti, pakelti jos dorovę ir tautinį susipratimą,
iš praeities semiant jai jėgų, kovojant ne fizine jėga, bet ginklu nenugalimomis dvasinės kovos priemonėmis (P. Račiūnas, „Žadinusi tautos
viltį“, XXI amžius, 1995, nr. 82, p. 4).
Kunigo P. Račiūno idealas buvo vyskupas Motiejus Valančius,
Lietuvos atgimimo skatintojas, ir caro okupacijos metu slaptai leidžiamas pirmasis lietuvių žurnalas Aušra.
Ir caro vyriausybės, 1864 m. uždraudusios lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis, ir sovietinio okupanto siekiai buvo panašūs:
Lietuvą nukatalikinti, pakirsti tautos dorovę ir tada sunaikinti. Todėl
P. Račiūnas MIC nusprendė atgaivinti senąją Aušrą. Dabar Aušros vardas turėjo Lietuvai priminti naujo atgimimo pradžią. Šis bendras leidinių pavadinimas tarsi paaiškina jų idėjinį giminingumą. Juk abi Aušros
turėjo bendrą tikslą – priešintis tautinei priespaudai, kurią lėmė carinė,
o vėliau sovietinė imperinė politika, abiem atvejais buvo vykdoma rusifikacija. Vadinasi, abu leidiniai labai reikšmingą vaidmenį pripažino
istorijai kaip tautinės savimonės ugdytojai. Naujoji Aušra Pratarmei
pasirinko tautos dainiaus Maironio žodžius:
Gedimino laikus
Vaidevutis garsus
Prikeltų! Bet kur Vaidevutis?

Kun. Sigitas
Tamkevičius
– pirmasis „Aušros“
redaktorius
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Daugiau kaip po devynių dešimtmečių Paluobių (Šakių r.) parapijos klėtelėje kunigas P. Račiūnas MIC parašė du straipsnius: įžanginį ir
apie vyskupą bei rašytoją Motiejų Valančių, Lietuvos atgimimo puoselėtoją. Šią medžiagą jis perdavė kunigui S. Tamkevičiui, šis pritarė ir
sutiko leisti Aušrą. Naujoji Aušra ne tik tęsė senosios Aušros numeraciją, bet ir kėlė panašius tautinio atgimimo uždavinius: prikelti istorinę
atmintį, puoselėti tautinę vienybę, propaguoti gimtąją kalbą. Tai buvo
tarsi LKB kronikos sesuo, nes šių abiejų pogrindžio leidinių redaktorius
buvo tas pats – kunigas S. Tamkevičius, tuo metu Simno (Alytaus r.)
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras, nemažai
buvo tų pačių bendradarbių, leidėjų ir platintojų. Aušra gimė Simno
klebonijoje (jos dabar nebėra, tačiau jos vietoje pastatyta nauja).
Nuo pirmojo Aušros numerio talkino sesuo Gerarda (Elena Šuliauskaitė). Minint pogrindžio Aušros dvidešimtmetį, sesuo Gerarda
prisiminė, kaip „spausdino mašinėle (Simne) mažame namelyje ant
ežero kranto. Ten gyveno dvi labai religingos, drąsios ir sumanios moterys – Julytė Juškauskaitė ir Genutė Eugenija Dainauskaitė. Išspausdintus numerius jos veždavo į Kybartus ir kitur. Jos nė karto nesusvyravo, nesakė, kad sunku, nors puikiai žinojo, kad, jas pakeliui suėmus,
bus krata namuose, o tada suras ir mašinėlę, ir popierių... Šį darbą
laimino Dievas ir buvo daug žmonių, pasiruošusių padėti“ (A. Vasiliauskienė, „Vakaras, prisimenant pogrindžio „Aušrą“ (1975–1988)“,
Voruta, nr. 45 (231), 1995 12 1–8).
Sovietmečiu slaptai labai mažu tiražu leidžiama Aušra buvo spausdinama rašomąja mašinėle, ant plono popieriaus, leidinys pasiekdavo
nedaug skaitytojų. Tačiau ji patekdavo į lietuviškas „Amerikos balso“,
„Laisvosios Europos“, Vatikano radijo laidas. Be to, 1977–1986 m.
Aušrą 750 egz. tiražu leido Akademinė skautijos leidykla Čikagoje
(išleisti 7 tomai). Radijo bangomis ir spaustuvėje spausdinta Aušra,
grįžusi į Lietuvą, žadino tautą ir atvedė ją iki Atgimimo.
Buvo du pagrindiniai keliai, kuriais Aušra ir LKB kronika pasiekdavo Vakarus: tai Maskvos disidentai, kurie ją perduodavo tam
tikriems asmenims iš užsienio, ir į Lietuvą atvykstantys turistai, kurie
sutikdavo paimti ir nugabenti į JAV.
Kai Gerdašių (Lazdijų r.) parapijos klebonui Lionginui Kunevičiui
pateko į rankas pirmasis pogrindžio Aušros numeris, jis, ne mažiau
susijaudinęs kaip kažkada Vincas Kudirka, skaitė pratarmę „Pirmieji
„Aušros“ spinduliai“:
Beveik po šimto metų vėl iš naujo pasirodo „Aušra“. Lietuvos
istorija tarsi pasikartoja, – carinė okupacija pasikeitė į tarybinę. Iš
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naujo iškilęs pavojus lietuvių tautos egzistencijai. Pavojuje atsidūrė
ypatingai dvasinės vertybės: tikėjimas, dora, kalba, literatūra ir visa
lietuviškoji kultūra. <...>
Šiandien stengiamasi nutylėti didvyriška Lietuvos praeitis. Nenuostabu, kad mūsų mokyklose taip mažai vietos skiriama senovės
Lietuvos istorijai, taip skurdžiai leidžiama istorinė literatūra ir ta
pati cenzorių yra negailestingai žalojama, o prieš karą išleisti Lietuvos istorijos vadovėliai rūpestingai naikinami. Klastojant istorinius
faktus, norima apjuodinti Lietuvos praeitį. <...>
Mažai kas tinkamai rūpinasi ir Lietuvos ateitimi, ypač jos dvasinės kultūros vertybėmis. Tautos dėmesys ir jėgos nukreipiamos tik į
medžiaginės kultūros kėlimą – į gamyklas, planus, sportą, o dvasinės
kultūros dirvonai užleidžiami. Ištižusią, materialinėmis gėrybėmis
besisotinančią ir girtuokliaujančią tautą nesunku nutautinti ir sunaikinti.
Mūsų tautą reikia pabudinti iš to dvasinio miego. Maironio žodžiais tariant, reikia naujo Vaidevučio... Šito uždavinio ir imasi iš
naujo atgaivinta „Aušra“ („Pirmieji „Aušros“ spinduliai“, Aušra,
1975, spalis, nr. 1 (40), p. 6).
Kunigas L. Kunevičius, susižavėjęs naujuoju leidiniu, nenujautė,
kad netrukus jam pačiam reikės rūpintis Aušros leidyba.

Keli pogrindžio „Aušros“ numeriai

Kunigas Pranas
Račiūnas MIC,
pogrindžio „Aušros“
steigėjas
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Jau pirmajame Aušros numeryje buvo įvairios tematikos straipsnių: „Vysk. M. Valančiaus 100 m. mirties jubiliejus“, Nobelio premijos laureato, žymaus disidento A. Solženycino straipsnis „Gyventi be
melo“, kuriame autorius iš filosofinių pozicijų apžvelgia demokratijos
siekiančios visuomenės tikslus ir būdus jiems pasiekti. Jis pranašauja,
kad visų, pasiaukojusių šiam darbui, laukia gyvenimas, kuris bus „Nelengvas pasirinkimas kūnui, bet vienintelis sielai“. Šie A. Solženycino
žodžiai tarsi buvo skirti daugeliui žmonių, kurie nenuilstamai dirbs
Aušroje.
Pradėjus eiti Aušrai, sovietinė valdžia pareikalavo kunigą S. Tamkevičių iškelti iš Simno. Tada jis nuvyko į Būdvietį (Lazdijų r., netoli
Lenkijos sienos), žinodamas, kad čia Jėzaus Nazaretiečio parapijos
klebonu neseniai paskirtas L. Kunevičius. S. Tamkevičius dar iš Kauno
kunigų seminarijos laikų žinojo apie Liongino literatūrinius gabumus,
todėl be jokių dvejonių ištarė:
– Lionginai, būk geras, paimk Aušros redagavimą ant savo pečių.
Man vienam Kronika ir Aušra per daug.
Kunigas L. Kunevičius, nors ir žinodamas, kad yra apraizgytas
KGB voratinklio, nedvejodamas sutiko. Tais tamsiais dvasinės priespaudos metais jis suprato, kad antroji, kaip ir pirmoji, Aušra skelbia
laisvės priešaušrį.

Taip parengtos fotojuostos su „Aušros“ numeriais, pasiekusios Vakarus, grįždavo
į Lietuvą
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***
Prasidėjo naujas kunigo Liongino Kunevičiaus gyvenimo etapas.
Kad pogrindinis darbas vyktų sklandžiai, Būdviečio parapijos klebonas koreguodavo pamaldų tvarką, dažniausiai šv. Mišios vykdavo
vakarais. Tada klebonas, užsidangstęs namelio langus, dirbdavo iki
paryčių, žinodamas, kad nereikės anksti keltis. Tačiau iškilo dar viena
problema. Už lentinių kambario sienų gyveno šeimininkė ir jai labai
įgrisdavo rašomosios mašinėlės barškėjimas. Neiškentusi ateidavo
pažiūrėti, kas tarška, kartais prašydavo nutilti, nes niekaip negalinti
miegoti. Kunigas jautė, kad rašomosios mašinėlės barškėjimas greitai
nesibaigs, todėl pagalvojęs surado išeitį – pastatė priestatą ir ten įkurdino šeimininkę. Tada jau niekam netrukdė jo naktinis darbas. Kunigas
Lionginas dar labiau užsisklendė savyje, tarsi vengdamas ilgesnių pokalbių, o ir laiko bendrauti beveik nelikdavo.
Tikėtina, kad 1977 m. vasario 16 d. pasirodęs Aušros 5 (45) numeris jau redaguotas L. Kunevičiaus. Jame buvo straipsnių įvairiomis
temomis: apie tautinio atgimimo vadovą „Ką mums šiandien byloja
tautos patriarchas“, gvildenamos tuo metu labai aktualios temos „Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR“, „Tarybų Sąjungos „broliškumas“ ir
„laisvė“ bei kt.
Kunigui Lionginui vienam aprėpti Aušros leidybą buvo per sunku, taigi buvo priverstas ieškoti pagalbininkų. Surado Kazimierą Ambrasą, kuris šiame darbe jau turėjo patirties – buvo padėjęs redaguoti
LKB kroniką. Šiandien stebina šių žmonių pasiaukojimas: jeigu kas
nors būtų sučiupę, grėsė kalėjimas. Jie tai puikiai žinojo ir rizikavo.
Kodėl? Į šį klausimą po daugelio metų atsako kunigas K. Ambrasas:
„Reikia Lietuvai ir ypač pasauliui įrodyti, kad Lietuva gyva ir kaip ji
smaugiama. Ji tikrai už geležinės uždangos: atitverta šunimis, elektros
linijomis, spygliuotomis tvoromis, sargybiniais ir rūpestingai išakėtomis kontrolinėmis pasienio juostomis, kurias ne kartą netoli Ančios
išvažiavęs grybauti pats savo akimis mačiau prie Lenkijos sienos...
Prasidėjo dvilypis, trilypis, gal net keturlypis gyvenimas“ (K. J. Ambrasas, „Pogrindžio „Aušra“ ir jos darbuotojai“, Ramovė, nr. 9/346,
1995 11 15, p. 3; perspausdinta iš Tėviškės žiburių, Kanada).
Darbo pakako ir redaktoriui, ir jo didžiajam pagalbininkui. Straipsnių gaudavo įvairiausių, jie buvo rašyti slaptai, skubotai, kartais sunkiai įskaitomi, ypač pavardės, vardai, vietovardžiai, autoriai nežinomi
(niekas pavardėmis nepasirašinėdavo), todėl faktų patikslinti neįmanoma. K. Ambrasui likdavo viena išeitis – kruopščiai vartyti enciklopedijas, žinynus, žodynus, administracinius ir politinius žemėlapius.
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Koregavimo darbus sunkino ir tai, kad straipsniai buvo rašomi labai
smulkia rašysena, nepaliekant jokių tarpų, dažniausiai ant labai plono
popieriaus. Tokius straipsnius lengviau paslėpti, bet sunkiau taisyti.
Tam reikėdavo daug laiko. O jo nebuvo. Žinodamas, kad saugumas
purvais drabsto pogrindinę spaudą, vis dėlto kuo kruopščiau stengėsi atlikti darbą, kad nekompromituotų nei Bažnyčios, nei pogrindinės
spaudos.
Pavargę nuo nuolatinio slapstymosi, kunigas Lionginas ne kartą
kalbėjosi su K. Ambrasu, kas būtų, jeigu juos suimtų. Dar kartą žvilgtelėkime į K. Ambraso atsiminimus: „Nusivedęs nedidukėn priemenėn, kunigas parodė prie pat staktos kelis lengvai atsukamus varžtus.
Jie laikė lentgalius, už kurių buvo tuščias tarpusienis ir ten tilpo nedidelė rašomoji mašinėlė, kuria jis perrašinėjo visus „Aušros“ numerius. Štai kur spaustuvė ir rankraščių slėptuvė! „Kur dedi panaudotus
rankraščius?“ – paklausiau. „Sunaikinu. Nėra kur dėti, o dar pavojingiau laikyti. Jei surastų, daug kam pakenktų...“ (Ten pat, nr. 95/350,
1995 11 29)
Slėptuvę L. Kunevičius buvo įsirengęs Būdvietyje. Jie su
K. Ambrasu ne kartą patyrė įvairių saugumo inspiruotų šnipinėjimų,
gąsdinimų, moralinį terorizavimą. Tačiau, vienas kitą guosdami ir
stiprindami, atlaikė.
KGB ilgai negalėjo nustatyti, kas yra pagrindiniai LKB kronikos
ir Aušros leidėjai, nors „tų dviejų leidinių giminiškumas buvo aiškus
ne tik iš bendros ideologinės pakraipos, bet ir iš to, jog daug jų numerių
būdavo išspausdinta tomis pačiomis rašomosiomis mašinėlėmis“.
Tai nustatydavo KGB OTO [rus. operativno techničeskij otdel
– operatyvinės technikos skyrius] ir ekspertai (Lietuvos katalikų
bažnyčios kronika, t. 11, K., 1997, p. 81).
Kunigas L. Kunevičius per beveik devynerius tarnystės metus
Būdvietyje išleido daugiau kaip 30 Aušros numerių. Tokio didžiulio
darbo vienas būtų neaprėpęs, jeigu būtų neturėjęs ištikimų talkininkų,
tačiau dirbant konspiracijoje vieni kitus mažai pažinojo. Tai gražiai
patvirtina ir buvusi bendradarbė Ona Virginija Kavaliauskaitė (sesuo
Bernadeta): „Galiojo toks darbo dėsnis – neapsunkinti savęs nereikalingu žinojimu.“
Po daugelio metų Edvardas Šiugžda, XXI amžiaus redaktorius,
teigia:
Ilgą laiką dirbau su kunigu Lionginu Kunevičiumi jo
nepažinodamas. Per kunigą Alfonsą Svarinską, o jį suėmus – per
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kunigą Sigitą Tamkevičių, vėliau – ses. Juliją Kuodytę perduodavau
„Aušrai“, t. y. kunigui Lionginui Kunevičiui, rašinius į šį pogrindžio
leidinį. Tai tęsėsi 1980–1987 metais.
Esu parašęs straipsnius tokia tematika: S. Virmantas „Lietuvos
patriotai ir budeliai“, Nr. 13 (ginant nuteistą Balį Gajauską); A. Serbenta „Gyventojų surašymas“, Nr. 15 (apie 1979 metų „visasąjunginį“
gyventojų surašymą); L. Augurys „Už ką nuteisė Joną Pakucką“,
Nr. 32 (apie J. Pakucko teismą); Klausytojas „Ateistų kalvėje“, Nr. 32
(apie ateistinio propagandistinio darbo pavyzdį); A. Raudenis „Korupcija Tarybų Sąjungoje“, Nr. 33 ir kt. Slapyvardžius suteikdavo,
kaip suprantu, pats „Aušros“ redaktorius (E. Šiugžda, „Atsiminimai“, 2005 09 21, p. 1. Atsiminimai saugomi autorės asmeniniame
archyve, pirmą kartą buvo panaudoti: Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė,
Aušros sūnus, K., 2006, p. 141).
Gražiai apie Aušrą ir jos redaktorių kalba ir buvęs bendradarbis
Antanas Terleckas:
Su kunigu Lionginu Kunevičiumi buvome susitikę bene pora
kartų. Konspiraciniais sumetimais niekas nepristatė manęs jam,
kaip vienam pačių rimčiausių pogrindinio leidinio redaktoriui. Tačiau trumpi pokalbiai su kunigu Lionginu įtikino mane, kad tai doras
kunigas, išsilavinęs, drąsus, didelis Lietuvos patriotas. Iš patriotinės
„Aušros“ spausdinamų antibolševikinių straipsnių turinio suvokiau,
kad kunigas Lionginas Kunevičius yra „Aušros“ vyriausiasis redaktorius.
„Aušros“ kiekviename numeryje randame daugybę straipsnių, kurie skatino lietuvių tautą priešintis pavergėjams ir ugdė viltį
sulaukti laisvės ryto. <...> 1978 m. vasario 16 d. leidinyje buvo perspausdinti trys (iš penkių) „Laisvės šauklio“ numeriai. <...> Lietuvos
laisvės lygos (susikūrusios 1978 m. birželio viduryje) narys Romualdas Ragaišis nuvežė į Šiaulius 18 metų iškalėjusiam Jonui Petkevičiui
Lietuvos laisvės lygos politinę deklaraciją, kurią išspausdino „Aušra“.
Tai buvo labai didelė paslauga Lietuvos laisvės lygos vadovams – pavyko nuslėpti nuo KGB, kad „Vytis“ yra mūsų leidžiamas. <...> Antanas Terleckas teigia, kad į „Aušrą“ yra pasiuntęs (1975–1979 m.)
devyniolika straipsnių įvairia tematika (A. Terleckas, „Kodėl kovotojai už Dievą ir Tėvynę bei jų darbai nevienodai vertinami?“, „Atsiminimai“, min. veik., p. 4, panaudoti: Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė,
Aušros sūnus, K., 2006, p. 141–142).
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Labai svarbūs buvo ir tie asmenys, kurie gabendavo Aušros redaktoriui straipsnius ir išveždavo parengtą leidinį. Pirmą kartą į Būdvietį
medžiagą atvežė sesuo Ona Dranginytė. Vėliau pagrindine ryšininke
tapo Ona Virginija Kavaliauskaitė (sesuo Bernadeta). Ji pasakoja, jog
šalia Kronikos darbų daug teko bendrauti ir su Aušros redaktoriumi
kunigu L. Kunevičiumi:
Su „Kronikos“ medžiaga pas mus daug suplaukdavo straipsnelių ir „Aušrai“; juos reikėdavo pristatyti į Būdvietį, o vėliau – į Lukšius. Per tuos šešetą metų, regėdama kunigo Liongino Kunevičiaus
pasiaukojimą, atsidavimą „Aušrai“, dažnai pajusdavau gėdą, kad
„Kronikos“ bendradarbiai kartais nesidrovėdavo parodyti ir silpnumo, ypač pačioje pradžioje po kunigo Sigito Tamkevičiaus arešto. Kunigas Kunevičius kantriai, beveik be pagalbininkų, rengė numerį po
numerio, nors ir visi parapijos reikalai gulė ant jo pečių. Mano misija
buvo atgabenti ir paimti jau išleistą numerį, kurį kartu su „Kronika“
nufotografuodavome ir paruošdavome kelionei į Vakarus. (Lietuvos
katalikų bažnyčios kronika, t. 11, p. 429)
Aktyvi LKB kronikos bendradarbė Bernadeta Mališkaitė (sesuo
Julija) taip pat prisidėjo rengiant Aušrą. Redaguodama LKB kronikos
straipsnius, atrinkdavo, kurie buvo tinkami Aušrai ir juose pažymėdavo raidę A. Jeigu suspėdavo, straipsnius suredaguodavo. Be to, kartais
su O. V. Kavaliauskaite veždavo medžiagą L. Kunevičiui.
Visi straipsniai Aušrai buvo rašomi be autoriaus pavardės, dažniausiai ir be slapyvardžio, o leidyba sutelkta keleto žmonių rankose.
Be abejo, buvo nemažai tarpininkų. Kaip pastebi Nida Čiakienė, „daug
padėjo „Eucharistijos bičiulių“ judėjimas, susikūręs 1969 metais. Tai
buvo religinis judėjimas, turėjęs savo įstatus. Jis palaikė ne tik tautos dvasią, bet ir aktyviai dalyvavo pogrindinės spaudos leidyboje“
(N. Čiakienė, Pogrindžio leidinys „Aušra“ (1975–1988) ir jos redaktorius kunigas Lionginas Kunevičius: diplominis darbas, p. 20).
Konspiratyvumas turėjo ir neigiamų bruožų – daug bendradarbių
ir liko nežinomi dvidešimtojo amžiaus knygnešiai. E. Šiugžda liudija,
kad Aušrai savo straipsnių davė Kazimieras Kryževičius (jau miręs,
buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, vienas LKDP vadovų), Antanas Patackas (jau miręs, buvęs LŽŪA dėstytojas, rašęs straipsnius
Baltarusijos lietuvių tematika), Algirdas Patackas (1986 m. suimtas,
atėjus perestroikai paleistas) ir kt.
Žinant L. Kunevičiaus literatūrinius gabumus, tikėtina, kad ne
vienas straipsnis Aušroje parašytas ir jo ranka, žinoma, konspiraci-
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niais sumetimais pasirašytas slapyvardžiu (pasirašinėti slapyvardžiais
jis mėgo ir jaunystėje). Tačiau tiek savo, tiek daugelio kitų žmonių
autorystę kunigas išsinešė į Amžinąją Tylą.
Išanalizavus Aušros publikacijas, galima teigti, kad daug dėmesio jose buvo skiriama dvikalbystės įteisinimo, rusų kalbos pirmumo
mokyklose temoms. Straipsnyje „Naujos rusinimo priemonės mokykloje“ (1976, nr. 2 (42) Vytauto D. slapyvardį pasirinkęs autorius rašė:
„Rusinimo politika dažniausiai vykdoma tyliai ir užmaskuotai. Čia
kalbama tik apie internacionalizmą, tautų draugystę, tarybinį patriotizmą, tarybinę liaudį, tačiau nuolat pabrėžiama didžiosios rusų tautos
nuopelnai, jos pranašumas, nesavanaudiškumas. Iš kitos pusės stengiamasi prislopinti nacionalinę kultūrą, nuslėpti, sumenkinti ir suniekinti tautos praeitį, dirbtinai išryškinti rusų kultūrinę įtaką.“ Minėta
tema gvildenama ir kituose straipsniuose: „Rusinimo programa Vilniaus universitete“ (1978, nr. 12), „Ginkime savo kalbos teises“ (1980,
nr. 24), „Rusinimo keliai“ (1984, nr. 29) ir kt.
Daug dėmesio skiriama ir už Lietuvos ribų gyvenantiems tautiečiams, nes ir ten rusinimo problema buvo labai aktuali. „Jei visai
neseniai išnyko Prūsų lietuviai, jei taip atkakliai siekiama surusinti
Baltarusijos lietuvius, kyla mintis, ar nenorima mus visus ištirpdyti?“
– retoriškai klausiama straipsnyje „Kaip nutautinami lietuviai Baltarusijos respublikoje“. Straipsnyje „Padėkite mums“ Gudijos lietuviai jau
nebe pirmą kartą pasakoja savo vargus: lietuviai negali gauti Lietuvoje
leidžiamų laikraščių, tose vietose nėra nė vienos lietuviškos mokyklos,
lietuviai, bandantieji dirbti lietuvišką darbą, terorizuojami ir t. t.
Aušroje iki 1986 m. buvo išspausdinta maždaug 20 straipsnių
apie SSRS ir Vokietijos suokalbį bei slaptuosius dokumentus (A. Liekis, Nenugalėtoji Lietuva, t. 1, p. 127). Ypač svarbu, kad Aušros nr.
17 (57) pateikta svarbiausia informacija apie Molotovo-Ribentropo
paktą, dokumentų ištraukos, slaptieji protokolai. Akademikas Vytautas Merkys nurodo, kad „šiais dokumentais remdamiesi Romas Andrijauskas, Vytautas Bogušis, Antanas Terleckas ir dar 43 Lietuvos,
Latvijos ir Estijos patriotai kreipėsi į Sovietų Sąjungos, abiejų Vokietijų bei šalių, pasirašiusių Atlanto chartiją, vyriausybes ir Jungtinių
Tautų Generalinį sekretorių. Šį kreipimąsi parėmė rusų disidentai,
akademikas Sacharovas ir kiti (iš viso 11). Istorijos argumentaciją
naudojo Lietuvos Helsinkio grupė ir kiti patriotai, vadinti disidentais“
(V. Merkys, Pranešimas, 1995 m. spalio 28 d., p. 4).
Naujoje Aušroje pirmą kartą plačiau atskleista partizanų kovos
tema. Straipsnyje „Partizanų kovos Lietuvoje“ (1978, nr. 11) pateiktos
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tezės apie partizaninio judėjimo reikšmę. Kituose straipsniuose buvo
rašoma apie partizanus Vladą Kalpoką (1979, nr. 19), Benediktą Labenską (1981, nr. 26) ir kt. Kita ne mažiau svarbi tema – tremtinių
kančios istorija, jų laiškai bei pasakojimai, apie pirmuosius trėmimus
perspausdintas V. Radzevičiaus straipsnis iš Lietuvių archyvo „Pabaltijo tautų išnaikinimo planas“ (1981, nr. 27). Straipsnyje „Bolševikų
siautėjimas Merkinės apylinkėse“ kalbama apie kaimų deginimus ir jų
gyventojų žudymus 1944 m. pabaigoje (1982, nr. 31).
Labai plačiai Aušroje buvo rašoma ir apie dvasinį genocidą: sovietinės valdžios kova su religiniais prietarais, tikinčiųjų persekiojimas, dvasininkų terorizavimas, tautiškumo naikinimas per švietimą,
kultūrą, mokslą.
Aušroje daug dėmesio buvo skiriama Balio Gajausko, Gintauto
Iešmanto, Vytauto Skuodžio, Povilo Pečeliūno, Viktoro Petkaus, Antano Terlecko ir kitų patriotų, vadintų disidentais, persekiojimų, teismų ir kalinimo aprašymui.
Naujoji Aušra, kaip ir jos pirmtakė, labai daug dėmesio skyrė tautos istorijai, kaip patriotinio pasididžiavimo ir įkvėpimo šaltiniui, rašė
apie tautinį atgimimą ir jos vadovus Vincą Kudirką, Joną Basanavičių,
Maironį ir kt.
Straipsnyje „Istorinė Lietuvos reikšmė“ (1978, nr. 10) atskleidžiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės reikšmė atlaikant Vokiečių
ordino veržimąsi į rytus. 1980 m. 20-ajame Aušros numeryje išspausdintas kunigo Algirdo Mociaus ir dvidešimties patriotų kreipimasis
(atviras laiškas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto vainikavimo
dieną) „Kodėl niekinama lietuvių tautos praeitis?“, kuriame iškeliamas Lietuvos valstybės vaidmuo ginant Europą nuo mongolų-totorių
antplūdžio, iškeliami žymaus politiko Vytauto nuopelnai. Naujosios
Aušros straipsniai, nuosekliai skiriami istorijai ir jos problemoms, plėtojo ir formavo savosios istorijos koncepciją, priešingą sovietų ideologų nurodymams. Aušroje buvo išspausdintos ir išsamesnės Lietuvos istorijos studijos: „Aušros“ gadynė“ (1976, nr. 2), perspausdintas
dr. Juozo Jakšto darbas „Praeities ir dabarties priešybės poveikis aušrininkų istoriografijai“ (1981, nr. 29 ir 1982, nr. 30), iš Lietuvių enciklopedijos (t. 15) perspausdintas Vinco Trumpos straipsnis „Nuo
nepriklausomybės netekimo iki jos atgavimo“ (1982, nr. 31).
Visą Lietuvos istoriją nuo spaudos draudimo panaikinimo ligi
1944 m. apžvelgė Tomas Žemaitis straipsnyje „Keturiasdešimt metų“
(1982, nr. 34 ir 1983, nr. 35). Autorius nurodo, kad „šis darbas nėra pilna aprašomojo laikotarpio istorija“: „Tai galbūt vadovėlis ir daugiau
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negu vadovėlis mūsų jaunajai kartai. <...> Lietuvos istorija tarybinėse
mokyklose nedėstoma, o tos negausios žinios apie Lietuvos praeitį,
kurias jaunimas gauna mokyklose iš tarybinių knygų ir periodinės
spaudos, su nedidelėm išimtim, yra tendencingos, nušviestos iš marksistinių pozicijų, primaišytos melo“ („Keturiasdešimt metų“, Aušra,
1986, t. 7, p. 199).
Visi Aušros straipsniai, vaizduojantys Lietuvos praeitį – tai kova
su sovietinės istoriografijos falsifikacijomis, juose pateikiamas platesnis požiūris į Lietuvos istoriją.
***
Po beveik devynerių metų tarnystės Būdvietyje kunigas L. Kunevičius buvo perkeltas į Lukšius (Šakių r.). Lukšių bažnytkaimio istorijoje svarbiausius puslapius kažkada įrašė švietėjas, rašytojas, kunigas
Antanas Tatarė, įsteigęs parapinę mokyklą, kurioje mokėsi būsimasis
pirmosios Aušros steigėjas ir redaktorius Jonas Basanavičius. Praslinkus daugiau kaip šimtmečiui iš šio miestelio į pasaulį sklido Šv. Juozapo parapijos klebono redaguojama tautos žadintoja Aušra.
Klebonas L. Kunevičius stengėsi suderinti tarnystę ir auką Tėvynei. Tiesa, pasikeitė kai kurie pagalbininkai. K. Ambrasas nutarė
tęsti studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje, todėl jo darbas Aušroje
nutrūko. L. Kunevičius Lukšiuose surado naują pagalbininką – zakristijoną Vidmantą Strioką, būsimąjį kunigą. Praslinkus nemažai metų,
kunigas V. Striokas liudija: „Tada buvau ir zakristijonas, ir vairuotojas.
Klebonas manimi labai pasitikėjo, todėl labai dažnai visur važiuodavau. Visada „užmesdavo“ laiko, kad nepavėluotume. Užsukam, kur
reikia, kažką atiduodam ir važiuojam toliau. Gaudavom „Aušrą“, ją
aptardavom. Tačiau nežinojau, kad klebonas – vyriausiasis „Aušros“
redaktorius“ (iš autorės pokalbio su kunigu V. Strioku 2005 02 08).
Koreguoti ir spausdinti straipsnius taip pat padėjo klebono sesers
Joanos Kurklinskienės duktė Lolita.
Vienas svarbiausių KGB uždavinių buvo kuo greičiau gauti naują
išėjusį LKB kronikos ar Aušros numerį. Iš „140 KGB turėtų „Aušros“
egzempliorių net 130 pateikti agentų. <...> Lietuvos aukų muziejaus
fonduose daugiausia yra kratų metu paimtų leidinių bei dalis tų, kuriuos pateikė agentai. <...> KGB dokumentuose yra dvi ranka rašytos
storos kanceliarinės knygos, kuriose pateikiamos visų gautų „Aušros“
numerių straipsnių santraukos ir jų ideologinis vertinimas. <...> KGB
„Aušras“ gauti stengdavosi pasinaudodami tais pačiais agentais, iš kurių gaudavo „Kroniką“. Pavyzdžiui, „Aušros“ ketvirtą numerį pateikė
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tas pats agentas „Budrusis“, kuris „Aušrą“ ir „Kroniką“ gaudavo iš
to paties KGB sekamojo „Jėzuito“. „Aušros“ 7 ir 9 numerius pateikė daug „Kronikos“ numerių kagėbistams perdavęs agentas „Jakas“
ir t. t.“ (LKB kronika, t. 11, p. 166)
Pateiktas pavyzdys liudija, kaip intensyviai dirbo KGB, tačiau tylusis Aušros redaktorius nepalūžo.
***
Atgimimo sąjūdis Lietuvoje daug ką pakeitė. Aušros, ėjusios be
pertraukos trylika metų, leidyba nutrūko, kaip ir kitų pogrindžio leidinių. Ilgametis Aušros redaktorius L. Kunevičius apie šį laiką prasitarė:
„Pasijutau kaip bėgikas, baigęs maratono distanciją. Vieną vakarą užsidangstęs langus verkiau...“ (Č. Kunevičius, „Jis pogrindžio „Aušros“ (1975–1988) leidėjas“, pranešimas, p. 10)
Gal tai buvo džiaugsmo ašaros? Juk visą laiką buvo persekiojamas KGB, tačiau nė karto į jų nagus nepakliuvo. Mokėjo išlaikyti
paslaptį kunigas Lionginas, nes kas yra Aušros redaktorius, nežinojo
nei kurjeriai, kurie atnešdavo ir išgabendavo rašinius, nei giminės, nei
artimieji. Net pasikeitus istorinėms aplinkybėms dar ketverius metus
slėpė šį savo darbą.
1992 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune buvo paminėta
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dvidešimties metų sukaktis.
Vyskupas S. Tamkevičius, buvęs šio leidinio ilgametis redaktorius,
prisimindamas tą laiką, pristatė tuo metu ėjusį ir kitą pogrindinį leidinį Aušra, kurį redagavo L. Kunevičius. Kone porą dešimtmečių
L. Kunevičiaus kruopščiai saugota paslaptis buvo taip netikėtai atskleista, girdint daugybei žmonių, o svarbiausia – pačiam Aušros
redaktoriui. Ir kas tuomet beliko kunigui Lionginui... Jis pasveikino
buvusį bendradarbį, studijų bičiulį vyskupą S. Tamkevičių, padėkojo
jam už pasitikėjimą, taip pat ir visiems rašiusiems ir dalyvavusiems
Aušros leidyboje.
1995 m. spalio 28 d. Vilniaus universitete buvo paminėtas pogrindžio Aušros dvidešimtmetis. Rektorius Rolandas Pavilionis savo
pranešime pabrėžė dviejų Aušrų reikšmę: „Nėra veiksmingesnio būdo
nei priemonės žadinti žmogaus, tautos sąmonę už laisvą žodį. Nėra
nieko pavojingesnio, grėsmingesnio totalitariniam režimui už laisvą
žodį. <...> lenkdami galvas prieš tuos, kurie rengė Lietuvą Aušrai, kurie rengė tuos 61 „Aušros“ sąsiuvinį, suvokiame, kad antroji, kaip ir
pirmoji, „Aušra“ skelbė visų mūsų laisvės priešaušrį“ (R. Pavilionis,
Tautos atmintis, 1996, sausis, nr. 1).
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Prasmingi ir istoriko R. Vėbros žodžiai, pasakyti apie J. Basanavičiaus Aušrą, minint jos 100 metų sukaktį, labai tinka ir L. Kunevičiaus
redaguotai Aušrai: „Laiminga tauta, kuri ir nelaisvėje būdama turi
laisvų sūnų.“ Lietuvių tauta yra viena iš tų laimingųjų, nes gūdžiausiais carinės ir sovietinės okupacijos metais turėjo pasišventusių sūnų
ir dukterų, kurie laisvu žodžiu ją kėlė ir budino.
***
Lionginas Kunevičius. Alytus – ypatingas miestas L. Kunevičiaus gyvenime, čia jis žengė pirmuosius ir paskutiniuosius žingsnius. Adelė Baliukonytė-Kunevičienė ir Petras Kunevičius užaugino
ir išmokslino penkis vaikus, du sūnus ir tris dukteris. Lionginas gimė
1932 m. sausio 18 d., šeimoje buvo ketvirtas vaikas. Kunevičių šeima
buvo darni, religinga, joje buvo ugdomas pareigos, atsakomybės, meilės Dievui, Tėvynei ir žmonėms jausmas.
Nerūpestingas vaikystės dienas Lionginas dažnai leisdavo prie
Nemuno, buvo judrus ir žvalus berniukas. 1939 m. pradėjo lankyti
pradžios mokyklą Alytuje. Istorinių įvykių sumaištyje ne kartą keitėsi
ir mokyklos vieta, ir pavadinimas, ir mokytojai, tačiau mokinys buvo
gerai pasirengęs tęsti mokslus gimnazijoje. 1943 m. įstojo į Alytaus
gimnazijos pirmą klasę. Kitas svarbus tų metų įvykis jo gyvenime –
pradėjo rašyti dienoraštį. Šiandien skaitydami laiko nublukintus lapus,
sužinome vienuolikmečio berniuko svarbiausius darbus ir troškimus.
Būdinga tai, kad kiekvieną dieną Lionginas skubėjo į bažnyčią, apie
tai visada pradėdavo savo pasakojimą dienoraščiui, kartais pasiguosdavo, kad „pavėlavo“, „norėjo miego“, o štai 1943 m. lapkričio 23 d.,
antradienį, rašo: „Šiandien atsikėliau vėlai, nuėjęs į bažnyčią jau neišklausiau Mišių, nes jau buvo vėlu. Tai parėjau nieko nelaimėjęs namo.“
Skaitydami tarsi jaučiame vaiko liūdesį, stebina griežta dienotvarkė: kiekvieną rytą į bažnyčią, paskui į gimnaziją. Be abejo, tik jam
vienam suvokiama buvo ši trauka, nes gruodžio 2 d. prisipažįsta dienoraščiui: „Norėjau eiti į kiną, bet nebuvo bilietų. Tai nuėjau į bažnyčią. Bažnyčioje buvo šventoji valanda prieš pirmą mėnesio penktadienį“ (1943 gruodžio 2). 1943 m. gruodžio 15 d., trečiadienį, Lionginas
džiaugiasi: „Šiandien atsikėliau anksti, gal buvo pusė penkių. Nuėjau
į bažnyčią pusę šešių. Šiandien tarnavau ant keturių Mišių, tai labai
nuvargau. Be to, nebuvo zakristijono, tai reikėjo daug lakstyti“ (1943
gruodžio 15).
Grįžęs iš bažnyčios, ruošdavo pamokas ir skubėdavo į gimnaziją.
Namo grįždavo vėlokai, nes ne kartą skundėsi dienoraščiui: „Pareiti
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buvo tamsu ir purvas“ arba „Bijojau, nes buvo tamsu“. O gruodžio
1 d. rašo: „Šiandien į gimnaziją atėjo trys vokiečiai. Ko jie atėjo, nežinau. Aš žiūrėjau, kaip baigsis, tai atsilikau nuo kitų vaikų, teko pareiti
vienam namo. Namo eiti buvo baisu, bet atėjau ir niekas nepaėmė“
(1943 gruodžio 1). Tą patį vakarą jis parašė dienoraštyje, kad pasirenka slapyvardį „Dykumų Elnis“.
Vaiko gyvenime buvo ir baisesnių dalykų, kuriuos pakeisti buvo
bejėgis, galėjo tik papasakoti dienoraščiui: „Einant namo labai sušalau
ir taip jau, kai atsikėliau, skaudėjo labai galvą. Mat skaudėjo todėl, kad
nebuvo ko valgyti <…> Šiandien pamokų nedariau, nes buvau apsilpęs, tai šiandien už tai nebuvau gimnazijoje. <...> Visą dieną skaudėjo
galvą, todėl nieko nedariau. Norėjau eiti šiandien penktą valandą vakaro į bažnyčią, bet labai skaudėjo galvą“ (1943 gruodžio 7).
Iš dienoraščio galima spręsti, kad artimai bendravo su kunigu
Pranu Šliumpa: jis apsilankydavo Kunevičių namuose, pas kunigą užeidavo Lionginas, be to, keletą kartų dienoraštyje minima: „Kunigėlis Šliumpa davė man, kad nuneščiau į paštą laiškus“ arba „kunigėlis
davė man laiškus“.
Šiandien neįmanoma nustatyti, kokie ir kam buvo adresuoti tie
laiškai. Tačiau žinome, kad už ryšius su partizanais kunigas P. Šliumpa
buvo nuteistas ir kalėjo Sibiro lageriuose. Peršasi mintis, kad Lionginas kaip patikimas berniukas, pats to nesuvokdamas, galėjo patarnauti
kunigui labai rimtuose reikaluose. Galbūt P. Šliumpa turėjo įtakos ir
didžiausiam Liongino apsisprendimui – kunigystei. Regina Kunevičiūtė prisimena, kad brolis džiaugėsi, kai jam, dar mažam patarnautojui,
po šv. Mišių zakristijoje kunigas P. Šliumpa užmetė ant pečių stulą ir
juokdamasis pasakė: „Ir tu būsi kunigu.“
Jau vaikystėje Lionginui Dievas – gyvenimo šaltinis, stiprybės ir
džiaugsmo versmė, visko pradžia ir pabaiga. Todėl svarbiausius gyvenimo momentus patiki Dievui, į Jį dažnai kreipiasi su prašymais:
„Kaip ryt pasiseks, nežinau, bet prašau Dievo, kad atsitaisyčiau dvejetuką...“ Panašūs prašymai kartojasi dažnokai. 1943 m. gruodžio
24 d. Lionginas taip baigia šios lauktos dienos aprašymą: „Viskas tai
tik niekas, čia tik lauki, čia žiūrėk, kad jau baigiasi, taip ir eina šis
silpnas kaip mažo vabalėlio gyvenimas. Viena tik prašau Dievą, kad
būčiau kunigas.“
Vaikiškų prašymų pynėje išsiskiria šis – didžiausias. Kaip žinome,
Dievas išpildys Liongino vaikystės troškimą, bet tai dar bus negreitai.
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Dienoraštis atskleidžia dar vieną L. Kunevičiaus prigimties
erdvę. Ypatinga jo gyvenime taps 1943 m. lapkričio 21-oji, sekmadienis: „Parėjęs iš bažnyčios skaičiau knygą „Žvalgo užrašai“. Po to ėjau
piešti Trakų pilies. Pilis nupiešti pasisekė neblogai. Po to nuėjau pas
Stankevičius palošti kortomis. Prieš tai dar susigundžiau kurti eilėraštį. Eilėraštis yra šis „Prie Visagalio“:
Klaupiam ant kelių
Prie Visagalio –
Melskim Tėvynei
Laisvę ir galią.
Kadangi jokiuose šaltiniuose nepavyko rasti ankstesnių L. Kunevičiaus kūrybinių bandymų, šis trijų posmų eilėraštis laikytinas kūrybinio kelio pradžia. Akstinas kūrybai galėjo būti ir religinės giesmės,
kurias Lionginas girdėdavo kasdien bažnyčioje, be abejo, jam buvo
žinoma ir Maironio kūryba. Svarbiausia tai, kad parašius pirmąjį eilėraštį Lionginui kūryba tampa būtinybe.
Išlikusiuose 1943–1944 m. eilėraščiuose vyrauja gamtos tematika.
Vaikas rašė apie tai, ką matė, jį jaudino gamtos pokyčiai, tai atspindi ir
eilėraščių pavadinimai: „Pavasaris“, „Pavasario rytas“, „Žibuoklės“,
„Vasara“, „Linelis“, „Žiema“, „Eglutė“ ir kt.
Liongino mokslo metai gimnazijoje užtemdyti karo dūmų ir pokario sunkumų. Jau pirmuose eilėraščiuose jis sielojasi dėl pavergtos
Tėvynės, suvokia, kad visas blogybes, kurias mato, yra atnešęs karas.
Kraujas, Laisvė, Tėvynė – dažniausiai vartojami žodžiai patriotinės tematikos eilėraščiuose. Vaikiškoje galvelėje klajoja nevaikiškos mintys:
„Liejasi kraujas, ištroškęs laisvės“, „Krenta mūs broliai dėl tėviškės
meilės“. Gyvenimas tarsi skilęs perpus: į prieškarinį, kai Tėvynė buvo
laisva, kai visi buvo laimingi, ir dabartinį, kai „šaudo į tėviškę priešai“.
Iš skausmo ir ilgesio gimsta eilėraštis „Išauš dar rytas“:
Tėvynės meilėje paskendę
Dar laukiame kažko labai –
Laisvos Tėvynės, tų dienelių,
Kurias praleidome linksmai.
Autoriui dar tik dvylika, tačiau „ūžiant patrankoms, skambant
plienui“, jis jau laukia Aušros, nesuvokdamas, kad į ją reikės eiti keletą
ilgų dešimtmečių, kone visą gyvenimą.
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***
Rūsčioje, kupinoje nežinios tikrovėje prabėgo
L. Kunevičiaus mokslo metai Alytuje. Tikriausiai
jo jautriai širdžiai buvo per daug kančios. Keitėsi
gimnazijos vadovai (direktorius Stasys Barzdukas
pasitraukė į Vakarus, kitas direktorius Pranas Purvis buvo nuteistas kalėti sovietiniuose lageriuose už
tai, kad per kratą jo namuose buvo rasta Lietuvos
trispalvė); į Sibirą ištremtas mokytojas Martynas
Gavelis, mokytojos Stefanijos Haškerienės šeima;
suimtas ir nuteistas piešimo mokytojas Vytautas
Brazdžius. Alytaus saugumo kieme, netoli gimnazijos, išniekintas lietuvių kalbos mokytojo, rašytojo
Konstantino Bajerčiaus kūnas. Ne vienas mokytojas
ar mokinys dingo be žinios. Neatsitiktinai 1948 m.
Pirmas viešas kun. Liongino Kunevičiaus
Lionginas savo dienoraštyje rašo: „Per šį laiką daug
pasisakymas kaip „Aušros“ redaktoriaus
1992 m. kovo 13 d.
žmonių atsisveikino su savo Tėvyne... Tai svarbiausias, mano manymu, įvykis.“
L. Kunevičių buvę mokytojai ir mokiniai charakterizuoja trumpai:
„Kuklus, ramus, draugiškas.“ Kaip žinome, ta ramybė buvo tik išorinė. Mokinys atlikdavo tai, kas priklausė, nesileisdamas į nereikalingas
diskusijas, aktyviai nedalyvavo ir klasės gyvenime, nes reikėjo padėti
tėvams; be to, sistemingai lankė bažnyčią, turėjo savo vidinį pasaulį,
dažnai slepiamą nuo pašalinių akių.
1951 m. L. Kunevičius baigė Alytaus 1 (berniukų) vidurinę mokyklą (dabar – Alytaus „Dzūkijos“ pagrindinė mokykla). Į gyvenimą
išėjo laiko pokyčius (karą, pokarį, švietimo sistemos reorganizavimus)
atlaikiusi abiturientų laida.
***
1951 m. L. Kunevičius įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą studijuoti bibliotekininkystės, nenorėdamas pakenkti
seseriai Reginai ir broliui Česlovui, studijuojantiems medicinos mokslus. Buvo stalinizmo laikai, todėl toks Liongino elgesys visiškai aiškus
ir suprantamas. Pora studijų metų prabėgo labai greitai. Universitete
veikė moksliniai specialybių būreliai, jų veikloje aktyviai dalyvavo,
buvo parengęs pranešimą tema „Marksizmo-leninizmo klasikų darbas
su knyga“. Pagaliau sesuo ir brolis baigė mokslus, ir Lionginas pasijuto laisvas.
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Tikriausiai studijos universitete buvo tik stotis Liongino gyvenime: jis stabtelėjo patikrinti save, geriau suvokti pasaulį ir pagaliau
ramiai sukti į savo išsvajotąjį kelią, kuriuo eis nedvejodamas ir nesiskųsdamas.
1953 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Tais
pačiais metais mirė „tautų tėvas“ J. Stalinas. Buvo pradėta drausti
skambinti bažnyčių varpais, kurie trikdą mokyklų ir kitų įstaigų darbą. Seminarijoje dar buvo nepamirštas susidorojimas su aukštaisiais
Bažnyčios hierarchais. 1946 m. areštuoti vyskupai Vincentas Borisevičius, Teofilius Matulionis ir Pranciškus Ramanauskas. Skaudžiausias
likimas vyskupo Vincento Borisevičiaus – nuteistas mirties bausme,
tais pačiais metais kartu su kunigu Pranu Gustaičiu sušaudytas Vilniuje. Tikroji vyskupo „kaltė“ – atsisakymas bendradarbiauti su KGB.
Vyskupas Teofilius Matulionis nuteisiamas septyneriems, o vyskupas
Pranciškus Ramanauskas – dešimčiai metų kalėjimo. 1947 m. areštuotas arkivyskupas Mečislovas Reinys.
L. Kunevičius ir kiti jaunuoliai, tuo metu pradėję studijas, turėjo
padidinti sumažėjusį kunigų skaičių – jų sumažėjo dėl suėmimų ir trėmimų.
L. Kunevičius čia rado bendraminčių: Bronių Balaišį, Edvardą
Kraujelį, Lionginą Vaičiulionį, Vaclovą Ramanauską, Vincą Jalinską,
Antaną Mikulėną, Petrą Orlicką, Juozapą Dobilaitį ir kitus. Artima
draugystė siejo su dzūkais Petru Dumbliausku ir Sigitu Tamkevičiumi.
Lionginas buvo vienas iš geriausių kurso klierikų, darbštus, pamaldus,
draugiškas. Keletą metų buvo sienlaikraščio „Aukos keliu“ redaktoriumi, inicijavo įvairias seminaristų vakarones. Po ilgos pertraukos vėl
pradėjo rašyti eilėraščius, juos palankiai vertino rektorius Kazimieras Žitkus, keleto poezijos knygų autorius. 1957 m. parašė eilėraštį
„Alumnų giesmė“, kuris tapo seminaristų himnu. Muziką jam sukūrė
ilgametis grigalinio giedojimo dėstytojas monsinjoras Pranciškus Tamulevičius. Kelerius metus per šventes seminarijos skliautais sklido
būsimų kunigų balsų aidas:
Nei ereliai į aukštumas,
Nei bitutės lankon
Neišlėks vėtroms siautėjant.
Nesipriešins audroms. <...>
O ir mes juk stovėsime
Audrose ąžuolais!
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O ir mes juk spindėsime
Tamsoje švyturiais! <...>
Matyt, valdžia greit „suuodė“ šio himno kovingumą, nes po kelerių metų jis buvo uždraustas. Ir nenuostabu – juk buvo tik labai
trumpas atlydys po Stalino mirties, o paskui ir vėl buvo suiminėjami
kunigai, ištremtas vyskupas Vincentas Sladkevičius (1959), vyskupas
Julijonas Steponavičius (1961), uždaroma beveik baigta statyti Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdoje, jos statytojai teisiami.
***
L. Kunevičius priartėjo prie didžiojo savo gyvenimo tikslo.
1958 m. kovo 23 d. (Kančios sekmadienį) Kauno katedroje vyskupas
J. Steponavičius jam suteikė kunigo šventimus. Tą dieną šešiolika klierikų buvo palaiminta kunigo tarnystei, kad skelbtų Dievo žodį buldozerinio ateizmo metais.
Ištikimasis Kristaus kareivis Lionginas Kunevičius pradėjo naują
gyvenimo kelią, pažymėtą Aukos ir Meilės. Jis jautė, kad šis kelias bus
erškėčiuotas, todėl neatsitiktinai proginiame eilėraštyje „Almą paliekant“ tarsi ramino save ir kitus:
O jei tenai, kur tiek vargų vargelių,
Nuliūdus ims raudot širdis silpna, –
Atmink draugus ir siekius tų dienelių,
O sieloj vėl spindės žvaigždė šventa.
Kunigo tarnystę pradėjo gimtojoje Dzūkijoje, nuo 1958 m. rugpjūčio 7 d. buvo laikinai paskirtas pavaduoti Šventežerio (Lazdijų r.)
kleboną kun. K. Montvilą. Viename pamoksle jaunasis kunigas kalbėjo: „Kam mes nusilenksime šiandien: ar žemiškiems pranašams, ar dieviškajam Mokytojui? Ar vienadieniams žmonių išminčiams ir vienadienėms žvaigždėms, ar amžinai neklystančiai dieviškajai Išminčiai?“
Tuo metu buvo nauji ir drąsūs žodžiai. Kai po trijų savaičių tarnystės
išvyko, parapijiečiai dar ilgai minėjo jaunojo kunigėlio pamokslus.
Tais pačiais metais paskiriamas Prisikėlimo (Kaune) parapijos altarista-vikaru; 1960 m. – Aukštosios Panemunės (Kaune) parapijos vikaru. Yra išlikęs 31 eilėraštis, sukurtas čia per dvejus tarnystės metus.
Eilėraščiuose vyrauja gamtos („Jūra“, „Rudenio lapelis“) ir religinė
(„Ateik“, „Aušrinei“) tematika, proginiai eilėraščiai („Malda už mirusius“, „Kalėdinė“) ir kt. Ne vienas šios tematikos eilėraštis buvo giedamas bažnyčiose. Nežinomais keliais jie paplito ir atėjo iki mūsų dienų.
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1963-iaisiais kunigas L. Kunevičius kurijos paskiriamas į Kapsuko (dabar – Marijampolė) prokatedrą vikaru. Tada jaunasis kunigas
jau buvo patekęs į KGB voratinklį. Dar ir pats nesuvokė, jog dabar
bus sekamas kiekvienas žingsnis, atidžiai klausomasi pamokslų. Tik
dvejus metus kunigas darbavosi Marijampolėje. Pagaliau valdžia nusprendė, kad tokiam kunigui dirbti miestuose jau gana ir pirmą kartą
jam davė atkampią Didvyžių (Vilkaviškio r.) parapiją.
Kunigą Lionginą parapijiečiai greit pamildavo už paprastumą,
mokėjimą įsiklausyti ir išklausyti kiekvieną. Užtat Didvyžių parapijos
klebono nekentė tuometė valdžia, ypač buvo terorizuojamas už vaikų
katechizavimą. Sunkiausia buvo tai, jog pagaliau įsitikino, kad kilnojimas iš vienos parapijos į kitą yra visiškai neveiksminga priemonė.
Dirbdamas Didvyžiuose priklausė Vilkaviškio vyskupijos kunigų grupei, kuri rašė peticijas, kad Kauno kunigų seminarijoje būtų panaikintas stojančiųjų limitas (tada leido kasmet priimti tik penkis kandidatus), kad kunigams būtų leista apaštalauti ir kt.
Neatsitiktinai Didvyžių parapijos kleboną pasikvietė Vilkaviškio
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir Vilkaviškio saugumo
viršininkas – pareigūnai griežtai reikalavo atiduoti kulto tarnautojo
registracijos pažymėjimą. Kunigas Lionginas nepakluso nei jiems, nei
kurijos draudimui baigti tarnystę Didvyžių parapijoje. Netrukus gavo
Vilkaviškio rajono karinio komisaro įsakymą dviem mėnesiams vykti
į armiją. Aprengtas kareiviška uniforma tarsi niekuo nesiskyrė iš kitų.
Tačiau nepaklusnusis kunigas prie stalo žegnodavosi, stebindamas ir
kareivius, ir vyresnybę. Viršininkai paprašė nesižegnoti, tačiau Lionginas ramiai atsakė: „Aš – kunigas, todėl privalau žegnotis.“
Kai grįžo iš kariuomenės, buvo priverstinai išregistruotas, o kurija 1969 m. perkėlė į dar nuošalesnę parapiją – Dzūkijoje, Gerdašiuose
(Lazdijų r.). Šis naujasis kunigo Liongino paskyrimas sutapo su vis
ryškesniu Lietuvos kunigų pasipriešinimo sovietiniam režimui laikotarpiu. Todėl „1969 m. rugpjūčio 4 d. KGB paruošė didžiulį devynių
punktų agentūrinių operatyvinių priemonių planą, kaip užkirsti kelią
ir neutralizuoti kunigų S. Tamkevičiaus, J. Zdebskio, P. Dumbliausko
ir L. Kunevičiaus „antisovietinę šmeižikišką“ veiklą. Kunigo registracijos pažymėjimų atėmimas iš kunigų S. Tamkevičiaus, J. Zdebskio ir
L. Kunevičiaus KGB nepatenkino, nes jie žinojo, kad šių kunigų nepalauš“ (LKB kronika, t. 11, p. 74).
Tikriausiai buvo nuspręsta, kad neramiam kunigui maištininkui
atokus Gerdašių bažnytkaimis bus geriausia vieta, izoliavus jį nuo
visuomenės gyvenimo. Tačiau KGB klydo, nes šioje neturtingoje pa-
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rapijoje kunigas rado daug nuoširdžių žmonių ir dirvą įvairiapusei
veiklai. Žvilgtelėkime į pamokslų fragmentus. Labai dažnai klebono
lūpose skambėjo žodžiai „laisvė“, ir http://www.ebooksfromlithuania.
lt/en/e-books/fiction/poetry/v-nachale-muravej-540/demokratija“.
Sovietmečiu tokie pamokslai vieniems kėlė siaubą, kitiems – ateities
vizijas:
Kai žmogus atsisako laisvės – jis savižudis arba žmogžudys. Kai
jis kovoja už laisvę – karžygys. Vokiečiai, jei būtų kovoję nelaisvėje,
būtų buvę karžygiai, o tapo žmogžudžiais. Komunizmą sugriaus tik
laisvė, laisvės dvasia. Užtat jis taip ir bijo laisvės! Demokratijos!
Daugelyje pamokslų klebonas Lionginas analizavo tuometį gyvenimą, nevengė kritikos. Stebina kunigo drąsa – juk žinojo, kad yra
sekamas saugumo:
Buvo užsimota sukurti naują žmogų. Viskas baigiasi auklėjimo
fiasko – kalbomis, dejonėmis apie alkoholizmą, narkomaniją, prostituciją, nusikalstamumą, neformalias grupes ir pan.
Buvo užsimota sukurti komunizmą. Viskas baigiasi pagrindine
problema – išlikti.
Buvo užsimota pertvarkyti gamtą. Viskas baigiasi ekologinės
problemos sprendimu (nualinta, suteršta, marinama gamta).
Kartais gana rūsčiai pliekdavo sovietinę santvarką:
Uždarytos sienos, neįsileidžiama spaudos, trukdomos užsienio
radijo laidos. O priešas laisvai vaikšto po mūsų šalį ir griauna mus
(darbus, planus, šeimas, stumia po ratais geriausius darbininkus,
kunigus, verčia į griovius mašinas). Kultūra ir alkoholis, knyga ir
alkoholis, mokslas ir alkoholis…
Kaip žinome, L. Kunevičius jau senokai buvo patekęs į KGB akiratį. Ypač KGB objektyvas į jį nukrypo (kaip teigia ir arkivyskupas
S. Tamkevičius) tada, kai 1974 m. spalio 11 d. su kunigais S. Tamkevičiumi, J. Zdebskiu, P. Dumbliausku ir P. Adomaičiu kreipėsi į SSRS
žmogaus teisių gynimo komitetą dėl katalikiškos pogrindinės spaudos
leidėjų ir platintojų paleidimo į laisvę. Iš archyvo dokumentų sužinome,
kad L. Kunevičius taip pat buvo KGB operatyvinėje įskaitoje, pradėta jo
stebėjimo ar tyrimo byla ir suteiktas „Mistiko“ (rus. Mistik) slapyvardis.
(LKB kronika, t. 11, p. 82)
1976 m. L. Kunevičius atsidūrė kitame Lazdijų rajono užkampyje,
Būdvietyje. Šioje parapijoje greta pastoracinio darbo jis visas jėgas
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skyrė Aušros rengimui ir leidybai. Archyviniai dokumentai liudija,
kad jo ir daugelio kunigų gyvenimas buvo kupinas pavojų:
Pagal turimus – operatyvinius duomenis KGB Lazdijų RP tyrimo objektas (sekamasis) „Mistikas“, būdamas priešiškai nusiteikęs
sovietinei santvarkai, tikintiesiems sako provokuojančius ir šmeižikiškus pamokslus, artimai bendrauja su reakcingaisiais kunigais,
kurie dalyvauja „Kronikos“ leidyboje <...> „Tomovu“ (S. Tamkevičiumi), „Akiplėša“ (J. Zdebskiu), „Sargybiniu“ (P. Dumbliausku) ir
Adomaičiu. Kad būtų suaktyvintas „Mistiko“ sekimas, įpareigojama
įgyvendinti šias priemones:
Pagal agento „Algio“ pranešimus „Mistikas“ renka medžiagą
savo veikalui apie neva respublikoje egzistuojantį tikinčiųjų ir dvasininkijos persekiojimą. <...>
„Mistiko“ tyrimui nukreipti KGB Kauno MS agentą „Leoną“.
Tęsti šmeižikiškų „Mistiko“ pamokslų kaupimą, įrašant juos į magnetofono juostą bei surenkant piliečių paaiškinimus (LKB kronika, t. 11,
p. 82–83).
Prabėgo beveik devyneri metai, kupini pavojų ir įtampos. Tuo
metu klebonas L. Kunevičius neberašė dienoraščio, nelikdavo laiko ir
kūrybai. Visą gyvenimą buvo atidavęs Būdviečio parapijai ir Aušrai.
***
Kaip jau minėta, jam buvo lemta grįžti į Suvalkiją – 1985 m. pradėjo tarnystę Lukšių (Šakių r.) Šv. Juozapo parapijos klebonu ir, žinoma,
tęsė Aušros leidybą. Gyvenimas jį negailestingai pakeitė. Vaikystėje
– linksmas ir nenuorama, vėliau – susimąstęs poetas, rimtas kunigas,
o dabar – dažniausiai užsisklendęs savyje visuomenininkas, nebijantis
drožti tiesą į akis valdžios atstovui ar kolegai, todėl galbūt daugelio
nesuprastas bei tinkamai neįvertintas.
Atgimimo sąjūdis įtraukė kleboną L. Kunevičių į naują visuomeninės veiklos sūkurį. Jis išrenkamas Lukšių Sąjūdžio tarybos nariu ir
kaip delegatas dalyvauja Lietuvos Sąjūdžio pirmajame suvažiavime
Vilniuje (1988 spalio 22). Atgimimas tarsi suteikė kunigui Lionginui
naujų jėgų: jo balsas skambėjo ne tik bažnyčioje, bet ir įvairių renginių
metu. Jo asmeniniame archyve išlikęs toks fragmentas: „Visur: prie
Vytauto paminklo, prie savanorių kapų, į Lukšių bažnyčią, į gausią
eiseną ir prie iškilmingo trispalvės iškėlimo, ir į Kultūros namų salę
– mus subūrė Tėvynės meilė, pagarba Lietuvos Trispalvei ir šventas
atminimas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę. Subūrė visus tikinčiuosius ir
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Kunigo Liongino Kunevičiaus
amžinojo poilsio vieta Alytaus
Šv. Angelų Sargų bažnyčios
šventoriuje

  

netikinčiuosius, politinius ir nepartinius, jaunus ir senus,
vadovus ir eilinius piliečius. Tegul ir toliau „Vardan tos
Lietuvos vienybė težydi“.“
1989 m. spalio mėnesį pasirodė žurnalo Caritas pirmasis numeris, jo redkolegijos narys buvo ir L. Kunevičius. Šiame žurnale buvo išspausdinta keletas jo straipsnių.
Kunigą kaip aktyvų Caritas bendradarbį kunigas Robertas
Grigas apibūdina taip: „Tai labai būdinga Lietuvai, Bažnyčiai ir kultūrai asmenybė: daukantiškas kuklumas, tylumas,
dalykiška pastoracija, aiškus „tvirtai suręstas“ mąstymas,
atsispindintis, beje, ir kūryboje“ (R. Grigas, „Išlydėtas ir
pasilikęs“, Caritas, 1994, nr. 4, p. 4).
Įtemptas, kupinas pavojų kunigo L. Kunevičiaus gyvenimas palaužė jo sveikatą. 1990 m. spalio 23 d. paties
prašymu dėl sveikatos buvo atleistas iš Lukšių parapijos
klebono pareigų ir persikėlė gydytis ir gyventi į gimtąjį
Alytų. Prabėgę dešimtmečiai pakeitė ir žmones, ir miestą,
tačiau kunigo atmintyje iškyla mieli prisiminimai:
Štai, tie takai mieli, kuriais mokyklon ėjom,
Kuriais vaikystė mūsų krykštavo skaidri!
Štai, tie takai mieli, kuriais gyvent išėjom
Ir užmojų didžių, ir džiaugsmo sklidini!
„Gimtojo miesto sodui“

Kunigas Lionginas Kunevičius aukoja šv. Mišias gimtojo Alytaus Šv. Angelų Sargų
bažnyčioje
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Kunigas L. Kunevičius savo tarnystę tęsė Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, kurioje dar vaikas atbėgdavo patarnauti šv. Mišioms.
Dabar jau kunigas prasmingais žodžiais, o kartais ir savo eilėmis prabildavo į tikinčiuosius.
Atėjo 1994 m. vasario 28 d. sekmadienis. Nepaisydamas silpstančios širdies, kunigas L. Kunevičius aukojo dvejas šv. Mišias. Išėjo iš
bažnyčios išsinešdamas Ramybę. Lėtai paržingsniavo iki klebonijos
durų. Ant slenksčio pasitiko Mirties Angelas ir išsivedė į Amžinąją
Aušrą. Kunigo pavargusį kūną priglaudė kapinės, esančios šalia AlyElvyra Biliūtėtaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios...
Aleknavičienė

***
„Tikėjime neužtenka būti tik jo nariu ar bendradarbiu, bet reikia
būti tikėjimo išpažinėju ir apaštalu. Neužtenka rankoje laikyti užžiebtą
žvakę, kuri degtų tik šventyklos ramumoje, bet reikia uždegti žibintą,
kurio jokios vėtros neužgesintų“, – šie Faulhabero žodžiai, užrašyti
kunigo Liongino Kunevičiaus ant kalendoriaus lapelio, liko tarsi jo
gyvenimo credo. Dar vaikystėje Dievo pašauktas būti kunigu, apaštališkai atliko tarnystę. Spaudžiant raudonajam tironui, budino tautą,
redaguodamas ir leisdamas pogrindžio Aušrą. Tai jo neužgesinamas
žibintas, nes Lietuva sulaukė Atgimimo1.
ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė,
kultūrininkė. 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, mokymo metodikos priemonė mokytojams ir studentams (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis (2007),
Alytaus švietimo arimuose (2010). Yra parašiusi ir išleidusi mažesnės apimties
informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, knygos Alytaus istorinė raida (2004) bendraautorė, keleto knygų redaktorė.
Pedagogikos, kultūros, švietimo tematikos straipsnius publikuoja mokslo darbų
žurnale „Pedagogika“, ateitininkų federacijos žurnale „Ateitis“, „Tautotyros
metraštyje“, įvairiuose almanachuose, vietinėje, šalies ir užsienio spaudoje.
Dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Seinuose, Punske
(Lenkija) 2007–2012 metais. Lietuvoje dalyvavo įvairiose konferencijose ir
skaitė pranešimus: „Spaudos draudimo sunkmetis ir jo švyturiai“, „Tautinės
vertybės globalėjančiame pasaulyje“, „Jaunimo organizacijos ir jų veikla“,
„Moterys dabartinėje lietuvių literatūroje ir literatūros moterys“ ir kt.

1

Plačiau apie kunigo Liongino Kunevičiaus gyvenimą ir veiklą galima paskaityti Elvyros
Biliūtės-Aleknavičienės knygoje „Aušros sūnus“, K., 2006.
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Varviškės „respublika“ (1920–1923)
Varviškė – tai senas kaimas ir buvęs dvaro palivarkas, įsikūręs
prie Igaros upės, netoli tos vietos, kur ji ir Juodoji Ančia įteka į Nemuną, 13 km į pietryčius nuo Kapčiamiesčio, 25 km į šiaurę nuo Gardino, miškingoje ir durpėtoje vietoje. Varviškė įkurta XV a. pabaigoje.
Minima 1518 m. ir 1744 m. Vilniaus vyskupijos sinodo aktuose. Nuo
1764 m. Varviškėje stovėjo medinė koplyčia, kurią pastatė dvarininkas Ochmanas. Jis labai mėgo šį gražų Lietuvos kampelį, dažnai čia
lankydavosi. Dvarininkai Ochmanai šioje koplyčioje įvedė savo vardų – Mikalojaus (gruodžio 6 d.) ir Onos (liepos 26 d.) – atlaidus. Iš
Kapčiamiesčio kunigai kartą per mėnesį atvykdavo laikyti pamaldų.
Spėjama, kad Varviškės pavadinimas kilęs iš lietuviškų žodžių
„varvinti“ ir „vaškiai“, t. y. vaško varvintojai arba vaško apdirbėjai.
Vėliau čia įsikūrė dvaras. Netoli Baltosios Ančios žiočių XVIII a. per
upę buvo įrengtas keltas. Jį pastačius, ant kranto prie medžio prikalta šv. Jono koplytėlė. Šią vietovę, čia įsikūrusį kaimą pradėta vadinti
Sventijansku (lenk. Świętojańsk). Lenkijos Karalystės geografiniame
žodyne (1893) nurodyta, kad Varviškėje yra 23 ūkiai (kiemai), kuriuose gyvena 301 žmogus, o pirmojo visuotinio 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Varviškės kaime buvo 52 ūkiai (kiemai),
kuriuose gyveno 253 gyventojai.
XX a. Nepriklausomybės kovų pradžioje Lietuvai netekus pietinių teritorijų, Varviškė liko labiausiai pietuose įsikūręs kaimas prie
demarkacijos (administracinės) linijos. Vietovėje nuo seniausių laikų
gyveno lietuviai, tačiau dvaras sulenkino kaimą (1924 m. gegužės 9 d.
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Varviškės dvaras nusavintas iš T. Kozirskio), kuris savitai pateko į Nepriklausomos Lietuvos kūrimosi istoriją.
Seinų krašte buvo gausu dvarų ir dvarininkų, ir jie lėmė miestų
sulenkėjimą, o kai kur (pietiniuose pakraščiuose) lenkiškumas palietė
ir kaimus; sulenkėjo ištisi valsčiai. Kadangi lenkai pradėjo organizuotis anksčiau už lietuvius, spėjo sutvirtėti, tad ir jų agitatoriai, dvarininkų kviečiami, Seinų krašte atsirado gana anksti. Dauguma gyventojų,
įkalbinėjami lenkų agentų ir bauginami, svyravo: „po kieno valdžia
bus geriau?“ Jau 1918 m. spalio mėnesį, prieš pradedant lietuviams
organizuoti parapijų komitetus, Kapčiamiestyje Aleksandro Mockevičiaus name lenkai įsteigė savo pašto įstaigą, jos vedėju paskirtas Aleksandras Kiaulevičius (gyv. Veisiejų vls. Rūdos k.). Jis vietos gyventojus įkalbinėjo sakydamas, kad „čia jau amžinai liksianti Lenkija“.

1920 m. lapkričio 29 d. Tautų Sąjungos komisijos nustatyta neutrali zona tarp
Lenkijos ir Lietuvos valstybių. Iš knygos: Ig. Tomašauskas, Lietuvos policija
1918–1928, Kaunas, 1930, p. 302
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A. Kiaulevičius organizavo Gardine pašto ženklų „40 groszy“ spausdinimą. Ta pašto įstaiga gyvavo, kol lietuviai sudarė savo parapijos
komitetą. 1918 m. Kapčiamiestyje, greta lietuvių komiteto, įsisteigė ir
lenkų komitetas, bet jo lietuviai nepripažino. Išvijus iš Kapčiamiesčio
lenkų komitetą, jo veikėjai persikėlė į valsčiaus pietinį pakraštį – Varviškės kaimą ir ten slaptai subūrė savo ginkluotą jėgą – partizanus.
Tautų Sąjungai 1919 m. birželio 18 d. tarp kariaujančių valstybių
nustačius demarkacijos liniją, o 1920 m. lapkričio 29 d. įvedus abiem
pusėms 12 km pločio neutralią zoną (žr. žemėlapį), Varviškės kaimas
atsidūrė neutralioje zonoje prie demarkacijos linijos. Pasienio barą
saugojo Lietuvos kariuomenės kareiviai, tačiau jų sargybos postai
buvo išdėstyti labai retai, maždaug kas 7–8 kilometrus.

Lenkijos pašto ženklai su Varviškės „savivaldos“ antspaudu. 1923 m.
Pašto ženklai iš A. Antanevičiaus (Alytaus r.) kolekcijos

Kapčiamiesčio valsčiaus rytiniai ir pietiniai pakraščiai apaugę miškais, juose plytėjo neišeinamos pelkės ir krūmai. Per šiuos miškus ir ėjo
demarkacijos linija, taigi valsčiaus pakraštys ribojosi su lenkų užimta
teritorija. Tarp šių miškų nedideliuose ploteliuose prastoje smėlio žemėje buvo įsikūrę skurdūs kaimeliai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą dauguma
šių kaimų gyventojų vertėsi grybų rinkimu ir valstybinio miško vogimu, taip pat eidavo uždarbiauti į Gardiną, ir ten gerokai sugudėjo bei
sulenkėjo. Gyvendami miškuose ir užkampyje, be to, neturėdami turto,
įprato gyventi laisvą „miškinių“ gyvenimą. Rusijos valdymo laikais į
tuos „miškinius“ valdžia nekreipė dėmesio; žandarų jie neužkabindavo,
o tolimesnių apylinkių žmonės jais pasiskųsti valdžiai bijojo – taip šie ir
„užsigrūdino“ laisvėje. 1918 m. organizuojant parapijų komitetus, lenkų
agentai sumanė panaudoti „miškinius“ ir suburti savąjį komitetą. Kapčiamiesčio valsčiaus gyventojai ir taip jau buvo veikiami sulenkėjusių
dvarų, o kiti netolimi Gardino apskrities kaimynai sugudėjo.
Lenkams Kapčiamiestyje nepavyko suburti savo komiteto, likviduotas ir jau pradėjęs veikti jų paštas. Nepavykus įsikurti Kapčiamiestyje, lenkai nukreipė veiklą į miškus, tarp „laisvųjų“. Jų kaimuose atsirado
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ir apsigyveno lenkų agitatoriai iš Seinų ir kitų vietovių. Iš pradžių, kol
„miškinių“ niekas nevaržė, jie gyveno „nepriklausomą“ gyvenimą, kirto valstybės miške medžius, statėsi trobesius, medieną vežė į turgų ar
parduodavo ūkininkams ir iš to neblogai gyveno. Savo globėjams lenkams taip pat neliko skolingi. 1919 m. Lenkijos kariuomenei ir lenkų
partizanams puolant Seinus, „miškiniai“ taip pat dalyvavo juos užimant,
o kiti užpuolė lietuvių miliciją Kapčiamiestyje. Vėliau, sustiprėjus Lietuvos valdžios įstaigoms, jie vėl sulindo į miškus ir visai atsisakė atlikti
pilietines pareigas. Apie tai Seinų apskrities viršininkas 1920 m. kovo
5 d. rašte rašė Seinų apskrities komendantui:
Kadangi gyventojai: Arečkų, Varviškės, Sventojansko, Bugiedos,
Kuodžių, Sirbuškės, Igorkos ir Gervelių kaim. nepildo jokių pilietiškų
priedermių, neduoda žinių apie naujokus, valstybinių ir kitų mokesčių neužmokėjo, pilevų neduoda, nors daugumas turi ginklus, apie
leidimus ginklams laikyti nesirūpina ir visus civilinės administratyvinės valdžios įsakymus ignoruoja, todėl siųsdamas susirašinėjimą
prašau Tamstos įsakyti minėtų kaimų gyventojams pildyti civilinės
valdžios reikalavimus arba priversti juos pildyti su pagalba kariškos
jėgos.
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L. e. p. Apskrities Viršininko pareigas Stravinskas.
Veisiejų nuovados milicijos viršininkas Milaševičius pranešė Seinų apskrities viršininkui apie tuos kaimus:
1. Varviškė – 400 gyventojų, sulenkėję baltgudžiai;
2. Bugieda – 250 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
3. Sirbuškė – 100 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
4. Arečkai – 260 gyventojų, sulenkėję baltgudžiai;
5. Igorka – 40 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
6. Sventojanskas – 100 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
7. Simoniškė – 20 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
8. Alavenečai – 250 gyventojų, sulenkėję baltgudžiai;
9. Žatišo dvaras – 50 gyventojų, savininkas lenkas, darbininkai
sulenkėję;
10. Babiškės – 15 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
11. Kuodžiai – 150 gyventojų, sulenkėję lietuviai;
12. Siudženka – 6 gyventojai, sulenkėję lietuviai.
Ar komendantas darė žygių šiai netvarkai likviduoti, žinių nėra,
tačiau ,,miškiniai“ ir toliau gyveno nepripažindami Lietuvos valdžios
ir nevykdydami jokių įsakymų ar reikalavimų. Priešingai – pradėjo
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versti miškų administracijos pareigūnus, eigulius klausyti jų nurodymų, pasipriešinusius bausdavo ir grasindavo mirtimi. Būdami ginkluoti, sulaikydavo ir plėšdavo pravažiuojančius asmenis. Minimi jų
vadai: Martynas Žukauskas (1923 m. sausio 1 d. lietuvių milicininkai jį nušovė), Vincas Bilevičius, Martynas Počka, Jonas Sotnikas
(1923 m. balandžio pradžioje lietuvių kariai jį nušovė). Varviškės apylinkių partizanai 1920 m. ne tik nelikviduoti, bet dar labiau plėtėsi,
stiprėjo, kol pagaliau pasiskelbė „nepriklausoma savivalda“.
1919–1920 m. šiame tolimiausiame pietiniame Lietuvos kampe
pradėjo telktis Lietuvos prijungimo prie Lenkijos šalininkai ir, remiami
Lenkijos vyriausybės, siekiančios prijungti prie Lenkijos visą neutralią zoną, paskelbė vadinamąją Varviškės savivaldą (lenk. Samorząd
Warwiszki), arba kitaip „placufką“ – sustiprintą karišką forpostą. Šį
kaimą ir jo apylinkes netgi skambiu Varviškės „respublikos“, kurios
teritorija užėmė apie 30 km², vardu vadino. Įrengus tarp Lenkijos ir
Lietuvos neutralią zoną, 1920–1923 m. Varviškės „respublika“ garsėjo
ne tik Seinų krašte, bet ir tolimesnėse apylinkėse.
Į neutralią zoną tais laikais atbėgdavo slapstytis visokių plėšikų,
dezertyrų, avantiūristų ir kitokių bastūnų (pasakojama, kad net kazokai, rusų belaisviai, grįžtantys iš Vokietijos, bei iš Lenkijos kariuomenės pabėgę ukrainiečiai), užsilikusių iš Pirmojo pasaulinio karo laikų;
atbėgdavo ir iš Lenkijos, ir iš Lietuvos pusės. Pradžioje, kol jų buvo
nedaug, jiems pakakdavo plėšti kaimus neutralioje zonoje, tačiau plėšikų vis gausėjo, ir gyventojai jau nebegalėjo jų išmaitinti. Susibūrė
stiprus lenkų partizanų dalinys, o Varviškė buvo paversta visos Pietų Lietuvos neutralios zonos terorizavimo centru. Lenkų organizacija
Varviškės apylinkėse sutelkė apie 300–400 ginkluotų vyrų. Manoma,
dalis jų buvo lenkų kariškiai, perrengti civiliais drabužiais. Jie laikėsi
įsitvirtinę Juodosios Ančios, Igaros ir Nemuno krantuose. Varviškės
„respublika“ skelbėsi esanti nepriklausoma nuo Lietuvos ir Lenkijos
bei siekianti prijungti Lietuvą prie „Vidurinės Lietuvos“ (lenk. Litwa
Środkowa), turėjo savo „komendantą“, antspaudą; puldinėjo Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Lazdijų, Leipalingio, Liškiavos, Punsko, Rudaminos
ir Veisiejų valsčių gyventojus. Tokią teroristų gaują likviduoti sunkiai
sekėsi, nes ji veikė miškuose, turėjo gerų ginklų: kulkosvaidžių, šautuvų, granatų, ją rėmė ir Lenkijos valdžia. Kada puldavo stipresnės
lietuvių partizanų ir milicijos jėgos, jie pasitraukdavo miškais į Lenkijos pusę, ten lenkų partizanus pridengdavo Lenkijos kariuomenė, o
vėliau, lietuvių partizanams ir milicijai atsitraukus, vėl sugrįždavo į
savo buveines.
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Neutralioji zona buvo „niekieno žemė“, gyvenimas joje tapo sunkus ir pavojingas. Kadangi čia daugiausia gyveno lietuviai, naktiniais
kaimų puldinėjimais, žmonių žudymais, sodybų deginimais, grobimais
(grobė gyvulius, maisto produktus, kailius ir kailinius, vilnas, drobę,
drabužius ir kt.), apiplėšimais ir rekvizicijomis (javais, mėsa, pinigais,
pastotėmis) siekta įbauginti gyventojus ir priversti pasisakyti už prijungimą prie Lenkijos valstybės. Tikėtasi, kad Lietuvos karinių pajėgų
neginami gyventojai (Lietuva griežtai laikėsi neutralios zonos taisyklių ir iš jos išvedė savo karinius dalinius) neatlaikys ilgai trunkančio
teroro, pasijus Lietuvos apleisti ir paprašys Tautų Sąjungos ar Lenkijos
jų kaimus prijungti prie šios valstybės. Varviškės „respublikos“ partizanai vis labiau plėtė savo veikimo zoną. „Kai apie 100 banditų apsupdavo kokį kaimą, jiems nesunku būdavo tiesiog į šmotelius supjaustyti mūsų kareivius“, – rašė Karo archyvas. Visi to krašto gyventojai
buvo verčiami duoti lenkų partizanams (apylinkės gyventojai juos
vadino „razbaininkais“) duoklę – „daniną“. Tuos, kurie atsisakydavo
ją pristatyti, nakties metu užpuldavę ir viską atimdavę. Kaip tai nutikdavo, matyti iš vieno 1922 m. gruodžio 16 d. dokumento (šis dokumentas, rašytas lenkiškai, Lietuvos valdžios buvo pridėtas prie Tautų
Sąjungos bylos kaip lenkų kriminalinių veiksmų neutralioje Lietuvos
teritorijos zonoje įrodymas), pasiųsto Šutronių kaimo (Kapčiamiesčio
vls.) seniūnui:
Ginkluotos jėgos
Varviškė Varviškės savivaldos komanda
16–XII–22 m.
Įsakymas Šutrance kaimo šaltyšiui.
Šutrance kaimo šaltyšius pristatys Varviškės kaiman 20-XII22 m. 20 pūdų avižų, 10 pūdų mėsos, 3 pūdus lašinių lenkų partizanų
reikalams.
Už neišpildymą virš minėto įsakymo visas kaimas bus nubaustas
ir triguba duoklė bus išieškota; be to, išsiųsiu baudžiamąjį būrį, už
kurio pasielgimą neatsakau, t. y. už triukšmus, plėšimus, kaimo bombardavimą bei padegimą.
H. Mullers,
Ginkluotos jėgos Varviškės savivaldos
komendantas
(pavadavime).
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Lenkų partizanų įsakymai su reikalavimais mokėti duoklę. LCVA, f. 561,
ap. 12, b. 1702, l. 77

Nepaklusniuosius grasino bausti „karo lauko teismu“ (lenk. Sąd
polowy). Šioms gaujoms vadovavo Varviškės „savivaldos komendantas“ (lenk. Komendant Siły Zbrojnej Samorządu Warwiszki), Lenkijos
kariuomenės poručnikas Juzefas (?) Pilevskis (Pilewski), slap. Chmūra
(Debesis). Kitų teigimu, tai buvęs Kapčiamiesčio dvarininkas Moravskis (prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kapčiamiesčio dvarą valdė Moravskis
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iš Kauno gubernijos), pasivadinęs Chmūros slapyvardžiu. Lenkų partizanai taip pat įsikūrė Sventijansko ir Bugiedos kaimuose. Iš šio kaimo
kilęs vienas iš lenkų partizanų vadų, pasirašydavęs taip: Neutralnego
pasa komendant Marcin Żukowski. Nepriklausomos Lietuvos spaudoje
rašoma, kad Varviškėje lenkų partizanai turėjo savo „komendantūros“
raštinę ir antspaudą su Lenkijos valstybės ženklu, kaukole ir dviem sukryžiuotais žmogaus kaulais, kurie reiškė, kad jie nebijo mirties.
„Komendantas“ Chmūra paprastai per pasiuntinius raštiškai
pranešdavo kaimui, ką jo gyventojai turi pristatyti į Varviškę. Pavyzdžiui, Lipliūnų kaimo (Leipalingio vls.) seniūnui buvo įsakyta pristatyti 4 kiaules, 2 karves, 3 pabalnotus arklius, 6 kailinius ir t. t. Kartu
įteiktas grasinimas: „Šio įsakymo neįvykdžius, išsiųsiu baudžiamąjį
dalinį, už kurio veiksmus – prievartavimus, padegimus, nužudymus ir
t. t. aš neatsakau.“ Gyventojams įbauginti baudžiamojo dalinio – kelių
dešimčių raitelių – priešakyje nešdavo juodą vėliavą su balta kaukole.
Ant savo įsakymo rašto „komendantas“ Chmūra dėdavo antspaudą,
irgi su kaukole.
Lenkai, norėdami parodyti Varviškės „respublikos“ tariamą savarankiškumą ir įtikinti kitas valstybes, kad Varviškėje susikūrė rimta organizacija, norinti prijungti Lietuvą prie jų jau anksčiau Lenkijos okupuotoje Pietryčių Lietuvoje sukurtos „Vidurinės Lietuvos“,
1923 m. pradžioje išleido specialius pašto ženklus su įrašu „SAMORZĄD WARWISZKI“, perspausdindami tris Lenkijos pašto ženklus
50, 100 ir 200 markių vertės; jų išleidimą Lenkijos spauda priskyrė
tariamajai Varviškės komendantūrai; šie ženklai naudoti primokėti
siunčiant korespondenciją iki artimiausio Lenkijos pašto Sapockinėje.
Iš tikrųjų šiuos ženklus išleido Lenkijos valdžia, išspausdino vienoje
Varšuvos spaustuvėje, nes Varviškėje nebuvo jokių spausdinimo mašinų, be to, vėliau nustatyta, kad perspausdinant naudoti labai geros
kokybės prancūziški dažai.
Lenkijos kariuomenės kareiviai ir lenkų partizanai Varviškės apylinkėse (ir Seinų krašte bei gretimose vietovėse) nužudė daug lietuvių,
padarė daug skaudžių veiksmų, tačiau ne visus juos pavyko suregistruoti.
Kai 1922 m. vasario 17 d. lietuviai prieš lenkų partizanus į Varviškės ir Bugiedos kaimus pasiuntė 18 milicininkų, lenkai juos apsupo
ir suėmė (tik vienam Kaziui Varneliui pasisekė pabėgti), sugautuosius
mušė šautuvų buožėmis, paskui nuogai išrengė, paklupdė po kažkokiu
paveikslu ir liepė prisiekti, kad į jų „respublikos“ žemes daugiau neis.
Dar kartą smarkiai sumušę, paleido pusnuogius ir basus.
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Su Varviškėje įsitvirtinusiais plėšikais kovojo lietuviai partizanai
ir šauliai. 1922 m. pavasarį prie Seirijų IV milicijos nuovados suorganizuotas specialus dalinys kovoti su lenkų partizanais. Į šį dalinį priskirta vyrų ir iš kitų Lietuvos apskričių. Susidarė 80 milicininkų būrys, jo viršininku paskirtas Jasinauskas. Dalinys dislokuotas Guronių,
Menciškės ir Žmirklių kaimuose (Kapčiamiesčio ir Leipalingio vls.), iš
jų būriai po 20 vyrų buvo siunčiami kaip žvalgai, patruliavo, kad lenkų
partizanai negalėtų siautėti ir puldinėti kaimų gyventojų.
1922 m. birželio 3 d. neutralios zonos lietuvių milicininkai ir
šauliai iš kelių pusių puolė lenkų partizanus, įsikūrusius Sventijansko ir Bugiedos kaimuose. Juos užėmė, žuvo keli lenkų partizanai,
keliuose namuose padarytos kratos. Keletą įtariamų lenkų partizanų
nugabeno į Lazdijų kalėjimą. Tą pačią dieną lietuvių milicininkai atsitraukė į Kapčiamiestį. Tačiau gana ilgai lietuvių gynėjų pastangos
nebuvo sėkmingos: lenkų partizanai pralįsdavo per užtvaras ir lietuvių užnugaryje rengdavo diversijas. Pozicinių mūšių nevyko. Lietuvių partizanams buvo pavojingiau negu reguliariosios kariuomenės
kariams, nes lenkai mūsų partizanų į nelaisvę neimdavo… Pagavę
labai kankindavo, gyvų nepaleisdavo. Lenkai keršijo net ir kovojančių su jais milicininkų šeimoms. Nužudyta daug lietuvių – plėšimai,
žudynės vyko beveik kasdien. Nepakeldami tokio teroro ir norėdami
apsiginti, kaimų gyventojai aktyviai būrėsi į šaulių būrius.
1922 m. spalio 7 d. į Punską (neutralioje zonoje) atvyko Tautų Sąjungos Tarybos komisaras P. Saura (Ispanija) ir jo sekretorius Lasičius
(Serbija). Jiems įteikti 18 kaimų atstovų protestai su parašais ir 11 skundų dėl lenkų žiaurumo.
1922 m. spalio 7 d. „komendanto“ Chmūros vadovaujami lenkų
partizanai, apie 80 žmonių, persikėlę per Nemuną ties Sventijansku,
naktį užpuolė Guronių kaimą. Vyko žiaurios kautynės. Abiejose pusėse buvo nukautų ir sužeistų. Kovoje žuvo lietuvių milicininkai Jurgis Janulevičius (Seinų aps. milicininkas), Aleksandras Likumavičius
(Vilkaviškio aps. milicininkas), sunkiai sužeistas Vaitiekus Maknevičius (Vilkaviškio aps. milicininkas), jis mirė vežamas į Kapčiamiestį;
sužeisti sargybos viršininkas Adolfas Daunora ir milicininkas Juozas
Latoža. Lenkų partizanai išsivedė ir nužudė Kazimierą Visocką, Aleksandro (40 m.); Vaišnoraitę ir dar kelis gyventojus sunkiai sužeidė;
sumušė Vaišnorus, Adomą Saltoną ir kt., o kaimą apiplėšė, pagrobė
arklius ir geresnius daiktus, nuniokojo mokyklą.
1922 m. spalio mėnesį 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko Leipalingio baro viršininko vyr. ltn. Vlado Opulskio surinktomis žiniomis

Varviškės „ respublika “ ( 1 9 2 0 – 1 9 2 3 )

287

(1922 m. spalio 22 d. pranešimas 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko
vadui), Kapčiamiesčio apylinkėse buvo susitelkę 350 gerai kariškai
apmokytų lenkų partizanų, iš jų 150 sudarė skrajojamąjį būrį. Į Sventijansko kaimą jiems atvežta 6 kulkosvaidžiai ir 4 vežimai įvairių granatų. Lenkų agentai verbavo neutralios zonos gyventojus stoti į partizanus.
1922–1923 m. lenkų partizanai Varviškės kaimą sustiprino sukasę
fortifikacinius įrenginius. Įtvirtinimai kariniu požiūriu įrengti tiesiog
meistriškai: su geromis pozicijomis apšaudyti apylinkei, kulkosvaidžių lizdais, susisiekimo grioviais ir pan. Matyt, tenai vadovavo gal
karininkai ar bent inžinerijos kareiviai. Tokiomis sąlygomis lenkų
partizanų siautėjimams negalėjo būti galo. Jie, prasiveržę per lietuvių
užtvaras, pasiekdavo vis tolimesnes apylinkes, net ir už neutralios zonos ribų. Lenkų partizanai lietuvių sargybos užtvaras puldavo kuopos
dydžio pajėgomis, apsiginklavę šautuvais, kulkosvaidžiais, kardais ir
granatomis.
1922 m. gruodžio 3 d. 4 valandą ryto apie 80 lenkų partizanų su
kulkosvaidžiu, vadovaujamų „komendanto“ Chmūros, apsirengusių
civiliais drabužiais, užpuolė Kučiūnus ir nužudė 7 asmenis: šaulius
Martyną Petravičių, Kajetono (19 m.) ir Tarasą Fiodorovą, Terentijaus
(19 m., palaidotas Puodziškių k. sentikių kapinėse), ūkininkus Augus-

Seinų apskrities pasienio milicininkai Kapčiamiesčio vls., Pabūdaviečio k.
Apie 1923 m. Nuotrauka iš V. Andriuškevičiaus (Alytus) šeimos albumo
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tą Launikonį, Adomo (55 m.), Vincą Ramanavičių, Augusto (40 m.),
Vincą Sirutį, Antano (27 m.), Juzę Karaliūnienę, Mykolo (28 m.) ir
dailidę Petrą Kazlauską (29 m., gyv. Lazdijuose); 3 sunkiai sužeidė –
Vladą Paciukonį (26 m.), Tamošių Paciukonį (45 m.), Vincą Jakubauską (28 m.), o lengvai sužeistų priskaičiuota apie 30 asmenų. Užpuolikai išplėšė valsčiaus raštinę, sunaikino daug valstybės vidaus pasų ir
dokumentų. Įsiveržę į kleboniją, sumušė kunigą J. Galecką, atėmė jo
turtą ir išsivarė į Seinus, ten ilgai tardė. Plėšikai pagrobė 9 arklius su
pakinktais ir vežimais, daug drabužių, pinigų, vertingų daiktų.
1923 m. vasario 4 d. Leipalingio valsčiaus gyventojų susirinkimas
priėmė rezoliuciją, skirtą Lietuvos valdžiai:
Nuorašas.
Ištrauka iš rezoliucijos susirinkimo Leipalingio valsčiaus gyventojų
1923 m. vasario 4 d.
Susirinkimas, apsvarstęs Leipalingio valsčiaus ir apylinkės neutralės zonos gyventojų padėtį, nutarė kreiptis į Vyriausybę su sekančiais reikalavimais:
1. Kadangi lenkų partizanai kiekvieną dieną ir naktį plėšia ramių gyventojų turtą, juos pačius žiauriausiai kankina ir ne vienam
jau atėmė gyvastį, ir kadangi gyventojai reiškia dideliausio noro būti
apginkluotais, tad susirinkimas prašo Vyriausybę atkreipti domės,
kad ginklai būtų išduodami vietiniams gyventojams ko greičiausia ir
kad nesitęstų tuo reikalu visokie formalumai po keletą savaičių ar
mėnesių, kaip tai buvo daroma ligi šioliais.
2. Kadangi parubežinės milicijos neutralėj zonoj mažas skaičius ir ne visada įstengia apginti visus kaimus nuo lenkų partizanų,
o priežastis to, dar didesni ir žiauresni plėšimai iš lenkų pusės, tad
prašome Vyriausybės veikiausiai sustiprinti neutralėj zonoj parubežinę miliciją.
3. Kadangi baro sargybos yra labai neskaitlingos ir užpuolus
lenkų partizanams, būna priverstos atsitraukti, o kartais ir gyvastį
prarasti, kaip tai atsitiko Kalviuose, tad prašome Vyriausybės padidinti kaimuose sargybos ir ko greičiausia apginkluoti visus gyventojus.
Originalui atitinka:
Viršaitis (parašas).
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Nuo Nepriklausomybės pradžios Liškiava ir jos apylinkės daug
kentėjo nuo siautėjančių lenkų partizanų. Liškiavą jie puolė 5 kartus,
apiplėšė ir išsigabeno daug žmonių turto, išsivarė daug galvijų, atėmė
šimtus centnerių grūdų, nužudė ir sužeidė keletą gyventojų. Per puolimus į skurdžias lietuvių ir žydų pirkeles mėtydavo rankines granatas.
Ypač žiaurus puolimas vyko 1923 m. vasario 26 dieną. Per jį, be kitų
piktadarysčių, lenkai nužudė šaulius Igną (g. 1865) ir Jurgį (g. 1897)
Grigus (J. Grigas 1923 m. sausio mėnesį dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime). Suėmę juos, reikalavo išduoti savo draugus šaulius. Kai šie atsisakė pasakyti jų pavardes, abu Grigus pririšo prie medžio. Sūnui Jurgiui
gyvam lupo odą, delnus badė adatomis, pražiodę kišo į burną degančius
degtukus – kankino tol, kol gyvybė užgeso. Grigo tėvą nušovė, kai šis
bandė su sūnumi atsisveikinti. Dar kelis miestelio gyventojus sužeidė.
Siautėjo apie 50 lenkų partizanų, vadovaujamų karininko.
1923 m. vasario 27 d. 5 valandą ryto apie 80 pėsčių ir 18 raitų lenkų partizanų iš Varviškės kaimo ir Druskininkų, ginkluotų šautuvais,
kulkosvaidžiu ir granatomis, užpuolė Didžiasalio kaimą (Leipalingio
vls.). Apiplėšė gyventojus ir nušovė 2 ūkininkus: Praną Mikelionį, Mykolo (52 m.) ir Povilą Šacikauską, Simono (82 m.); sužeidė: Petronėlę
Mikelioniūtę (20 m.), Marijoną Lazanskaitę (20 m.), Viktorą Prapiestį
ir šaulį Antaną Ivanauską. Užpuolikai atėmė 2 arklius, nušovė karvę
ir kelias kiaules. Drąsiai gindamasis nuo plėšikų žuvo šaulys Juozas
Urbonas, Igno (19 m.). Per užpuolimą žuvo 4 ir sužeisti 3 lenkai; užpuolimą padėjo atremti 11-ojo pėstininkų pulko karių ir šaulių pagalba
iš Leipalingio. Besitraukdami lenkų partizanai dar užpuolė ir apiplėšė
Diržų kaimą (Leipalingio vls.).
1923 m. kovo 15 d. Tautų Sąjungos paskirtos Ambasadorių konferencijos nutarimu panaikinta neutrali zona, o demarkacijos linija pripažinta administracine Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena; ji išsilaikė
iki 1939 m. rudens. Punskas, Seinai, Suvalkai atiteko Lenkijai. Varviškės kaimą priskyrė Lietuvai.
Nors lietuvių milicininkai ir šauliai surengė kelis žygius prieš Varviškės „respublikoje“ įsitvirtinusius lenkų partizanus, jų štabo ir pagrindinių pajėgų nepavyko sunaikinti. Lietuvos kariuomenės vadovybės kantrybė išseko, kai 1923 m. kovo 19 d. (per šv. Juozapo religinę
šventę) 17 valandą apie 150 pėsčių ir 30 raitų lenkų partizanų užpuolė
Paliepio kaimą (Kapčiamiesčio vls.) ir žiauriai nužudė Seinų baro atskirosios lauko sargybos kareivius – 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko
4-osios kuopos jaun. psk. Joną Taurį, Jurgio (g. 1900 Biržų aps. Bud-
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bergio vls. Jonelių dvare), eilinius: Vladą Verpetą, Antano (g. 1898
Telšių aps. Plungės vls. Sausdravėnų k.), Joną Jaruckį, Prano (g. 1901
Telšių aps. Alsėdžių vls. Dyšlių k.), Abraomą Štramą, Mejerio (g. 1901
Ukmergės aps. Panoterių vls.) ir Mordchelį Kacą, Danieliaus (g. 1901
Tauragėje) bei sunkiai sužeidė eil. Benadą Rimšą, Antano (g. 1901
Švenčionių aps. Švenčionių vls. Daukšių k.). Apiplėšę Paliepio kaimo
gyventojus, dar užpuolė Šutronių kaimą.
Iš Paliepio kaimo visus parvežė į Alytų, apžiūrėjo gydytojas.
Kovo 22 d. žuvusiuosius iškilmingai palaidojo. Į kapines palydėjo 3
kunigai, gedulingai grojo 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko orkestras.
Laidotuvėse dalyvavo labai daug žmonių (manytina, kad Mordchelis
(Motelis) Leiba Kacas ir Abraomas (Echomas) Icikas Štramas (Štromas) palaidoti Alytaus miesto žydų kapinėse – G. L.). Drauge su kitais
žuvusiuosius palydėjo ir 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko mokomoji
kuopa. Visi gedėjo ir gailėjo žuvusiųjų. Atrodė, kad visas pasaulis rauda dėl kritusių už laisvę Tėvynės gynėjų.
Toks barbariškas elgesys sukrėtė visą Lietuvą. Reikalauta likviduoti Varviškės banditų gaują. 1923 m. balandžio mėnesį žurnale Karys išspausdintas protesto rezoliucijos tekstas:
Alytaus miesto ir apskrities piliečių demonstracijos
Protesto rezoliucija
Pastaruoju metu mūsų amžini priešai lenkai ne tik užėmę laiko didelius Lietuvos plotus su mūsų sostine Vilnium, ne tik slegia ir spaudžia
mūsų brolius neutralėj juostoj, bet pradėjo užpuldinėti ir terorizuoti
ramius gyventojus šiapus demarkacijos linijos. Tas teroras (ginkluota priespauda) jau pereina visas nuožmumo ir žvėriškumo ribas. Taip
19 d. kovo šių metų lenkų kariuomenė, perrengta civiliais, puolė Paliepių kaimą šioj pusėj neutralės juostos ir nuožmiausiu būdu kardais
iškapojo stovinčią tenai mūsų gynėjų sargybą ir išniekino jų lavonus
nukirsdami koją, pirštus, bjauriausiai sudaužydami jų galvas.
Tad mes, Alytaus miesto ir apskrities piliečiai, susirinkę palaidoti savo ištikimus žuvusius karžygius, kuo griežčiausiai protestuojame prieš tokį lenkų elgesį.
Daugumos žuvusiųjų mūsų brolių kraujas ir sunaikintas Lietuvos sūnų turtas balsiai kviečia mūsų valdžią ir mūsų visuomenę atitaisyti supurvintą lenkų galvažudžiais mūsų Tautos Garbę.
Užtat mes ir šaukiame, reikalaudami: 1) kad galop būtų apsaugota ramių gyventojų ramybė ir gyvybė; 2) kad būtų apsaugotas
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mūsų žmonių turtas; 3) kad būtų atitaisyta sumindžiota mūsų Tautos
Garbė.
Tam reikalui privalo būt sunaudotos visos galimos mūsų valdžios
ir mūsų visuomenės fizinės ir moralės priemonės.
Visas gi Vyriausybės pastangas šiuo atveju pasižadam visomis
išgalėmis remti, o reikalui esant stoti į tėvynės gynėjų eiles.
Nuožmus, begėdiškas nužudymas laidojamų šiandien mūsų karžygių verčia mus kreiptis į visą kultūringąjį pasaulį dėl solidaraus su
mumis protesto prieš nesiliaujantį lenkų nuožmumą ir žvėriškumą.
Demonstracijos įgalioti pasirašyti pasirašė: V. Runta, Dr. S. Jonavičius ir J. Stankevičius.
Originalui atitinka: K. Balukevičius.
Varviškės „respubliką“ likvidavo iš Alytaus atvykęs 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko I batalionas (vadas kpt. Henrikas Songinas), kurio
kuopoms vadovavo: 1-osios kuopos vadas vyr. ltn. Arsenijus Borchertas
ir ltn. Jokūbas Gotlybas, 2-osios kuopos vadas vyr. ltn. Vladas Ščepanavičius ir ltn. Aleksandras Beras, 3-iosios kuopos vadas vyr. ltn. Vladas
Opulskis ir ltn. Bronius Steponavičius, 1-osios kulkosvaidžių kuopos
vadas vyr. ltn. Eduardas Berentas; talkino Liškiavos, Merkinės, Perlojos
ir vietiniai šauliai bei milicininkai.
1923 m. prieš šv. Velykas 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko I batalionas gavo įsakymą pakeisti II batalioną, kuris saugojo pasienio barą
Leipalingis–Lazdijai. Bet prieš tai I bataliono vadui įsakyta nuvykti į
Varviškę ir sunaikinti plėšikų lizdą. Iš Merkinės plentu nuvykus į Leipalingį, gautas nurodymas: naktį priėjus miško takais, aplenkiant lenkų
partizanų sargybas, apsupti Varviškės kaimą ir sunaikinti visą banditų
įgulą. Kovo 23 d. anksti rytą per naktį atžygiavusios trys grupės buvo
užėmusios pozicijas priešais lenkų partizanus. Viena grupė, vadovaujama ltn. Aleksandro Urbelio, įsitvirtino palei Baltosios Ančios žiotis,
antroji grupė – už Baltosios Ančios, palei Bugiedos kaimą, ir trečioji, vadovaujama ltn. A. Bero, – palei Varviškės kaimą. Priartėjus prie
Varviškės kaimo susidurta su lenkų partizanų sargybos žvalgyba. Po
susišaudymo sargyba atsitraukė, palikusi du nukautus. Subėgę į apkasus, lenkų partizanai tuojau atidengė smarkią kulkosvaidžių ir šautuvų
ugnį. Lietuvių kovotojai puolė į apkasus, užvirė durtuvų mūšis. Lenkų
partizanai atsišaudydami ėmė bėgti iš apkasų. Partizanų štabas buvo
apsuptas, po atkaklių kautynių įtvirtinimai užimti ir sugriauti, Varviškė užimta, nepadėjo ir stipri priedanga iš anapus Nemuno. „Placufkos“
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įgula valtimis per Nemuną pabėgo į Lenkijos pusę, pirma sudeginusi
trobesius. Sudegė ir koplyčia, kurioje laikyta amunicija. Surasta 150
šautuvų, negalint išvežti jie sunaikinti. Liko apie 30 užmuštų bei sužeistų lenkų partizanų. Per mūšį žuvo ir keli Varviškės kaimo gyventojai: Karolis Albaitis, Augusto (55 m.), Rozalija Šumskiūtė, Andriejaus
(24 m.), Stanislovas Radzevičius, Domininko (82 m.).
Vadinamoji Varviškės „respublika“ nustojo gyvavusi. Kad daugiau tai nesikartotų, ten palikta sustiprinta Lietuvos kariuomenės sargyba. Vėliau sužinota, kad Lenkijos kariuomenė atbėgusius lenkų partizanus nuginklavo. Pabėgėliai rado prieglobstį dideliame lenkiškame
Pšelomo (Przełom) kaime.
Šis svarbus įvykis dėl politinių motyvų to meto Lietuvos spaudoje
beveik neminėtas. Tik 1923 m. balandžio pradžioje Kario žurnale bendroje įvykių suvestinėje trumpai paminėta:
Neitr. zonos gyventojai nebepakęsdami lenkų partiz. nuolatinių plėšimų, žudynių ir terorizavimo, ir išėję iš kantrybės, kovo
22 d. puolė partizanų lizdą Varviškės kaime (Nemuno upės ir Igorkos
upelio santakoje). Įvyko smarkus, ginkluotas vietos gyventojų susirėmimas su lenkų partizanų gauja. Laike kautynių Varviškės kaimas
su ginklų sandėliu sudegintas. Partizanai liko išvaikyti iš Varviškės ir
Bugiedos kaimų. Lenkų partizanai turėjo nuostolių apie 30 žmonių
nukautais, kiti partizanai išbėgiojo už demarkacijos linijos.
Varviškės karinė ekspedicija, kurioje dalyvavo apie 300 lietuvių
karių ir šaulių, pareikalavo nemažai jų aukų. Per kautynes žuvo 11-ojo
pėstininkų Vilniaus pulko ltn. Aleksandras Urbelis, Petro (g. 1900 Kėdainių aps. Surviliškio vls. Bakainių k.), ltn. Aleksandras Beras, Aleksandro (g. 1895 Marijampolės aps. Veiverių vls. Veiverių k.; palaidotas
Veiverių mstl. kapinėse) ir 4 kareiviai: 2-osios kuopos eil. Juozas Reveikis (nukautas prie Varviškės k.) bei 4-osios kuopos eiliniai Jonas Grabauskas, Kostas Repečka, Mikas Giedra (nukauti prie Sventijansko k.).
Eiliniai Jonas Pakeris ir Bronius Šerelis dingo be žinios (pateko į nelaisvę). Dar žuvo karinėje operacijoje dalyvavę šauliai Feliksas Kuckailis, Jokūbo ir jo sūnus Viktoras Kuckailis (gyv. Leipalingio vls.
Mikalinos k.) bei Juozas Kvedaravičius, Stasio (gyv. Leipalingio vls.
Neliubonių k.). Sužeisti: vyr. ltn. Vladas Opulskis, Prano (g. 1886 Telšiuose), 1-osios kulkosvaidžių kuopos eil. Vincas Akelevičius (jam už
parodytą narsumą vėliau suteiktas grandinio laipsnis) ir dar vienas
karys. Šaulys Vaclovas Jurkonis, Domo (g. 1904, gyv. Leipalingio vls.
Neliubonių k.), sužeistas Varviškės mūšyje, vėliau mirė nuo žaizdų
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namuose (palaidotas Leipalingio mstl. kapinėse).
Perlojos būrio šaulys Stasys Ivanauskas (kilęs iš
Gardino aps. Zabolotios vls. Pasiekų k.) sužeistas į dešinę šlaunį ir ranką (jis 39 dienas gydėsi
1-ojoje karo lauko ligoninėje). Per mūšį susprogdintas lietuvių lengvasis kulkosvaidis.
11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko telefonogramoje Lietuvos kariuomenės štabui rašoma:
Kovo 22 d. apie 5 val. 30 min., neatsižvelgiant į lenkų partizanų atkaklų gynimąsi kaime
Warwiszki ir Bugieda, lenkų partizanai iš minėtų kaimų tapo išmušti ir atsitraukė už demark.
linijos. Lenkų partizanų ginklų sandėlis, kuris
buvo kaime Warwiszki ir pats kaimas tapo sudeginti. Nuostoliai: nuo partizanų lenkų paimta 3
arkliai ir 8 karvės, iš jų 3 sužeistos, ir 150 šautuvų. Nesant galimybei šautuvų išvežti, minėti
Seinų apskrities pasienio milicininkai.
šautuvai tapo sudeginti. Užmuštais ir sužeistais
1923 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko
iš pusės lenkų apie 30 žmonių. Iš mūsų pusės 2 (Alytus) kolekcijos
karininkai: leit. Beras ir leit. Urbelis užmušti, vyr.
leit. Opulskis sužeistas, 2 kareiviai užmušti, 2 kareiviai sužeisti ir 4
dingę be žinios, mūsų 1 lengvas kulkosvydis susprogdintas. Lavonas
leit. Bero palaidotas Veiverių kap. (Marijampolės aps.), lavonas gi
leit. Urbelio, sulig žinių vietinių gyventojų, pergabentas ant dešinio
kranto upės Nieman ir kur tai palaidotas.
Taip sunaikintas šis lenkų karinis forpostas, turėjęs ir politinį tikslą
– prijungti Varviškės apylinkes prie Lenkijos. Lenkų partizanų vadai tikėjosi, kad aplinkiniai gyventojai lietuviai, nebepakęsdami teroro ir nesulaukdami pakankamos pagalbos iš Lietuvos valdžios, patys prašysis
prijungiami prie Lenkijos.
1923 m. birželio 13 d. Leipalingio miestelio kapinėse perlaidoti
Varviškės mūšyje žuvę šauliai Viktoras Kuckailis ir jo tėvas Feliksas
Kuckailis, Antanas Kvedaravičius, taip pat 11-ojo pėstininkų Vilniaus
pulko ltn. Aleksandras Urbelis ir, spėjama (Leipalingio bažnyčios mirimo metrikų knygoje įrašų apie palaidotus karius nėra – G. L.), kariai Jonas Grabauskas, Jono (g. 1901 Marijampolės aps. Kalvarijos vls.
Kumečių k.), Kostas Repečka, Juozo (g. 1901 Ukmergės aps. Kurklių
vls. Padvarninkų k.), Mikas Giedra (g. 1901 Tauragės aps. Tauragės
vls. Joniškių k.).
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Nepriklausomos Lietuvos metais Leipalingio šaulių namuose Varviškės mūšyje žuvusiems pagerbti įrengtos atminimo lentos, jose įrašytos žuvusiųjų pavardės.
1923 m. pavasarį pristatant Varviškės mūšyje pasižymėjusį karį
Stasį Vaitkų, Jono (g. 1900 JAV, gyv. Tauragės aps. Skaudvilės vls. Tysaičių k.) apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu, apdovanojimo lape apie
jį rašoma:
11 pėst. Vilniaus pulko 4 kuopos jaun. pusk. Stasys Vaitkus
1923 m. kovo 23 d. puldamas lenkų įsistiprinimus ties Varviškės k.,
nežiūrint smarkios priešininko ugnies, pirmas įsiveržė į lenkų apkasus ir juos naikindamas davė pavyzdį kitiems. Kada buvo nukautas
ltn. Beras, j. pusk. Vaitkus smarkioje kautynių ugnyje išnešė jo lavoną
ir perdavė sanitarams.
1923 m. liepos 17 d. 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko kariai:
eil. Jonas Jaruckis (žuvęs), eil. Motelis Kacas (žuvęs), eil. Benadas
Rimša, eil. Abraomas Štramas (žuvęs), jaun. psk. Jonas Taurys (žuvęs), jaun. psk. Stasys Vaitkus ir eil. Vladas Verpetas (žuvęs) apdovanoti Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinais (nr. 1330–1336).
1928 m. balandžio mėnesį buvęs 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko I bataliono vadas kpt. H. Songinas, teikdamas apdovanoti kpt.
V. Opulskį, pateikė tokį Varviškės mūšio aprašymą:

Seinų apskrities pasienio policininkai. 1-oje eilėje 3-ias iš dešinės (sėdi) –
Vincas Anza, Antano (g. 1897 Punsko vls. Radiškių k.). 1924 m. Nuotrauka iš
V. Kavaliausko (Vilnius) rinkinio
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Reliacija mūšio po Varviškiais 1923 m. [kovo] 23 d.
1923 m. būnant dar tarp Lietuvos ir Lenkijos neutralinei zonai,
kaime Varviški ir apylinkėse, palei upę Nemunas, pasirodė stipri
rinktinė lenkų partizanų su nuolatine buveine kaime Varviški. Tuo
laiku bare prieš Varviški stovėjo 11-to p. pulko II batal. major. Dragūnevičiaus vadovaujamas. Lenkų partizanai plėšė žmones gyvenančius neutralinėj zonoje, uždėdavo jiems kontribuciją, imdavo arklius
ir gyvulius, priešinančius gi paprastai sušaudydavo. Lenkų partizanai per tiek laiko ant tiek išsidrąsino, kad pradėjo veržtis per mūsų
kariuomenės saugomą liniją ir plėšti žmones esančius mūsų pusėje,
kartu užpuldinėdami mūsų sargybą ir keletas kareivių esančių sargyboje kovojant su jais žuvo. Vieną naktį apsupus kaimą, kur stovėjo
mūsų sargyba, žiauriai išžudė visus 9 [turi būti 5 – G. L.] esančius
sargyboje kareivius ir tik atėjus paspirčiai iš Leipalingio, buvo lenkų
partizanai iš kaimo išmušti. Tuo laiku buvęs 11 p. pulko vadas pulk.
leit. Jackus, pranešdamas divizijos vadui pulk. Žukui apie įvykį, pranešė visas tas kančias, kurias kenčia žmonės nuo lenkų partizanų.
Divizijos vadas kalbėjo tuo reikalu su kariuomenės vadovybe, o taipogi su Jo Eks. Respublikos Prezidentu ir gavus sutikimą kovo mėn.
21 d. pašaukė pas save 11-ojo p. pulko vadą ir mane ir pranešė, kad
kariuomenės vadovybė leido likviduoti esančius Varviškiuose lenkų
partizanus, pridurdamas, kad Jo Eks. Respublikos Prezidentas pažadėjo ypatingą dovaną tam, kas tuos partizanus likviduos ir pareiškė,
kad tam tikslui jis išrinko mane su man pavestu I-mu batalionu, taipogi pareikalavo tuojaus pristatyti planą likvidavimui lenkų partizanų.
Kaimas Varviški yra apsuptas iš dviejų pusių Nemuno, gi iš trečios – upelio Čarna Hanča. Ketvirtas šonas kaimo yra visai atidengta lyguma ir tik už 1,5 kilom. prieš kaimą yra miškai ir krūmai. Bet
sulig gautų žinių lenkų partizanai statė sargybą atstume 0,5 kil. nuo
miško ir visuomet galėjo savo laiku perspėti esančius Varviškiuose
partizanus apie pavojų. I batalionas susidėjo iš naujokų, kurie buvo
tik 2 mėn. mokinti, apart to kuopoje buvo tik 50–60 durtuvų ir eiti į
atvirą kovą su plėšikais, kurie visą savo gyvenimą praleido mūšiuose,
buvo pavojinga, ypač kad sulig davinių surinktų iš vietinių žmonių ir
šnipų, lenkų partizanai turėjo 250 gerai ginkluotų pėstininkų ir apie
50 raitelių. Raiteliai stovėjo w. Varviški. Ginklus ir šovinius gaudavo iš Lenkijos. Todėl aš nutariau su batalionu pereiti per neutralinę
zoną į lenkų pusę, apeiti lenkų sargybą ir iš lenkų teritorijos išeiti prieš patį kaimą Varviškį, paliekant lenkų partizanų sargybą už,
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t. y. savęs, tikėdamas, kad netikėtumas bus faktorium, kuris laimėjimą
nusvers į mūsų pusę. Divizijos vadas ir pulko vadas su mano planu
sutiko. Kitą dieną iš ryto batalionas išėjo iš Alytaus, neva pakeisti II
bataliono, bet nedaėjęs iki Leipalingio 5 kil. apsinakvojo, bet sutemus
išėjo iš nakvynės į Leipalingį. Tas buvo daroma dėlei to, kad mums
buvo žinoma, kad partizanai turi savo šnipus, kurie apie kiekvieną
judesį mūsų kariuomenės pranešdavo jiems iš anksto. Leipalingyje
batalionas nesustojo, bet ėjo tiesiog išrinktu maršrutu ir iš ryto apie
5 val. apėjus visas lenkų sargybas ir vėl išėjus iš lenkų teritorijos,
atsidūrė prieš kaimą Varviškį, kur susidūręs su netarpine partizanų
apsauga ir prasidėjo mūšis. Netikėtumas buvo ant tiek didelis, kad
iškart buvo aišku, kad laimėjimas bus mūsų pusėje. Mūsų naujokai
neapšaudyti ir dėlei to veikimas jų buvo negriežtas, daugiausiai prisiėjo darbuotis karininkams ir savo pavyzdžiu drąsinti juos, dėlei to,
drąsumas privedė prie to, kad vienas karininkas, vyr. leit. Beras buvo
nukautas, o kitas, kapitonas Opulskis sunkiai sužeistas į koją. Sunkiai
sužeistas kapit. Opulskis, nenorėdamas kaipo sužeistas pasitraukti,
pasiliko su 2 kareiviais rajone veikimo bataliono, padėdamas sulig
išgalėm tęsti kautynes, gi kitos dalys bataliono kaudamos užimdavo vieną po kito trobesį kaimo Varviški. Tuo laiku keletas partizanų
raitelių, pasprukusių iš w. Varviški, nubėgo priešakin ir sutikdami
sargybą, sumanė ateiti saviesiems į pagalbą pradedant puolimą iš
užpakalio ir tuo būdu manė pagelbėti prasimušti į lenkų teritoriją.
Bet tą jų manevrą pastebėjo sužeistas kapitonas Opulskis ir nežiūrint savo žaizdos ir nelygių jėgų, drąsiai stojo su jais į kovą ir kai 3
partizanai krito užmušti – kiti metėsi atgal į mišką, kur ir pasislėpė.
Nuo sprogstančių granatų kaimas užsidegė, prasidėjo gaisras, partizanų dalis liko nukautais, dalis prisidengdama miglotu oru persikėlė
per Nemuną. Arkliai ir gyvuliai pagrobti iš aplinkinių žmonių liko
mūsų rankose – buveinė lenkų partizanų liko sunaikinta. Nuo to laiko
partizanų tose apylinkėse nebuvo.
Jeigu lenkų partizanų būrys ateinantis saviesiems į pagalbą būtų
suskubęs užpulti batalioną iš užpakalio, tai kiti suspėtų pabėgti ir net
visą grobį su savim išsinešti, bet dėka vieno sunkiai sužeisto karininko drąsumo, kuris iš mūšio nepasitraukė, o stojo su lenkų partizanais
į kovą, juos ištaškė, laimėjimas buvo pilnas. Įkainuodamas tą viską
priėjau prie išvados, kad ta žadėta Respublikos Prezidento dovana
be abejonės priguli vienam kapitonui Opulskiui, dėlei to prašiau pulko vado pristatyti jį Vyties Kryžiui, kas ir buvo padaryta. Kapitonas
Opulskis buvo evakuotas į karo ligoninę, kur gulėjo 1,5 metų, kele-
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tą kartų buvo jam daroma operacijos, bet tos žadėtos dovanos negavo, net po 4 mėn. algą gaudavo
tik už laipsnį, o pasveikus ir nuvykus į kitą pulką,
nes 11 p. pulkas buvo išformuotas, buvo paskirtas
jaunesniuoju karininku, nors 11 p. pulke vadovavo
kuopai.
Kapitonas Songinas,
buvęs 11 pėst. Vilniaus pulko
I bataliono vadas.
1928 m. gegužės 25 d., įvertinant karo tarnyboje ir kovoje su lenkų partizanais neutralioje zonoje
parodytą narsą, kpt. Vladas Opulskis apdovanotas
Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.
Varviškės „savivaldos“ tema istorikų mažai tyrinėta, todėl nurodomos skirtingos datos, kada ši „respublika“ likviduota. Dr. A. Rukša nurodo 1923 m.
Vachmistras Jonas Kareckas, tarnavęs
vasario 24 d., A. Bendorius – kovo 27 d., o Lenkijos
Seinų apskrities pasienio raitojoje
šaltiniai – kovo 24 ir 27 d. Lietuvių enciklopedijoje
policijoje prie Leipalingio mstl.
1924 11 30. Nuotrauka iš A. Antanenurodyta kovo 27 d., Mūsų Lietuvoje – kovo 2 d., o
vičiaus (Alytaus r.) kolekcijos
kraštotyrininkas B. Kašelionis nurodo kovo 20 ir 29 d.
Žuvusių šaulių giminaitė Ona Miliuvienė (Kuckailytė)
nurodo kovo 22 dieną.
Žinoma, kad per karinę ekspediciją į Varviškę žuvo 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko karininkai ltn. Aleksandras Beras ir ltn. Aleksandras Urbelis bei šauliai Feliksas Kuckailis, jo sūnus Viktoras Kuckailis
ir Juozas Kvedaravičius. 1931 m. Šaulių žvaigždės ordinais apdovanoti žuvę šauliai: F. Kuckailis, V. Kuckailis ir J. Kvedaravičius. Jų žuvimo
data nurodyta 1923 m. kovo 23 d. Leidinio Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 karininkų, žuvusių kovose už Lietuvos Nepriklausomybę 1919–1923 metais, pavardžių sąvade (t. 1, p. 237–238) įrašyti
11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko leitenantai Aleksas Beras ir Aleksandras Urbelis, 1923 m. kovo 23 d. žuvę kautynėse su lenkų diversantais.
Leidinyje Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapų atlasas 1919–1940
(p. 22) nurodyta, kad Leipalingio miestelio kapinėse palaidoti šauliai
F. Kuckailys, V. Kuckailys ir J. Kvedaravičius, jų mirties data – 1923 m.
kovo 23 d. Vilnietis žurnalistas, kraštotyrininkas Juozas Kuckailis nurodo 1923 m. kovo 23 d. Taip pat šią datą nurodo Lazdijų kraštotyrininkas Antanas Pupienis. Taigi nekyla abejonių, kad kautynės prasidėjo 1923 m. kovo 23 d., ankstų rytą, pirmąją šv. Velykų dieną.
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Po Varviškės „respublikos“ likvidavimo liovėsi lietuviškų kaimų
puldinėjimai, o vietiniai Varviškės gyventojai, lenkų partizanams ir
agitatoriams pasitraukus, tapo lojaliais Lietuvos piliečiais. Nors laikė save lenkais, o tarpusavyje bendravo gudiškai, įsteigę lietuvišką
mokyklą gavo teisę į žemę. 1925–1926 m. Varviškės kaime pastatyta
mūrinė dviejų aukštų mokykla. Ją statė valdžios lėšomis, bet valsčiaus
savivaldybė parūpino nemokamai pastotes ir darbininkus. 1925 m.
pastatytas tiltas ant Neviedės upės, bendro naudojimo kelyje, einančiame iš Kapčiamiesčio į Varviškės kaimą. 1926 m. pastatytas tiltas
ant Baltosios Ančios upės ties Jezdo kaimu, bendro naudojimo kelyje
Kapčiamiestis–Veisiejai. Varviškės kaimo gyventojai išsiskirstė vienkiemiais ir palengva atsistatė sudegintas trobas. Pietų Lietuvos dzūkams prasidėjo ramesnis gyvenimas.
1926 m., kai Lenkija vėl ėmė grasinti Lietuvai, buvęs Varviškės
„respublikos komendantas“ Pilevskis organizavo lenkų partizanus
Šipliškių (Cipliškių) apylinkėse (Punsko vls.). 1926 m. gegužės 14 d.
naktį, kai Pilevskis nelegaliai perėjo administracinę liniją Lietuvos pusėn ties Trumpalių kaimu (Punsko vls.), pasienio policininkai jį pastebėjo ir, kadangi gyvas nepasidavė, policininkas Antanas Ivoška jį
nušovė.

Seinų apskrities pasienio policininkai Antanas Metelionis (dešinėje) ir Vladas Brogys. Kairėje – sodybos šeimininkas Šimas Stackevičius. Seinų aps. Sangrūdos vls.
Berezninkų k. Iki 1930 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko (Alytus) kolekcijos
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B. Kviklio leidinyje Mūsų Lietuva (t. 3,
p. 459) nurodyta, kad kažkoks dvarininkas Stabingis gyveno 5 kilometrai į šiaurės vakarus nuo
Seinų. Skirstant jo žemes 1684 m. įsteigtas Lumbių kaimas ir palivarkas. Už 4 kilometrų nuo Seinų yra Stabingio kaimas (lenk. Sztabinki) ir buvęs dvaras. Vietovė įsikūrusi prie Stabingio ežero.
Galbūt lenkų partizanų vadas Stabingis tebuvo
slapyvardis, nors lietuvių jis vadintas išdaviku ir
išgama. Galima manyti, kad jis buvo lietuvių kilmės.
1933 m. kovo 25 d. Leipalingyje vyko šaulių
surengtas per Varviškės ekspediciją žuvusių karžygių 10-mečio sukakties minėjimas. Rytą miestelis pasipuošė tautinėmis vėliavomis, prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę organizuotai
atžygiavo Jovaišių, Sankonių, Paliepio, Didžiasalio ir Lipliūnų šaulių būriai, atvyko Leipalingio
vidurinės ir pradinių mokyklų mokiniai, pavaŠaulių Igno ir Jurgio kapas Liškiasarininkų kuopa ir didelė žmonių minia. Šventę
vos mstl. (Varėnos r. Merkinės sen.)
pradėjo A. Laukaitis. Orkestrui grojant Lietuvos
kapinėse. 2010 05 07. A. Petrašiūno
(Vilnius) nuotrauka
himną, iškelta tautinė vėliava. Renginio organizatorius mokytojas šaulys Markauskas pasakė
kalbą. Bažnyčioje šv. Mišias aukojo Leipalingio
vidurinės mokyklos direktorius kun. Bernardas Čepulis. Po pamaldų
visi organizuotai nuvyko į Leipalingio parapijos kapines, kur palaidoti
žuvę šauliai ir kariai. Visus sujaudino jausmingas kun. Prano Šukio
pamokslas. Ant žuvusiųjų kapo padėjus vainikus ir pagerbus jų atminimą, eisena sugrįžo į miestelį prie paminklo. Kovų dalyvis mokytojas
F. Sidaravičius perskaitė paskaitą, plačiai nušviesdamas 1923 m. įvykius. Rinktinės vadas kpt. V. Aksomaitis savo kalboje priminė lietuvių tautos vieningumą kovose dėl laisvės. Dar kalbėjo kovų dalyviai
V. Nenortas ir J. Vailionis. Šventė baigta grojant tautos himną ir nuleidžiant vėliavą.
Lenkų kareivių ir partizanų siautėjimai, kovos su jais, žmonių žudynės paliko skaudžių prisiminimų šio krašto žmonių širdyse. Apie
Varviškę sukurta dainų, pasakojimų, kuriuose minimi ir išdavikai, ir
didvyriai…
Apie Lietuvos sūnus, žuvusius prie Baltosios Ančios, liūdnai buvo
dainuojamos liaudies dainos.

300

G intaras L učinskas

Kukavo gegutė
Per girią lėkdama.
Verkė našlaitėlė
Vargelį vargdama.
Oi varge, vargeli,
Vargeli dalele,
Kada aš išvargsiu
Jauna našlaitėlė?
Tėvelis jau senas,
Močiutė po žeme,
Jauniausias brolelis
Po Varviške žuvo.
Už Ančios tos Baltos
Ten narsiai kovojo,
Už Dzūkų šalelę
Paguldė galvelę.

***
Ne giria vaitoja, ten audrai pabudus,
Ne vandens čiurlena upelio gilaus,
Tik gailiai ten verkia močiutė nuliūdus
Ant aukšto kapelio sūnelio meilaus.
Jauniausias jis buvo močiutės senosios,
Išleidus į karą vis meldės už jį.
O žuvo sūnelis prie Ančios Baltosios,
Mūs žmones begindams su lenkais mūšy.
Oi, kelkis, gi kelkis, sūneli mano,
Per ilgai pamigai kapelyj šaltam,
Gėlelės sužydo, paukšteliai pragydo,
Prasblaivė mėlynė danguje aukštai.
Ir kur ašarėlė nukrito senosios,
Išdygo gėlelė skaisti ir tyli,
Jos verksmas kaip balsas gegutės raibosios,
Kaip margo paukštelio dainelė gaili.
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1999 m. rugpjūčio 15 d. Guronių kaime (Lazdijų r.) iškilmingai atidengtas daugiau kaip 7 metrų
aukščio kryžius-paminklas. Kryžiaus papėdėje centrinėje plokštėje iškaltas Vyčio kryžius ir žodžiai:
„1918–1923. Krito už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę Guronių kaimo apylinkėse“. Šoninėse plokštėse
iškalti vardai ir pavardės 36 žuvusiųjų: 5 karininkų,
10 kareivių, 6 milicininkų, 10 šaulių ir 5 ūkininkų. Tai
šventas atminimas tų mūsų tautos didžiavyrių, kurie
1918–1923 m. laisvės kovose atidavė didžiausią vertybę – savo gyvybes, nes tik jų didelių aukų kaina apgintas šio Dainavos krašto laisvas ir nepriklausomas
gyvenimas.
2011 m. birželio 11 d. Leipalingyje (Druskininkų
sav.) vyko renginys, skirtas paminėti 1923 m. kovo
23 d. Varviškės mūšyje žuvusius Lietuvos kariuomenės
karius ir Šaulių sąjungos narius.
Sudegusios Varviškės k. koplyčios
Parapijos klebonas kun. Paulius Marčiulionis auvietoje 2002 m. pastatytas kryžius.
kojo šv. Mišias už Varviškės mūšyje žuvusius Lietuvos 2010 05 07. A. Petrašiūno (Vilnius)
kariuomenės karininkus, karius ir šaulius. Vėliau šaulių nuotrauka
rikiuotė atidavė pagarbą, buvo padėta gėlių prie paminklo (pastatytas 1928 m., atstatytas 1989 m.) žuvusiems
kovose už Lietuvos laisvę.
Po pamaldų susirinkusieji vyko į Leipalingio kapines, ten buvo
šventinamas paminklas. Jame juodo marmuro lentoje iškalta: „Žuvę
kovoje už Lietuvos Laisvę 1923 m. kovo 23 d. Varviškėje šauliai: Feliksas ir Viktoras Kuckailiai, Juozas Kvedaravičius, 11-ojo pėstininkų
Vilniaus pulko kariai: ltn. Aleksandras Urbelis, eiliniai: Mikas Giedra,
Jonas Grabauskas, Juozas Reveikis, Kostas Repečka“. Renginio vedėjas
– Sausio 13-osios brolijos Alytaus skyriaus narys Alfonsas Vitkauskas.
Prie paminklo padėta gėlių ir uždegtos atminimo žvakės, tylos minute
pagerbtas žuvusiųjų atminimas, tylą sudrebino šaulių pagarbos salvės.
Paminklą pašventino kun. P. Marčiulionis. Gausiai susirinkę renginio dalyviai ir plačios Kuckailių giminės atstovai sugiedojo valstybės himną.
Gražiai ir prasmingai prisimindami žuvusiuosius už Lietuvos Nepriklausomybę prie paminklo kalbėjo alytiškis A. Vitkauskas, lietuvių
kalbos mokytoja, poetė Ona Alesiūtė-Bleizgienė (Leipalingis), Onutė
Mikelionienė (Druskininkai). G. Lučinskas pateikė Varviškės kautynių
apžvalgą. A. Vitkauskas įteikė Alytaus apskrities Antano Juozapavi-
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Prie 1923 m. kovo 23 d. Varviškės mūšyje žuvusių Lietuvos karių ir šaulių atminimui pastatyto paminklo, Leipalingio mstl. (Druskininkų sav.) kapinėse.
2011 06 11. G. Lučinsko (Alytus) nuotrauka

čiaus šaulių rinktinės vado ats. kpt. Skirmanto Valatkevičiaus Padėkos
raštus asmenims, padėjusiems statyti paminklą ir organizuoti šventę.
Žuvusių Varviškės mūšyje ir pokario kovose partizanų atminimui
LPKTS Lazdijų skyriaus laisvės kovų dainų ansamblis „Žilvitis“ atliko
keletą tautinių patriotinių ir partizanams skirtų dainų. Po minėjimo
Leipalingio kapinėse dauguma renginio dalyvių išvyko į Mikalinos
kaimą (Lazdijų r.), kuriame vyko Kuckailių giminės susibūrimas.
Druskininkų kuopos Jovaišių šaulių būrio vadas Aleksandras
Kuckailys papasakojo, kad sumanymas pastatyti paminklą žuvusiems
Varviškės kautynėse šauliams ir kariams kilo 2010 metais. Turėjo įtakos ir 2010-ųjų rudenį išleista G. Lučinsko knyga Žuvę už Lietuvą.
Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais, kurioje plačiai,
remiantis archyviniais dokumentais, aprašyta Varviškės „respublika“
ir jos likvidavimas. 1923 m. mūšyje su lenkais žuvę šauliai Feliksas
ir Viktoras Kuckailiai – A. Kuckailio giminaičiai. Iniciatyvai pritarė
ir kaunietis Ignas Kuckailis, kurio senelis Feliksas ir dėdė Viktoras
Kuckailiai žuvo šiame mūšyje. Akmenys paminklo statybai surinkti
iš Mikalinos kaimo laukų. Tai tarsi simbolis, nes 1923 m. žuvę tėvas ir
sūnus Kuckailiai gyveno Mikalinos kaime. Iš kaimo vietovių kilę dauguma 1918–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanorių, o lauko akmuo
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simbolizuoja lietuvišką stiprybę. Paminklo statymui vadovavo meistrai Arūnas Kuliešius ir Artūras Kuckailis, o svarbiausi padėjėjai buvo
Jovaišių būrio šauliai.
Džiugu, kad vietinių patriotų dėka ne tik pagerbtas, bet ir įamžintas žuvusiųjų atminimas. Kiekvienas pastatytas paminklas, kiekviena
parašyta knyga Laisvės gynėjų atminimui dar labiau įtvirtina Lietuvos
Nepriklausomybę.
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Nacių nusikaltimai. Žudynės
Šeštokų apylinkėse 1941 m. birželį
Yra daug svarbių, neatskleistų, neišaiškintų Vokietijos-Sovietų
Sąjungos karo pradžios istorinių įvykių Dzūkijoje, kai vokiečių kariai
rengė keršto akcijas prieš vietos civilius gyventojus. Šių represinių akcijų metu buvo nužudyta per 400 žmonių.
Lietuvos civilių gyventojų nuostolius ir aukas lėmė VokietijosSovietų Sąjungos karo veiksmai Lietuvos teritorijoje. Lietuva kaip
valstybė šiame kare nedalyvavo, nes karo išvakarėse, 1940 m., ji buvo
Sovietų Sąjungos okupuota ir aneksuota. Lietuvos gyventojai žuvo
dviejų kariavusių imperialistinių valstybių ir jų kariuomenių ginkluotoje konfrontacijoje, tai buvo nacių Vokietijos agresijos prieš Sovietų
Sąjungą nekaltos aukos. Vokietijos reicho kaimynystėje buvusi Lietuva karo arena tapo nuo pirmųjų Vokietijos agresijos akimirkų 1941 m.
birželio 22 d. rytą. Į Lietuvą įsiveržė didžiulė Vokietijos kariuomenė:
visa „Šiaurės“ armijų grupė ir „Centro“ armijų grupės dalis – iš viso
daugiau kaip 40 divizijų, apie 700 000 karių. Įsiveržę vokiečių kariai
sutiko labai silpną Raudonosios armijos pasipriešinimą. Smarkesnės
kautynės vyko ties Alytumi, Kelme, Raseiniais, Ariogala, Kauno apylinkėse ir kitur. Nuo karo veiksmų labiausiai nukentėjo Alytaus, Raseinių ir Tauragės apskritys. Įžengus į Lietuvą Vokietijos kariuomenei,
vyriausiojo vokiečių armijos vado atsišaukime į lietuvius paskelbta
apie karinės valdžios įvedimą. Atsišaukime Vokietijos kariai pristatyti
kaip „draugai ir gelbėtojai nuo bolševikų jungo“, nešantys laisvę ir
grąžinantys „žmogiškas gyvenimo sąlygas“. Tačiau griežtai pareika-
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lauta atiduoti ginklus, pranešti apie pasislėpusius sovietų karininkus,
kareivius, bolševikų komisarus. Grasinta sušaudyti tuos, kas slėps sovietų karius, ginklus, kitą amuniciją ir Raudonosios armijos ir Sovietų
Sąjungos nuosavybę arba ją pasisavins, kas pasipriešins arba bandys
susisiekti su priešu. Vis dėlto vokiečiai kai kur elgėsi ne kaip laukti
„išvaduotojai“, o kaip žiaurūs ir brutalūs okupantai – per ne visą savaitę trukusius karo veiksmus prieš nekaltus civilius gyventojus jie
įvykdė žiaurių masinių smurto akcijų. Okupuodami Lietuvą, vokiečiai ją traktavo kaip Sovietų Sąjungos teritorijos dalį, todėl, nepaisant
draugiškų politinių pareiškimų, ir elgtis turėjo kaip priešo teritorijoje. Bet kokie priešiški civilių asmenų veiksmai prieš kariuomenę, jos
atstovus ir aptarnaujantįjį personalą turėjo būti baudžiami griežčiausiomis priemonėmis vietoje, netgi sunaikinant užpuolėją. Vietovėse,
kuriose kariuomenė buvo klastingai užpuolama, jei aplinkybės neleido
greitai išsiaiškinti konkrečių kaltininkų, bataliono vadas arba vyresnysis karininkas turėjo teisę tučtuojau imtis kolektyvinių prievartos
priemonių. Yra žinoma keletas tokių okupantų vokiečių Lietuvoje
įvykdytų kolektyvinės bausmės akcijų. Birželio 23 d. vokiečiai sudegino Ablingos kaimą (Kretingos aps. Endriejavo vls.), nužudė 42 šio ir
kaimyninio Žvaginių kaimo gyventojus. Žudynės vyko ir Švendūnos
kaime (Raseinių aps. Nemakščių vls.), ten birželio 23 d. sušaudė 11
vyrų, o kaimą sudegino.
Prasidėjus karui, sukilėliai veikė arčiau Vokietijos sienos ir spontaniškai išplėtė veiksmus visame krašte. Vokietijos vermachtui tai
buvo netikėta. Todėl nemažai kur vokiečių kariai sukilėlius palaikė
rusų partizanais. Dėl to buvo ir beprasmių aukų.
Pirmomis karo dienomis Notėnų miestelyje (Kretingos aps. Skuodo vls.) nuo vokiečių kulkų krito 5 šauliai iš netoliese esančio Šliktinės
kaimo. Tai atsitiko dėl piktavalio žmogaus, kuris besiveržiantiems į
Rytus vermachto kariams pranešė, jog jų tyko „ginkluoti komunistai“.
Galvas tada paguldė Kostas Kontenis, Kostas Pocius, Antanas Šoblinskas, Kostas Pocevičius ir Feliksas Liaučys.
Birželio 23 d. Panevėžio apskrities Smilgių miestelyje tris šaulius
– Bronių Šiurną, Kazimierą Žukauską ir Joną Daukšą – vokiečiai palaikė besitraukiančiais komunistais ir nieko nesiaiškinę vietoje sušaudė.






Christoph Dieckmann, Vytautas Toleikis, Rimantas Zizas, Karo belaisvių ir civilių
gyventojų žudynės Lietuvoje 1941–1944, Vilnius, 2005, p. 87–91.
Trimitas, 1999, nr. 10, p. 9.
Trimitas, 2000, nr. 9, p. 27.
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Birželio 24 d. Marijampolės apskrities Prienų miestelyje vokiečių kariai sušaudė šaulius Kazimierą Slavinską, Joną Gluoksnį (abu iš
Čiudiškių k.) ir Alfonsą Barštį (iš Mačiūnų k.).
Buvo atsitikimų, kai pavieniai besitraukiantys nuo raudonųjų lietuvių kariai, persirengę civiliais rūbais, buvo pagauti einantys namo ir
sušaudyti (Jiezno vls.). Priežastis – trumpai nukirpti plaukai! Trumpai
apsikirpusių buvo sušaudyta ir moksleivių, įtarus juos esant persirengusius raudonarmiečius.
Autoriui žinoma, kad Dzūkijoje žudynės vyko Marijampolės
(Krosnos vls. Šeštokų k.), Seinų (Lazdijų vls. Verstaminų ir Seimeniškių k., Šventežerio vls. Kirciliškės k.) ir Alytaus apskrityse (Simno
vls. Padusio k., Miroslavo vls. Balkasodžio ir Cigoniškių k.) bei Alytaus mieste. Civiliai gyventojai grupėmis ar pavieniui buvo žudomi
visoje Dzūkijoje. Šios civilių žudynės – tai vokiečių okupantų karinių
struktūrų represinės „atsiskaitymų“ (keršto) akcijos, kurias išprovokavo raudonarmiečių ar sovietinių aktyvistų išpuoliai prieš vokiečių
karius. Jos rengtos iš pasalų, neaiškiomis aplinkybėmis. Literatūroje ir
archyviniuose šaltiniuose galima rasti duomenų, jog kitose vietovėse
žmonių žudynes išprovokavo tai, kad kai kurie vyrai buvo apsiginklavę sukilėliai ir vokiečių buvo palaikyti ginkluotais priešais. Už patirtus
nuostolius mūšio lauke vokiečiai nekeršijo. Per trumpą karo veiksmų
Lietuvoje laikotarpį, laimei, vokiečių keršto akcijų įvykdyta nedaug,
jos buvo pavienės ar vietinio pobūdžio. Besitraukiančios Raudonosios
armijos ir sovietinių represinių struktūrų nusikaltimai buvo didesni ir
skaudesni (nukankino 76 politinius kalinius Rainiuose Telšių aps., sušaudė apie 400 Pravieniškių darbo stovykloje įkalintųjų, Panevėžyje
nužudė 19 cukraus fabriko darbininkų, 3 gydytojus chirurgus ir medicinos seserį, žudė žmones Pažaislyje prie Kauno, Juodupėje Rokiškio
aps., Zarasuose ir kitur), jie tarsi nustelbė analogiškus vokiečių okupantų veiksmus, ir tai turėjo didelę reikšmę būsimai politinių įvykių
raidai.
Šioje publikacijoje aprašoma tik žudynės prie Šeštokų miestelio.
Šeštokai – ne apskritis ir ne valsčius, o paprastas bažnytkaimis
tarp Dzūkijos ir Sūduvos, jame svarbiausias objektas – geležinkelio
stotis. Po 1940 m. sovietų okupacijos Šeštokai priklausė Marijampolės


	

Trimitas, 1996, nr. 5, p. 22–23, 32.
Ch. Dieckmann ir kt., min. str., p. 92–94.
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apskričiai ir Krosnos valsčiui, kita Šeštokų parapijos dalis – Seinų apskričiai ir Rudaminos valsčiui (Jukneliškė, Kirsnelė, Kirsna).
Lazdijų kraštas ribojasi su Lenkija, o ji pateko į vokiečių įtakos
zoną. Į Šeštokų geležinkelio stotį buvo atvežti sovietų armijos darbo
batalionai ir išskirstyti pasienio – viso Lazdijų regiono – zonoje. Skubėta pasirengti atremti priešiškai nusiteikusios valstybės – nacistinės
Vokietijos – grėsmę: visame pasienio ruože ir atokiau nuo jo, apie Rudaminą ir net Jukneliškę, buvo rengiami įtvirtinti ugnies taškai, kasami prieštankiniai grioviai, statomi kiti įrengimai. Griovių (kanalų)
sandūrose – pylimai pervažiuoti. Daug kur, ypač žemesnėse vietose,
krantai sutvirtinti mediniais poliais, juos sukalė pirma sujungę iš spygliuotos vielos susuktomis savotiškomis virvėmis.
1941 m. birželio 22 d. karas užklupo Šeštokus taip nelauktai, kad
žmonės, kol neišvydo keliais žygiuojančios vokiečių kariuomenės, netikėjo patekę į karo sūkurį. Staigus vokiečių puolimas rusus užklupo
nepasiruošusius, todėl jie menkai tegalėjo pasipriešinti geriau ginkluotai ir organizuotesnei vokiečių kariuomenei. Tų prieštankinių griovių
rusams neprireikė – vokiečiai juos paprasčiausiai apėjo. Menka nauda
buvusi ir iš įrengtų ugnies taškų. Tiesa, iš jų bandyta šaudyti į vokiečius.



Juozas Vytautas Uzdila, Sunkūs ir viltingi metai, Vilnius, 2003, p. 21.
Ten pat, p. 30.
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Tą dieną Šeštokų geležinkelio stotis pateko į strateginių objektų
sąrašą ir vokiečiai jai skyrė išskirtinį šiame krašte vaidmenį – didesnį
nei prieštankiniams grioviams Jukneliškėje. Juolab patys šeštokiečiai
sukėlė incidentą: stoties zonoje gyvenantys paaugliai ar jaunuoliai plėšę parduotuves ir iš jų viską nešę, padegė lentas (statybinės medžiagos
rietuvę) prie geležinkelio pervažos, ties keliu Kirsna–Šeštokai. Atsirado susipratusių vyrų, kurie ėmė degančias lentas gesinti.
Jonas Patackas (g. 1936) savo akimis šio gaisro nematė, bet gerai
įsiminė tėvo ir kitų įvykiuose dalyvavusių Jukneliškės vyrų pasakojimus. O jie ypač sukrečiantys. Tarp Jukneliškės vyrų buvo vyriausias
jo brolis Petras (dar neturėjo 18 metų), pirmas prie Jančiulio sodo kritęs nuo vokiečių kulkos. Patackų šeimoje pirmoji karo diena – niekada
nenutylantis netekties aidas. Nekyla abejonių dėl Jono Patacko prisiminimų, perteikiančių tėvo ir kitų Jukneliškės žmonių išgyvenimus,
autentiškumo:
1941 m. birželio 22 d. ryte iš Kirsnelės kaimo į Jukneliškę atėjo
kaimynės Adelės Botyrienės sesuo ir nustebo, kad Jukneliškėje niekas
nieko nežino – vyksta karas. Vokiečių kareiviai motociklais važiavo
Kirsnelės vieškeliu, buvo sustoję, aiškino, kad rusui kaput, vaišino
visus papirosais. Kaime ši žinia greitai pasklido. Kadangi buvo sekmadienis, atlaidų Šeštokuose diena, vyriškoji jaunimo dalis susirinko į būrį ir nutarė anksčiau nueiti į Šeštokus „pažiūrėti vokiečių“.
Šiame būryje buvo Antanas Matulevičius, Jonas ir Juozas Botyriai,
Juozas Dereška, Antanas Povilaitis (grįžęs iš pusiaukelės), Liudas
Fresdorfas, Petras Patackas, Juozas Vaškelis, Kostas Moceika, Jonas
ir Juozas Vaičeckiai, Juozas ir Vladas Žmuidinai, Vytautas Pečiukonis ir Benonas Pečiukonis.
Dar nepriėję iki geležinkelio pervažos vyrai pamatė, kad atvažiuoja ir, jų laukdami, sustoja vokiečių sunkvežimiai. Viename
sunkvežimyje buvo rusų belaisviai, matyt, iš darbo bataliono. Į kitą
sunkvežimį įsakė sėsti mūsiškiams. Atgal į namus pasiuntė tik vaikus. Tai Juozą Žmuidiną, Vytautą Pečiukonį, Benoną Pečiukonį, kuris pagal metus buvo nedidelis. Dar vėliau pasiuntė atėjusį Juozą
Patacką. A. Matulevičius atidavė Vytautui Pečiukoniui dviratį, kad
parvarytų namo. Kareiviai sulipo į mašinas ir pajudėjo per Pileckų
Šeštokus. Vyrai išsigando. A. Matulevičius buvo Lietuvos kariuomenės puskarininkis, kažkiek kalbėjo vokiškai. Nujausdami kažką nege	

Ten pat, p. 31.
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ro, rodė maldaknyges, rožančius, medalikėlius, škaplierius, bet juos
vokiečiai vis vien vežė tolyn. Sustojo prie Jančiulio, netoli mokytojo
Jono Šmulkščio sodybos. Visus išlaipino ir pradėjo statyti į eiles – belaisvius ir mūsiškius – tarp Jančiulio ir Šmulkščio sodybų esančiame
duburyje. Vokiečiai pastatė du kulkosvaidžius, pasiraitojo rankoves
ir pradėjo šaudyti. Pirmiausia šaudė į rusų belaisvius. Atėjo eilė ir
mūsiškiams, kurie bruzdėjo, bėgo iš vieno rikiuotės galo į kitą... Patacko Petras buvo pirmas toje eilėje... Vokietis iš brauningo šovė jam
į kaktą. Mūsų vyrai iki to laiko vis dar netikėjo, kad taip gali būti,
kad ir juos, visiškai nekaltus civilius gyventojus, šaudys. Kai nušovė
Petrą, vyrai, kurie buvo vyresni ir tarnavę Lietuvos kariuomenėje
(Matulevičius, Vaičeckiai, Juozas Botyrius), pradėjo šaukti ir raginti
vieni kitus: „Vyrai, bėgam!“ Ir kas galėjo – bėgo Išlandžių kaimo pusėn, į rugius. Bėgančius vokiečiai vijosi ir šaudė. Joną Botyrių vijosi
iki sodybos. Jis bėgo apie kluoną, o vokietis vijosi ir, kai tik pamatydavo, iššaudavo. Jonas buvo sužeistas trimis kulkomis. Nugriuvusį Joną
vokietis užmetė šiaudais ir nuėjo prie sunkvežimių. Dauguma bėgo
prie Tuinylos sodybos (Išlandžių k.), prie geležinkelio (Strazdų k.).
Vaičeckiai, nubėgę į tą pusę, vaidino, kad perriša karves. Pasirodęs
vokiečių lėktuvas tęsė žmonių medžioklę. Kai kas iš bėgančiųjų palindo po geležinkelio tiltu (Strazdų k.). Ten Jonas Vaičeckis buvo sužeistas į ranką, Kvietkauskas nušautas. Mokytojas Burdulis prie savo
namų iškėlė baltą vėliavą, ir lėktuvas nuskrido. Tą kraupų vaizdą matęs Jančiulio sūnus Vytautas susirgo nervų liga ir buvo paguldytas į
Kauno psichiatrinę ligoninę, kur ir mirė.
Buvo nužudyti: Petras Patackas, Liudas Fresdorfas, Juozas Dereška, Kvietkauskas, Rutkauskas iš Delnickų... Sužeidė Joną Botyrių,
Joną Vaičeckį, Vladą Žmuidiną, Joną Junelį (iš Šeštokų). Kostui Moceikai peršovė klumpę...
Jei iš vieno kaimo susirinko būrys vyrų, tai prieš atlaidus čia būta
vyrų ir iš kitų kaimų. Iš paskos Jukneliškės vyrams, tarp kurių buvo
Patacko sūnus Petras, patraukė ir jo tėvas. Prisiartinusiam prie degančių lentų, jam gyvybę išgelbėjo atsitiktinumas. Kai motociklais ir
sunkvežimiais atvykę vokiečiai pradėjo daryti „tvarką“ – vyrus sodinti į sunkvežimį, Juozas Patackas prie jų prisiartino. Jis buvo vokiečių paragintas prieiti arčiau. 46 metų kaimo vyras, apžėlęs savaitę
neskusta barzda, apsimovęs marginių kelnėmis ir apsivilkęs lininiais

	

Ten pat, p. 32, 33–34.
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baltiniais, krintančiais ant kelnių, su iš prasegtos marškinių apykaklės
ant kaklo matomais škaplieriais, basas ir su klumpėmis, laikomomis
už nugaros rankose, vokiečiams, jauniems vyrams, pasirodė per senas
vežti šiuo sunkvežimiu. Grąžino Patacką atgal, o patys su vyrais, susodintais į sunkvežimį, nuvažiavo Jančiulio ūkio link. Vėliau likę gyvi,
t. y. iš sušaudymo vietos pabėgę, Jukneliškės ir kitų kaimų vyrai pasakojo, kad vokiečių karininkai apsirengę buvo vieni juoda, kiti – ruda
uniforma. Ir visi girti. Nepadėjo iš Vokietijos grįžusio šeštokiečio Rudnicko aiškinimas, kad čia visur – tik civiliai žmonės, kuriuos jis visus
gerai pažįstąs10.
Kruvina egzekucija įvyko už 2–3 kilometrų nuo Jukneliškės. Kaime nuotaika buvo siaubinga. Prie žuvusiųjų gailesčio prisidėjo ir baimė, kad žudynės gali pasikartoti. Žmonės bijojo viešai rodytis, ypač
sutikti vokiečius. Į šermenis nedaug kas rinkosi. Tvyrojo baimė, be to,
šermenys buvo ir kitų žuvusiųjų namuose11.
Juozas Krasauskas (g. 1925 Lazdijų vls. Komenkos k.) 2004 m.
išleistoje knygoje Kruvini likimai mini ir žudynes prie Šeštokų:
Pirmąją karo dieną (1941 06 22) prie Šeštokų SS dalinys iš tankų
ir iš lėktuvų šaudė prie rugių lauko pastebėtus vyrus. Tada žuvo apie
40 žmonių. Dalis žmonių bandė pasislėpti rugių lauke ir ten žuvo,
10
11

Ten pat, p. 33.
Modestas Vizgirda, sud., Mes matėme karą, Vilkaviškis, 2010, p. 18–19.

N acių nusikaltimai . Ž udynės Š eštokų apylinkėse . . .

313

o rado juos gal po savaitės, kai pradėjo jų lavonai gesti ir pasijuto
kvapas12.
Antrojo pasaulinio karo istorijos tyrinėtojo Arvydo Žardinsko
teigimu, prie Šeštokų pirmąją karo dieną jokio SS junginio negalėjo
būti. Pirmąją karo savaitę per Lietuvą ėjo tik vienas Waffen-SS junginys – SS motorizuota pėstininkų divizija Totenkopf (vok. Kaukolė),
bet ji buvo 4-osios tankų grupės rezerve ir jos maršrutas net teoriškai
negalėjo eiti per Šeštokus. A. Žardinsko žiniomis, Waffen-SS struktūroje tankų turėjo tik SS tankų divizijos, kurių taip pat 1941 m. Lietuvoje nebuvo. Taip pat SS struktūroje nebuvo ir nė vieno aviacijos dalinio. Prie Šeštokų javuose besislapstančius žmones tikriausiai apšaudė
vienos iš 57-osios armijos (motorizuoto) korpuso divizijos vokiečių
kariai. Vermachto tankistų juodos spalvos uniformos išoriškai labai
panašios į esesininkų, tad labai lengva supainioti vienus su kitais13.
Sovietmečiu apie žudynes prie Šeštokų Vytautas Rimavičius rašė:
Gimiau vienais metais vėliau po to įvykio, kuris atsitiko šalia
mano gimtųjų Šeštokų. Bet lai tokių šiurpių dienų nemato nei mūsų
tėvai, nei mes. Teprabyla tie, kurie pabėgo iš mirties lauko.
Buvo 1941 m. birželio 22 dienos rytas. Vincas Vaičeckas pašoko
anksti.
„Karas!“ – šita žinia, atrodė, tarsi tvyrojo ore, atsispindėjo
kiekvienose akyse. Atsitiko kažkas baisaus... Taip turbūt prieš kelis
šimtmečius žmonės sutikdavo žinią apie baisią maro ligą...
Iš gimtojo Jukneliškės kaimo į Šeštokų miestelį patraukė grupelė
kaimo vyrų. Jų tarpe buvo ir Vincas. Vos užkopus vieškeliu į kalnelį,
pasirodė dūmai. Dūmai kilo didžiuliais kamuoliais virš medžių, leidosi žemyn ir vėl kilo.
– Gaisras! – sušuko kažkuris.
Vyrai paspartino žingsnius. Artinantis buvo girdėti neaiškūs
balsai, ugnies traškėjimas. Šeštokiečiai narsiai kovojo su ugnimi.
Suodini, nuo milžiniškos kaitros prakaituotais veidais, jie pylė vandenį, žemes, traukė lentas – darė viską, kad tik atkakli pabaisa būtų
sunaikinta. „Greičiau, kad tik greičiau visi sušokę pribaigtum... Juk
namai... žmonės...“ – galvojo Vincas Vaičeckas, šokdamas su kitais
atėjusiais prie ugnies liežuvių. Ilgai vyko atkakli, nelygi kova. Ugnies
12
13

Stasys Gvildys, Kruvini likimai, t. 2, Kaunas, 2004, p. 200.
Gintaras Lučinskas, Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį, Alytus, 2011,
p. 204.

314

G intaras L učinskas

galia kaskart mažėjo. O tuo metu vieškeliu nuo Kirsnelės kaimo pasiutusiu greičiu dundėjo dvi šarvuotos mašinos ir vienas sunkvežimis su fašistais. „Jau nedaug... Tuojau įveiksime...“ – tyliai šnabždėjo
Vincas, kai įsiutusios ugnies liežuviai pradėjo blėsti. Tačiau...
– Vokiečiai! Pasiutimas – fašistai! – sušuko kažkuris šeštokietis,
kai fašistai buvo už kokių dviejų šimtų metrų.
Vyrai suglumo: vieni numetė kastuvus, kiti dar mechaniškai
kliūstelėjo paskutiniuosius kibirus, treti metėsi bėgti. Bet buvo vėlu.
– Halt! – dusliu balsu sukriokė aptukęs karininkas, pirmasis iššokęs, atkišęs revolverį. Iš mašinų, kaip pagal komandą, traškėdami
ir šūkaliodami vyrams gana keistai skambančia kalba, išlindo vokiečių kareiviai.
Girtų smogiamosios dalies fašistų žvilgsniai ir automatų vamzdžiai nukrypo į Vincą, jo draugus, brolį Juozą, į šeštokiečius Dusevičių, Rudnicką ir dešimtis kitų, dar nesuspėjusių nusišluostyti prakaito ir suodžių lašų. Fašistų žvilgsniai nieko gero nežadėjo. „Ko jie
taip įniršę?“ – pamanė Vincas. Du karininkai, minutėlę pasitarę,
sušvokštė. Tačiau balsas buvo lyg nežiaurus, lyg ką žadantis. Karininkas pamojo ranka:
– Komm, komm...
Vyrai pasiliko stovėti savo vietose. Tuomet kareiviai, išklausę
karininko nurodymo, pradėjo grūsti visus į sunkvežimį. Kuris kiek
priešinosi, vokietis tam negailėdavo kaustyto bato ar buožės.
– Varo kaip gyvulius. Sprok, plyšk, o keturiasdešimt žmonių sutilpk šiame narve! – lipdamas nusispjovė Vincas.
Pirmoji šarvuotė su kareiviais pavažiavo į priekį. Kolona pajudėjo
iš lėto. Kareiviai jautėsi linksmai: švilpdavo, šūkavo, trepsėjo kojomis.
– Kur vežat? – paklausė Rudnickas kareivį vokiškai.
– Kai nuvešim – pamatysit! – vokiškai atkirto paklaustasis.
Likimas jau buvo aiškus: veža mirti.
Mašinų stabdžiai sucypė prie Pileckų kaimo. Fašistai suimtuosius nuvarė į lauką ant kalnelio. Iš vienos pusės bangavo rugiai, iš
kitos – grynas laukas. Pasmerktuosius sustabdė ir pradėjo rikiuoti į
eiles po dešimt žmonių. „Bėgt – daugiau nieko! – greitai sumetė Vincas. – Juk rugiai čia pat. Ir nelaukti, nelaukti nė sekundės!“
Pirmoji serija – į pirmąjį dešimtuką „nusikaltėlių“.
– Bėkim! – sušuko Vincas ir, su kitais prigulęs, puolė į rugių lauką. Vokiečiai, greitai nesusivokę, paleido vieną po kitos trumpas serijas. Žmonės krito, kėlėsi ir vėl bėgo. Bėgo Vincas, nejausdamas nei
kojų, nei savęs. Gyvas, ištrūkęs iš žvėries nasrų.
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Vinco brolis Juozas nusidavė negyvu: krito pradėjus švilpti kulkoms. Tačiau vokietis patikrino, kas gyvas ir kas ne. Juozas jautė, kai
jo draugus, dar sužeistus, aimanuojančius pribaigdavo. Jį, kaip per
stebuklą, gyvą tik paspyrė kietas batas ir nušlepsėjo per lavonus toliau. Juozą sužeidė, bet jis liko gyvas. Po kurio laiko susitiko su savo
broliu, su žmonėmis.
Tačiau jų draugų Patacko, Frezdorfo ir kitų kraujas aplaistė Pileckų kaimo lauką. Nekaltas kraujas. Atmins tas dienas ilgai vietos
gyventojai. Atmins ilgai likę gyvi sužeistieji – Žmuidzinas, Botyrius,
kurie buvo pasmerkti mirti. Juk žmogaus kraujas – ne vanduo!14
Liudytojas Leonas Vinikaitis, Domininko (g. 1928 Šeštokų mstl.),
gyvenantis Lazdijų rajono Verstaminų kaime, 2012 m. birželio 22 d.
papasakojo:
Prieš karą gyvenome Šeštokuose, tėvai turėjo 15 ha žemės. Be
manęs, šeimoje dar augo brolis ir 3 seserys. Prieš karą, per pirmąją sovietų okupaciją, rusai geležinkeliu privežė daug lentų. Jos buvo
skirtos pasienio bunkerių įrengimui. Tos lentos buvo sukrautos į štabelius, kurie tęsėsi maždaug pusė kilometro prie geležinkelio.
1941 m. birželio 22 d. anksti ryte prasidėjo karas. Vokiečiai iš
lėktuvų apšaudė bėgančius raudonarmiečius ir lentas padegė. Apie
7 val. ryte iš Alytaus atvyko keleivinis traukinys, bet vokiečiai jo nelietė, tik žemai skrisdamas lėktuvas sekė, ar nėra jame rusų kareivių.
Traukinys išvyko link Kauno.
7 val. susirinkę darbininkai pastebėjo degančias lentas, maždaug 300–400 metrų atstumu nuo miestelio. Geležinkelio meistras
Dusevičius suorganizavo eiti gesinti lentų. Vyrai dalį lentų perkrovė
– padarė tarpą, kad ugnis neplistų ir būtų apsaugotas miestelis nuo
gaisro.
Kadangi buvo sekmadienis, daug žmonių ėjo į atlaidus Šeštokų
bažnyčioje. Vieškeliu traukėsi rusai kareiviai, bet juos apšaudydavo
iš vokiečių lėktuvų. Darbininkai grįždami link miestelio sustojo pažiūrėti į nušautus raudonarmiečius. Tuo metu atvažiavo ir vokiečiai.
Jie darbininkus surinko, taip pat paėmė ir kitus – einančius į atlaidus
– iš viso 22 vyrus. Buvo sulaikyta ir 18 raudonarmiečių, iš viso 40
vyrų. Nuvežė dviem kariškom mašinom apie 2 kilometrus nuo Šeštokų link Išlandžių kaimo ir išlaipino Jančiulio dvaro žemėje. Ten juos

14

V. Rimavičius, „Pabėgimas iš mirties lauko“, Raudonasis artojas (Lazdijai), 1960 11 19,
nr. 92, p. 3–4.

316

G intaras L učinskas

surikiavo ir pradėjo šaudyti. Pirmiausia šaudė belaisvius rusus. Kai
juos pradėjo šaudyti, kažkuris riktelėjo „bėgam“ ir lietuviai pradėjo
bėgti link rugių lauko, kuris buvo netoli. Geležinkelio meistras Dusevičius ten nubėgo ir liko gyvas. Bet ne visiems pasisekė.
Trys lietuviai apsimetė negyvi. Aprimus šaudymui, po kiek laiko,
Šimeliauskas (18 m.) pakėlė ranką – sargybinis jam peršovė alkūnę.
Stromskis pakėlė koją – peršovė. Bronius Rutkauskas (18 m.) pakėlė
galvą – nušovė. Verbyla (iš Jukneliškės k.) bėgo, bet jį sužeidė į galvą.
Po kelių dienų jį nuvežė į Alytų. Chirurgas Kudirka operavo, bet liko
beveik kurčias.
Prisimenu, kad sušaudė Derešką iš Jukneliškės kaimo, kitų pavardžių neprisimenu. Likę gyvi pasakojo, kad šaudė kareiviai žaliomis uniformomis. Nepadėjo jokie aiškinimai, kad gyventojai yra vietiniai ir su raudonarmiečiais nesusiję.
Rytojaus dieną giminės surinko žuvusiųjų kūnus. Laidojo Šeštokų parapijos kapinėse. Žmonės labai pasipiktino tokiu žiauriu vokiečių elgesiu.15
Profesorius J. V. Uzdila, knygoje Sunkūs ir viltingi metai (2003)
aprašęs Šeštokų tragediją, teigė:
Okupantas visuomet yra okupantas, nesvarbu, kokios jis būtų
tautybės. Į užgrobtą kraštą jis ateina be ceremonijų – valdyti ir grobti, žudyti ir teisti. Be reikalo iki šiol neiškelta byla dėl nekaltai išžudytų žmonių ir nėra Šeštokuose pasirūpinta jų atminties pagerbimu.
Jokio kryžiaus kryželio, nė menkiausio užrašo užrašėlio. Vargu ar ir
istorijos pamokų metu prisimenami Šeštokuose žuvę žmonės?16
Vokiečių arogancija, brutalus jėgos naudojimas, įkaitų šaudymas
už Raudonosios armijos karių išpuolius atstūmė Lietuvos gyventojus
nuo „išvaduotojų“ vokiečių.
Į praeitį nuėjo šiurpūs karo įvykiai, bet jų niekada neužmirš juos
išgyvenusieji. Laikas gydo žaizdas ir užmaršties skraiste pridengia
sunkiausius išgyvenimus. Tačiau karo įvykių negalima pamiršti. Istorijos akivaizdoje, vertindami tragiškus tų dienų įvykius, turėtume
galvoti, kad geriausias paminklas totalitarinių režimų aukoms – jų
vardų ir likimų rašytinis įamžinimas dabarties ir ateities kartoms nors
spaudos puslapiuose.

15
16

G. Lučinsko archyvas.
J. V. Uzdila, min. veik., p. 34.
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Apie partizanus Rimvydą ir Žaibą
Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui
ir Vytautui Prabuliui-Žaibui atminti
Viskas pasilieka, nes viskas praeina: gyvenimas, žmonės, laikai.
Laikas, rodos, teisingas, visagalis, viską žinąs; viską gydo, pateisina,
įvertina, atleidžia.
Įvairių minčių prislėgtas stoviu Šlynakiemio pušynėlyje prie senų
pušų. Nežinau, kiek joms metų. Jos senesnės nei įvykiai, apie kuriuos
noriu kalbėti.
Pušynėlio rytiniame šlaite, kur prieš 64 metus buvo įrengtas partizanų bunkeris, šiandien tūno dauba, o šalimais jos kuklus prieš kokius 20 metų pastatytas antkapinis paminklas.
Šioje vietoje 1949 m. gruodžio 15 d. žuvo Lietuvos laisvės sąjūdžio karžygys, Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas
bei jo adjutantas iš Mockavos kilęs Vytautas Prabulis-Žaibas.
Mano tėvui ėjo tada 21-oji žiema. Nepasakojo man tėvas apie partizanus, nė karto neprasitarė – ne tik todėl, kad tylenis būdamas retai
kalbėdavo, bet ir todėl, kad net pagalvoti apie tai buvo pavojinga. Tik
vėliau, daug vėliau suprantu, kiek tėvas per savo gyvenimą man papasakojo tylėdamas...
***
Bandau įsivaizduoti, ką paskutiniaisiais mėnesiais, dienomis, valandomis, sekundėmis jautė, galvojo pirmieji ir paskutiniai to niūraus
bunkerėlio šeimininkai (ar kada nors pavyks jį rekonstruoti, mūsų
krašto jaunimui parodyti ir apie čia žuvusių partizanų žygdarbius pa-
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pasakoti?). Atklysta mintys iš partizano Adolfo Ramanausko-Vanago
dienoraščio: „Kovodami tikėjome, kad ištversim keturis metus ir išsaugosim savo ginkluotas pajėgas. Nepalaužiamą lietuvių tautos valią
ir ryžtą suvienijom su laisvo pasaulio jėgomis, kad planetoje visiems
laikams būtų sunaikinta civilizacinė XX amžiaus gėda.“
Ar tomis dienomis tikėjo partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas,
kad pasaulis Lietuvą rems, kovos dėl jos laisvės? Turbūt širdies gilumoje vylėsi, nors tiek kartų patyrė, kad ciniški Vakarai remia Lietuvą
tik žvalgybos sumetimais, kad neturi nei plano, nei noro palaikyti lietuvių karinę rezistenciją.
Kas kita saviškiai. Išeivija bandė padėti tautiečiams, bet jų veiksmus trukdė veikėjų ambicijos tapti pasipriešinimo lyderiais. Vienas iš
jų – ilgametis VLIK’o veikėjas Jonas Deksnys-Hektoras, emigracijoje
siekęs sukurti nepriklausomą pasipriešinimo struktūrą. J. Krikščiūnas
žinojo, kad jo veiksmus kontroliuoja ir inspiruoja buvęs rezistencijos
dalyvis, MGB užverbuotas agentas Juozas Markulis-Erelis – labai pavojingas „Trojos arklys“ partizanų gretose. Juo pasinaudodami sovietai sėkmingai skaldė lietuvių emigraciją. J. Deksnio „jėgų kaupimo“
koncepcija buvo nepaprastai paranki sovietų MGB. Jie, kontroliuodami vieną struktūrą, galėjo kontroliuoti visas.
***
Kas buvo šioje vietoje žuvęs Lietuvos didvyris, ko siekė, kokiomis idėjomis gyvenime vadovavosi? Nemažai informacijos apie Jurgį Krikščiūną-Rimvydą pateikia jo giminaitis Vytautas Krikščiūnas
(Laisvės kovų archyvas, 17, Kaunas, 1996).
Jurgis Krikščiūnas gimė 1919 m. Samaroje (Gorkyje). Bolševikų siautėjimo metu jo šeimai teko patirti didelius nepriteklius ir
badą. 1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Marijampolės
apskr. Ašmintos (vėliau Prienų) valsčiuje, Ašmintos kaime pas senelius. Tėvas Antanas Krikščiūnas buvo inžinierius topografas. Tuoj po
grįžimo buvo mobilizuotas, pradėjo dirbti inžinerinius darbus, organizavo Lietuvos karo topografijos skyrių ir jam vadovavo iki bolševikų okupacijos 1940 metais. 1922 m. tėvai gavo butą Aukštojoje
Panemunėje prie Karo mokyklos, Klevų g. 5. Čia Rimvydas ir augo
su savo dviem jaunesnėmis seserimis Aldona (g. 1921 m.) ir Elvyra
(g. 1925 m.). 1939 metais baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją
ir įstojo į A. Smetonos karo mokyklą savanoriu aspirantu.
1940 birželio mėnesį Lietuvą okupavus bolševikams, rugsėjo mėnesį buvo paleistas į atsargą. Tada įstojo į Kauno Vytauto Didžio-
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jo universiteto statybos fakulteto geodezijos skyrių. Mokėsi iki 1943
metų kovo mėnesio, t. y. kol vokiečiai uždarė universitetą.
Per atostogas svečiavosi mano tėviškėje, tame pačiame Ašmintos
kaime. Buvo labai didelis knygos mėgėjas, skaitydavo visur ir visada.
Drauge su savo seserimis buvo mokomas skambinti pianinu. Ypač
mėgo skambinti Šubertą. Gyvenime Jurgis buvo labai kuklus, tėvams
nereikšdavo jokių pretenzijų, nors jo tėvas, būdamas inžinierius, docentas, pulkininkas, dirbdamas generaliniame štabe, turėjo nemažas
galimybes.
1940 metais aš su savo broliu Jurgiu-Mažiuku ir su Jurgiu-Rimvydu gyvenome viename kambaryje Klevų gatvėje. Kai tik pasirodydavo knygynuose nauja knyga, jis tuoj nusipirkdavo ir įnikdavo skaityti, o grąžą papildavo kambario kampe ant grindų. Nemėgo nešiotis
pinigų – juos pasiimdavo tik eidamas ką nors pirkti.
Bolševikai, pasiautėję Lietuvoje vos vienerius metus, visiems
įgriso. Organizavosi slaptas pasipriešinimas, kuriam priklausė ir
Jurgis.
1941 metų birželio viduryje pradėti masiniai trėmimai labai sujaudino Jurgį – buvo išvežtas mūsų mylimas dėdė, teisininkas Juozas
Krikščiūnas.
Birželio 22 dieną pirmosios bombos suteikė daug vilčių ir jėgų
– buvo manoma, kad atėjo išsilaisvinimo valanda. A. Panemunėje
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gyveno daugelis Lietuvos karininkų, o jų atžalos buvo išauklėtos patriotiškai. Pirmą karo dieną susibūrė Panemunės jaunuolių grupė,
kurioje aktyviai dalyvavo ir Jurgis. Jie nuginklavo priešlėktuvinės
apsaugos sandėlių sargybas ir apsiginklavo. Užėmę pozicijas ant
kalno nuo Rokų pusės, jie atkirto galimybę besitraukiančiai bolševikų kariuomenei brautis į Kauną. Džiūgavimo dienos greitai baigėsi.
1942 metų birželio 15 dieną staiga mirė Jurgio-Rimvydo tėvas. Šeima atsidūrė sunkioje padėtyje. Pagal išgales rėmė mano tėvai. Jurgis
pradėjo dirbti. Karo našta slėgė visą Lietuvą, frontas vėl artėjo prie
Lietuvos. Daugelis traukėsi į Vakarus. Tą pat nutarė daryti ir JurgioRimvydo šeima. Motina, jaunesnioji sesuo, vyresnioji sesuo su vyru ir
mažyliu ant rankų ir Jurgis, pasiėmę iš mūsų arklį su vežimu, važiavo
Rytprūsių link. Jurgis su keliais Panemunės prieteliais važiavo dviračiais. Pasiekę Plokščius, apsistojo pailsėti dėdės Mato ūkyje. Jurgis
su draugais persikėlė per Nemuną ir patraukė Šiaulių link. Ten jį pasiviję raudonieji 1944 metų rudenį areštavo. Apie tai niekas nežinojo,
buvo manoma, kad jis sėkmingai su šeima pasitraukė į Vakarus. O jis
buvo uždarytas Šiaulių kalėjime.
Išlaikytas kalėjime devynis mėnesius ir, nesudarius bylos, užverbuotas buvo paleistas. 1945 metų pavasarį sužinojęs apie jo sugrįžimą, važiuodamas į tėviškę, užsukau į Klevų gatvę. Radau jį labai
išnaikintą, sulysusį, visas kūnas išverstas piktvočių. Per vasarą pasitaisė, vėl ruošėsi tęsti studijas, bet... padėtas parašas pradėjo drumsti ramybę. Pasirašei, tai ir dirbk! O dirbti nebuvo nė mažiausio noro.
Žinodamas, kad aš susitinku su būrio vyrais, prašė, kad aš jį pristatyčiau į partizanų būrį, bet aš vis delsiau. Pagaliau jis pats susirado
kelią ir dingo iš Kauno. Pradėjo partizanauti už Prienų miško, Balbieriškio-Ūtos apylinkėse. Apie jo buvimą tose vietovėse sužinojau iš
pusbrolių, gyvenusių Vartų kaime. Tai buvo 1945 metų pabaiga. Aš
delsiau todėl, kad jau buvo žuvęs, užėjęs už stribų pasalos, mūsų pusbrolis Kazimieras Banionis-Klajūnas netoli Prienų, Mačiūnų kaime.
Tapęs partizanu Jurgis pasirinko Rimvydo slapyvardį, ir visai neatsitiktinai. Tokiu vardu buvo pakrikštytas sesers sūnus. Tą mažylį jis
labai mylėjo. Net ir vėliau, jau partizanaudamas, susisiekęs su savo artimaisiais, viename laiške rašė: „Stasy, išaugink lietuviu ir doru žmogumi Rimvydėlį...“ Stasys buvo jo sesers Aldonos vyras, leitenantas
Gribaliūnas.
1946 metų pabaigoje, man su žmona ir broliu gyvenant Kaune,
Žemaičių g., atėjo Rimvydas su Skirmantu. Tada jie pradėjo rengtis
išvykai į Vakarus atstatyti ryšio, kuris buvo nutrūkęs. Be to, jau buvo
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įtariamas Markulis-Erelis, nes jo elgesys kėlė nepasitikėjimą, kai iš
vieno konspiracinio buto Vilniuje Skirmantas vos spėjo pabėgti. Be jų,
lankėsi Kazimieras Pyplys-Mažytis, Kazimieras Matulevičius-Radvila ir Antanas Lukša-Arūnas. Vieno pašnekesio metu buvau pasiūlęs
likviduoti Erelį, bet kitiems nepritarus, jis buvo paliktas ramybėje,
norint galutinai išsiaiškinti. Tai KGB agentui sudarė palankias sąlygas iškrėsti dar vieną niekšybę Lietuvos pasipriešinimo judėjimui.
Per Erelio kaltę buvo pralieta daug kraujo narsių Lietuvos sūnų,
daugeliui teko iškęsti kankinių dalią, daugelis negrįžo į tėvynę.
Ruošiantis išvykai, buvo reikalingi dokumentai ir pinigai. Todėl
buvo išnaudotos palankios to meto sąlygos, kai iš Lietuvos lenkai važiavo į Lenkiją. Jiedviem buvo parūpinti lenkų repatriantų dokumentai ir doleriai. Kelionei buvo išleista 20 000 rb., kuriuos davėme mudu
su broliu Jurgiu-Mažiuku.
Rimvydas šiai kelionei buvo pasirinktas neatsitiktinai: jis laisvai
kalbėjo rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.
Kad būtų galima susisiekti su Vakarais ir palaikyti ryšį, mudu
su Arūnu buvome apmokyti naudotis šifrais. Be to, buvo sutarta, kad
jiems laimingai pasiekus Vakarus, bus duotas sutartas ženklas per
Štutgarto radijo stotį. Ženklas turėjo būti toks: trečiadienį ir penktadienį 18 val. per Štutgarto radijo stotį bus transliuojama po dvi
lietuviškas dainas.
1947 metų gegužės mėnesio pradžioje Kaune, Žemaičių gatvėje,
Rimvydui su Skirmantu padarėme išleistuves, palinkėjome sėkmės.
Tai buvo paskutinis mūsų susitikimas. Gegužės pabaigoje jiedu, lydimi
būrio vyrų, perėjo sieną į Lenkiją, bet pabuvę Lenkijoje ir susitikę su
Vakarų atstovais, grįžo į Lietuvą. Liepos mėnesį Rimvydas buvo paskirtas Dainavos apygardos štabo viršininku. Kautynėse porą kartų
buvo sužeistas. Antrą kartą, surinkęs daug vertingos medžiagos apie
padėtį Lietuvoje, vėl perėjo į Lenkiją, turėdamas uždavinį visą medžiagą pristatyti į Vakarus, kur tuo metu buvo Juozas Lukša. Deja,
surinkta medžiaga dingo pakeliui į Varšuvą. Todėl Lukša paprašė
dar sugrįžti į Lietuvą, ar bent iš atminties atkurti dingusią medžiagą
ir atvežti į Prancūziją. Visą medžiagą gana kruopščiai atkūręs ir sutvarkęs, persiuntė Lukšai, bet vykti į Vakarus nesiryžo, manydamas,
kad yra provokuojamas. Lukša-Daumantas savo raporte teigia, kad
jis buvo išduotas ryšininkės, kuri pakeliui į Varšuvą buvo areštuota.
Tačiau Rimvydo sesuo Aldona man rašytame laiške sako, kad tuo
metu mūsų dėdė Matas Krikščiūnas buvęs pažįstamas su anglų žvalgybininku majoru Liūdžiumi, kuris žadėjęs padaryti Rimvydui doku-
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mentus ir atgabenti jį kaip gyvą liudininką į JAV, kad papasakotų apie
padėtį Lietuvoje. Bet vėliau paaiškėję, kad tas Liūdžius buvo KGB
agentas ir, matyt, jo nuopelnas, kad Rimvydas su Vytautu PrabuliuŽaibu žuvo prie Punsko, Šlynakiemio kaime.
***
Jurgis Krikščiūnas suvokė sunkią šio krašto, kuriame jis veikė,
gyventojų padėtį. 1941 m. 11 tūkstančių šio krašto lietuvių smurtu ir
grasinimais buvo priverstinai iškeldinti į sovietų Lietuvą, ten, blaškomi
iš vietos į vietą, laukė karo galo. Daugelis slinko paskui sovietų frontą tėviškės link. 1944 m. liepos 23 d. rusai išvadavo Berznyką, liepos
31 d. – Seinus, rugpjūčio 2 d. – Punską. Per du tų metų mėnesius į savo
gimtinę grįžo per 3 000, o iki 1945 m. pusmečio – per 5 000 lietuvių
tautybės žmonių.
1944 m. rugpjūčio 19 d. paskirtas naujas Seinų burmistras
J. Smigielskis perspėjo valsčių viršaičius, kad šie neįsileistų į savo
sodybas sugrįžtančių lietuvių. Jų ūkiuose šeimininkaujantys lenkai,
valdžios palaikomi, net neketino savo vietų užleisti teisėtiems savininkams, ir šie tapo antilietuviškai nusiteikusių asmenų aukomis.
Antai 1945 m. rugpjūčio 14 d. buvo nužudytas ką tik iš Lietuvos
grįžęs 24 metų lietuvis Sankūrų kaimo gyventojas Kostas Paransevičius. Tą pačią dieną 5-oji Seinų saugumo įstaigos pareigūnų grupė
mirtinai sumušė Vidugirių kaimo ūkininką Markevičių.
Paskleisti gandai, jog lietuviški valsčiai bus prijungti prie LTSR,
vietinei administracijai buvo papildomas akstinas „nulietuvinti“ pasienio valsčius.
Lenkų valdžia net tik nesiėmė veiksmų smurtui stabdyti, bet ir
neretai jį inspiravo. Suvalkų storasta Vaclavas Krasko (Wacław Kraśko) siūlė grįžtančius lietuvius laikyti svetimos valstybės piliečiais,
neteisėtai peržengusiais valstybės sieną. Jį palaikė Balstogės vaivada,
nes, anot jo, 1941 m. repatriantai išsižadėjo Lenkijos pilietybės ir savo
noru išvyko į Tarybų Sąjungą. Ir Suvalkų storasta, ir Balstogės vaivada siuntinėjo į Varšuvą raštus, kad atseit lietuviai priešiškai nusiteikę
Lenkijos valstybės atžvilgiu, kad reikia tokius „LTSR piliečius“ areštuoti kaip politinius nusikaltėlius.
Į Sovietų Lietuvą vykti niekas nenorėjo. Antai pagal Lenkijos ir
LTSR vyriausybių sutartį, perkeliami turėjo būti Lenkijos piliečiai lietuviai bei Lietuvos lenkai. Iki 1947 m. iš Lietuvos į Lenkiją repatrijavo
197 156 asmenys, iš Lenkijos į sovietų Lietuvą – vos 5 lietuvių šeimos
iš Seinų ir 5 asmenys iš šalies gilumos.
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Kai buvo sudaromi deportacijos sąrašai, daug lietuvių deklaravo
esą lenkai. Seinuose 22 lietuviai, patekę į iškeldinimo sąrašą, užsirašė
į Lenkų darbo partiją. Tai išgelbėjo juos nuo išvežimo.
Sugaudyti „tinkamus iškeldinti“ lietuvius buvo nelengva. Žmonės neretai neturėjo net dokumentų, keliavo arba slapstėsi. Vaivada
reikalavo Punske dislokuoti Pasienio apsaugos kariuomenę (WOP), tikėdamas, kad ji geriau negu saugumas vykdys jų planus. (Pasieniečių
daliniai dislokuoti 1946 m. kovą.)
Žinant ankstyvojo pokario realijas, lenkams susidoroti su „svetimtaučiais“ būtų buvę nesudėtinga, bet lietuviai netikėtai sulaukė sovietų palaikymo. Šie atsainiai žiūrėjo į vietos lenkų pastangas išsibodėti
lietuvių, nes tie jiems buvo reikalingi, kad galėtų sekti ir kontroliuoti
Lietuvos pogrindžio veiklą Suvalkų krašte ir lietuvių partizanų ryšius
su Vakarais.
Tikėtina, kad Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos
skyriaus viršininkas kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas suprato, jog šis Lenkijos pasienio ruožas nėra tinkama vieta konspiracijai,
lietuvių apgyvendinta teritorija traukia lenkų saugumo ir sovietinių
MGB grupių dėmesį, o sovietai seka lietuvių pogrindį Lenkijoje ir nori
perimti jo kontaktus su Vakarais.
Galimas daiktas, pirmą kartą Rimvydas tai patyrė 1947 m. pavasarį, kai „Tauro“ ir „Dainavos“ vadovybė, matydama, kad jų gretose
yra išdavikų, pasiuntė jį ir jo pusbrolį Juozą Lukšą-Skirmantą (Daumantą) į Lenkiją. Peržengti sieną nebuvo lengva. Bolševikai sustiprino
ją gelžbetoninių bunkerių sistema, apkasais, keliomis spygliuotų vielų
užtvaromis ir kitomis kliūtimis. Jiedu bandė veržtis į dešinę nuo Punsko, ties Ristiškių miškeliu, kur dar nebuvo tvoros, tik 20 metrų suakėta
žemės juosta bei nutiestos vielos, kurias užkliudžius iššaudavo raketos. Tąsyk jie sieną perėjo be nuostolių.
Į Varšuvą juos turėjo lydėti Natalija Briliūtė (dabar Janušauskienė). Vežimu, pakinkytu dviem arkliais, Paznėkas nuvežė juos į Suvalkų geležinkelio stotį.
Pasitelkdamas N. Briliūtės ir kitų žmonių pasakojimus, bandau
įsivaizduoti Lietuvos partizanų kelionę į Lenkijos sostinę.
Suvalkuose Natalija visiems trims nuperka vieną bendrą bilietą.
Traukinys pajuda. Kažkur ties Balstoge į kupė užeina lenkų policininkas. Pakeleiviai nustėrsta. Nei Lukša, nei Krikščiūnas lenkiškai nemoka. Jie yra susitarę, kad, jeigu kas, vienas kito nepažįsta. Policininkas
prašo dokumentų. Lukša atsistoja ir kiša jam į delną banknotą. Šis lenkiškai pareiškia, kad viskas gerai, ir išskuba iš kupė. Pakeleiviai tar-
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Iš kairės: Jurgis Krikščiūnas ir Lukša-Daumantas kertant Lenkijos sieną

pusavyje nesikalba, nenori lietuvių kalba atkreipti į save kitų dėmesį.
Natalija išeina į tambūrą. Jai iš paskos atskuba Krikščiūnas. Mėgina
lyg kalbinti, lyg merginti. (Vėliau už tai jį Lukša išbara.) Keliautojai Varšuvą pasiekia ankstų rytą. Sėda į taksi. Vairuotojas bando rasti
gatvę, bet Varšuva smarkiai sugriauta, ir taksistui ilgai nepavyksta to
padaryti. Pagaliau mašina sustoja prie vieno namo. Einant į sutartą
vietą, Lukša ir Krikščiūnas ketina pasitvarkyti batus. Bevalant iš už
kelnių atvartų ima byrėti spygliai. Batų valytojas iškošia:
– Ponai, jūs, ko gero, tiesiai iš miško.
Natalija jiems išverčia.
– Rupūžė, lenkas, suprato… – nusikeikia Krikščiūnas.
Teta palydi juos į kitą butą, o Natalija lieka gatvėje. Vėliau ir ji
kviečiama vidun. Nustemba pamačiusi per dešimtį lietuviškai kalbančių vyrų.
Iš Varšuvos emisarai vyksta į Gdynę, ten perduoda iš Lietuvos
atvežtą medžiagą. Birželio 4 d. Lukša ir Krikščiūnas bando grįžti atgal,
bet padėtis gerokai pasikeitusi. Ties Punsku siena dar labiau sustiprinta, statomos antros vielų užtvaros, stebėjimo bokštai, kasami apkasai
ir gynybos bunkeriai. Lukša ir Daumantas bando sieną kirsti Pašešupio miške ties Pašešupio kaimu. Anapus sienos – Liubavo miestelis.
Beje, ir čia yra daugybė postų ir kulkosvaidžiais ginkluotų sargybinių,
o tolumoje boluoja nauji apkasai. Bando prasmukti dviejų užkardų
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– Liubavo ir Reketijos – sandūroje, bet staiga pasigirsta skardus ir ryžtingas pasislėpusio kario balsas:
– Stoj! Kuda idioš?!
Lukša ir Krikščiūnas atsako pistoletų ugnimi. Prasideda susišaudymas. Į dangų kyla šimtai raketų. Partizanai traukiasi nuo pasienio
kaip įmanydami. Batus tepa tepalais, kad nesuuostų pėdsekiai šunys.
Retkarčiais susiduria su šmirinėjančiomis rusų karių grupelėmis. Žino,
kad reikia greičiau išsprukti iš apsupties žiedo, nes prašvitus prasidės
sovietų karių siautėjimas. Rytą įsitaiso krūmuose, šalia Liubavo, visai
pasieniečių pašonėje. Visą dieną rusai siaučia 20, o kai kur ir 30 kilometrų atstumu nuo sienos.
Lukša ir Krikščiūnas sugrįžo sėkmingai ir pranešė partizanų vadovybei apie J. Markulio išdavystę. Kadangi čekistai žino jų ryšių sistemas ir kontaktus, reikės vėl kirsti sieną ir atnaujinti ryšius su užsieniu.
1946 m. ryšiams palaikyti ir perėjimams rengti partizanų vadovybė „dislokavo“ per 20 vyrų. Jie išsilaikė neilgai. Kai Lukša, vykdydamas vadovybės užduotį, 1947 m. gruodžio 15 d. antrą kartą kirto
geležinę uždangą, vyrai lenkų žvalgybos jau buvo likviduoti.
Antroji Juozo Lukšos-Skirmanto ir Kazimiero Pyplio-Mažyčio
kelionė į Vakarus buvo nepalyginti sunkesnė. Emisarai sieną kirto
Rytprūsiuose, kur buvo dislokuotas 24-asis sovietų pasienio pulkas.
Jiems kelią pastojo 14-osios ir 15-osios pasienio užkardų kareiviai. Šį
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didvyrišką prasiveržimą per Ramintos tiltą išsamiai ir įdomiai aprašė
J. Lukša-Daumantas knygoje Partizanai. Čekistų teigimu, tąsyk prasiveržė penki partizanai. Iš tikrųjų trys žuvo kautynėse prie Ramintos
tilto.
Šiandien galime nevaržomai kirsti Lenkijos ir Lietuvos sieną, bet
sunku mums būtų įsivaizduoti, kaip ji atrodė ankstyvojo pokario laikais.
1949 m. sienos linija – tai 100 metrų pločio juosta, vadinamoji
mirties zona. Niekas į ją neįkeldavo kojos. Už jos driekėsi 20 metrų
pločio suakėta juosta, toliau – spygliuotų vielų tvora. Kai kur ji buvo
dviguba. Priešais ją buvo nutiestos vielos, kurias užkliudžius iššaudavo raketos. Už vielų tvoros prasidėjo zonos. Pirmojoje 500 metrų pločio zonoje nebuvo gyventojų. Antrojoje, 2 kilometrų pločio, gyveno
žmonės, bet pasuose turėjo spaudą „Antroji zona“. Už jos driekėsi 10
kilometrų pločio trečioji zona. Čia gyvenantys žmonės pasuose taip
pat turėjo spaudą. Trečiosios zonos gyventojai be pasieniečių leidimo
negalėjo įžengti į antrąją zoną.
***
Jurgio Krikščiūno adjutantas Mockavoje gimęs Vytautas Prabulis-Žaibas šiame krašte buvo jau tikras senbuvis. Į Lenkiją jis atėjo
1945 m. balandį kartu su dešimčia partizanų. Apsistojo pas Vaičiuliškių Pauliukonius, ten, šeimininkams padedant, kartu su kitais įrengė
tris bunkerius: vieną netolimoje baloje, vadinamoje Kupstynu, kitą
– medžiais apaugusiame Kapčiuko kalno šlaite, trečią – troboje po
grindimis. Jauni, linksmi ir draugiški miško broliai be jokio vargo susidraugavo su kaimyninio Ramonų ir kitų kaimų jaunimu. Netrukus
beveik kiekviena čia gyvenanti lietuviška šeima turėjo savo namuose
„pabėgėlį“.
1945 m. pavasarį Lenkijos sieną perėjo Alfonsas Valenta-Ožys su
šešiais partizanais. Jie taip pat nesunkiai surado prieglobstį Punsko
krašto ūkininkų sodybose. 50 asmenų lietuvių partizanų grupei ėmėsi
vadovauti Miliauskas-Perkūnas. Vienas iš didesnių partizanų telkinių
buvo Budzisko kaimas; jame partizanai įrengė tris bunkerius: vieną
pas Vincą Judicką, kitą pas Vincą Žukauską, trečią pas Antaną Remindavičių.
Kai 1946 m. kovo mėnesį Punske buvo dislokuojamas Lenkijos
pasienio kariuomenės dalinys, Budziskas liko nuošaly, ir mažai kas čia
užsukdavo. Partizanai dienas leisdavo bunkeryje, vakarais svečiuodavosi pas šeimininkus.
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1946 m. rugpjūčio 12–13 naktį Seinų sienos apsaugos kariuomenė
surengė „miškų valymo“ operaciją ir jos metu suėmė daug Seinijoje
besislapstančių Lietuvos miško vyrų. Vytautas Prabulis suėmimo išvengė, bet nuo to laiko slapstėsi vienas, kol likimas jį suvedė su Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininku. Plačiau
apie V. Prabulį ir jo giminę rašysiu toliau.
***
J. Krikščiūnas žinojo, kad ginkluoti Lietuvos pogrindžio vyrai,
siųsti į svetimą valstybę, jos teritorijoje turi veikti specifiškai, o savo
veiksmus derinti su lenkų pogrindžio atstovais. 1947 m. žiemą Pauliukonių sodyboje įvyko istorinis susitikimas: jo metu J. KrikščiūnasRimvydas susitarė žodžiu su Suvalkų-Augustavo apygardai atstovaujančiu Michalu Kaščiku (Michał Kaszczyk) dėl teritorijos, kurioje
gali „netrukdomai“ veikti Lietuvos partizanai. Buvo nustatyti ryšių
punktai ir aptarti kiti reikalai. Vakarinė teritorijos, kurioje gali slapstytis lietuviai, riba ėjo keliais Budziskas–Šipliškės–Žabariškės–Seivai–Krasnavas.
Po šio susitikimo penki Lietuvos partizanai kartu su lenkų partizanais, kuriems vadovavo Juzefas Milucia (Józef Miłucia), puolė Šipliškių pašto įstaigą bei milicijos postą. Tai vienas iš nedaugelio žinomų atvejų, kai Lietuvos partizanai Lenkijos teritorijoje kartu su lenkais
dalyvavo puolamuosiuose kariniuose veiksmuose.
Ne visada lenkų ir lietuvių bendradarbiavimas buvo idiliškas.
Pasitaikydavo ir išdavysčių. Lenkų partizanų grupei vadovaujantis
Petras Burdinas – neabejotinai lietuvių kilmės asmuo – nemažai prisidėjo prie J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio likvidavimo. Jo ryšiai
su Apskrities viešojo saugumo įstaiga (PUBP) iki šiolei nėra išaiškinti.
1946 m. liepos 11 d. jis buvo suimtas ir priverstas bendradarbiauti.
Saugumo dokumentuose jis įvardijamas kaip „Kabel“ arba informatorius „Gil“. Gan plačiai žinomas jo pabėgimas iš traukinio 1948 m.
birželį. Nežinia tik, ar jis tikras, ar saugumo surežisuotas. Šiaip ar taip,
Burdinas po to ne kartą susisiekė su saugumo įstaigos karininkais. Nuo
1948 m. birželio iki 1949 m. birželio jis pranešė lenkų saugumui apie
du besislapstančius Lietuvos partizanus ir šešis jų padėjėjus ryšininkus. Burdinas susipažino su Šipliškių miške besislapstančiu Vaitakiemyje gimusiu Alfonsu Mielkumi-Milko. Jis įgijo Mielkaus pasitikėjimą
ir kurį laiką su juo kartu slapstėsi. Mielkus, neįtardamas, kad Burdinas
saugumo užverbuotas agentas, papasakojo jam apie kitus partizanus,
apie savo draugą V. Prabulį, kad Ramoniškių kaime jis turįs mergi-
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ną. Burdino informacija lenkų saugumui buvo nepaprastai vertinga.
1949 m. lapkričio 16 d. Mielkaus slėptuvė Teklinavo kaime buvo apsupta. Saugumas norėjo žūtbūt jį suimti gyvą. Mielkus atsišaudydamas
žuvo, Burdinas paspruko, bet vos išgelbėjo savo gyvybę. Po šio įvykio
jis nutraukė ryšius su saugumu ir grįžo į lenkų partizanų gretas.
***
Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas buvo nuolat stebimas lenkų saugumo ir MGB. Beveik dvejus metus lenkai ir rusai bandė susekti jo
slėptuvės vietą. Jis jiems buvo reikalingas gyvas. 1949 m. pabaigoje
Suvalkijoje veikė kelios rusų saugumo operacijų grupės iš Maskvos
ir Vilniaus. MGB operacijų grupei vadovavo majoras I. M. Maksimovas.
Turėdamos savo rankose J. Deksnį ir M. Pečeliūną, sovietų specialiosios tarnybos dar aktyviau ieškojo J. Krikščiūno, nes jis galėjo
sutrukdyti MGB planus. Rimvydas beveik neįtikėtinu būdu ir toliau
informavo Vakarus apie Lietuvos rezistenciją ir krašto padėtį.
Kovojančios emigracijos veikėjai, tarp jų J. Lukša, norėjo permesti
jį į Vakarus, bet Rimvydas jautė, kad yra sekamas, kad ryšiai ir kanalai
– saugumo rankose.
1949 m. birželį buvo susekti svarbūs ryšiai. J. Krikščiūnas prašė ryšininko P. Paznėko nuvežti paketą Marytei Briliūtei į Varšuvą. Iš Punsko
kilusi, Varšuvoje dirbanti ir dažnai į tėviškę parvykstanti Marija buvo
aktyvi lietuvių partizanų ryšininkė. P. Paznėkas, bijodamas vykti, siuntą
perdavė P. Remindavičiui. Šis 4 kilogramų paketą Briliūtei išsiuntė paštu. Siuntą perėmė lenkų saugumas. 1949 m. rugpjūtį jis Marytę suėmė,
tardė, jėga ir kankinimais privertė prisipažinti.
***
Yra išlikę laiškai, rašyti giminėms, esantiems Vakaruose, ir išsiųsti Rimvydui būnant Lenkijoje.
1947 V 16
Dėde! Suradau progą Jums parašyti ir pranešti Jums apie mūsų
gyvenimą. Jūs žinote, kaip mes gyvenome 1941, tai dabartinis gyvenimas dar saldesnis ir archyvo išeis 100-ai tomų.
Dėdė Banionis, Broniukas, dėdė Jonas išsikraustė pas mano
tėvelį gyventi. Dėdė Pranas išvažiavo į sanatoriją Velske. Jo stovis
sveikatos nekoks, gal dar ir gyvas. Pas mus šiaip gyvename neblogai,
ligų jokių nėra, jei miršta, tai miršta natūraliai.
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Be to, entuziazmas milžiniškas, tarybinė santvarka, ir žmonės be
paliovos vyksta į sanatorijas Archangelske, Vorkutoje, Velske ir kitur.
Ūkis auga kaip ant mielių, ne veltui internacionale pasakyta... „seną
pasaulį išardysim“, ir tas mums pasiutusiai gerai vyksta.
Tad pas mus geras gyvenimas, tik yra keliolika banditų. Bet manom, juos išgaudysim, nes vien valsčiuose yra iki 200 tarybinių aktyvistų. Mes labai džiaugiamės, kad atveža nušautų banditų, numeta
juos ant gatvės, spardo kojomis, leidžia juos ėsti šunims ir guli tol,
kol pasmirsta. Banditų numeta ant gatvės kartais iki 30–40. Būna
net moterų. Pav., net A. Panemunėje gulėjo banditų. Taip jiems ir
reikia, nes dažniau parveža tarybinių aktyvistų. Miestuose pasitaiko plėšikų ir šiek tiek žmogžudžių. Liaudies priešai sako, kad tai
daro drg. karininkai ir drg. milicininkai, bet aš manau, kad Jūs tuo
nepatikėsite.
Perduokite visiems namiškiams linkėjimus ir pasakykite, kad aš
dar gyvas, nors ir pradėjau plikti ir žilti. [...]
***
Brangieji! Dar prieš 3 metus nuo išsiskyrimo Panemunėje, kai
riaumojimai fronto drebino orą. Daug vargo, ašarų ir nemunai kraujo nutekėjo, tačiau vis dar žmonijos kančios nesibaigia.
Rašysiu aš Jums viską, kaip buvo, kad ir teks Jums skaudžių dalykų nugirsti. Pirmiausia, aš manau, Jums įdomiausia savo likusių
šeimos narių likimas. Lelė ir Vėjas dar tebegyvena savame name.
Lelė labai sirgo ir vos nemirė, buvo kažkas iš moteriškų ligų. Mikas vedė Birutę ir antrą kartą pateko į kalėjimą. Gavo 10 metų katorgos darbų ir dabar yra Vilniaus išskirstymo lageryje. Jam sėdint
kalėjime, Birutė pagimdė mergaitę, kuri tuoj pat mirė. Dėl Miko per
daug nesijaudinkite, jam turės eiti neblogai, kad ir paklius į Sibirą.
Daktarai dirba savo specialybėje. Jis baigė universitetą. Be to, kai
aš vykau pirmyn, mes kombinuojame jį išvogti ir gali kartais pavykti.
Tą sužinosite tik grįžę atgal. Jūsų namas per 1946 metų potvynį buvo
smarkiai apgadintas. Vanduo siekė jau antrą aukštą. Ledai nunešė
verandą. Prigėrė apie porą tūkstančių žmonių.
P. Velykis sėdi nuo 1943 metų kalėjime ir atrodo gali mirti, nes
į pasimatymą su žmona atnešė jau ant neštuvų. Edis vedė kažkokią
mergaitę iš džiovininkų sanatorijos. Jis grįžo iš kalėjimo ir turėjo
gulti į sanatoriją. Kazys slapstosi ir negyvena Kaune. Sirka žuvo.
Jurka ištremtas į Sibirą. Aš pats tarnauju miškų departamente, o viršininkas drg. Mirtis.
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Bendras vaizdas Panemunės liūdnas. Draugiškos respublikos
beveik iškirto Basanavičiaus parką. Daug namų sukūreno, visos tvoros, ypač Klevų gatvės, sukūrentos. Kur negali išardyti, išvogė bent
tvoras ir vartelius. Langai daugumoje išmušti (ne karo priežastis).
Šiukšles pila ant gatvės, o š...o tai perkrovimas. Pats Kauno miestas
labai nukentėjo ne nuo karo, kiek nuo brolių. Pažangos jokios. Ką jie
sako, kad vyksta atstatymas, netikėkite. Pats gyvenimas yra baisus.
Kraujas liejasi upeliais, o ešelonas paskui ešeloną vyksta vis Sibiran.
Jei greit karas neprasidės, mūsų tautos likimas liūdnas.
Kaune jau žmonės badauja, o Rusijoje visiška bado katastrofa.
Ūkį baigia sunaikinti. Pav., už centnerį kviečių valdžia moka 5 rub.,
o ūkininkas perkant moka 1900 rub. Duonos kilogr. valdiška kaina
kainuoja nuo 3,3 rub. iki 5 rub.
Gavau žinių, kad namiškiai šiaip taip verčiasi. Gerai, kad pabėgo, Sibiro būtų neišvengę. Buvau sutikęs p. Matulevičių ir girdėjau,
kad Lelė ištekėjo už kažkokio svetimšalio. Tas mane kažkaip nemaloniai paveikė, aš to iš jos nelaukiau. Kai gavau pirmą žinią apie
Juos Lietuvoje, tai buvo miške po kautynių. Aš su draugais ginčijausi,
kad ji išsirinko lietuvį. Gailiuos, kad jos vaikai bus jau nelietuviai, o
mūsų tiek mažai liko. Tačiau pasveikinkite mano vardu mano naująjį
švogerį. Gailiuosi, kad negaliu paspausti jam ranką ir pažinti kaipo
žmogų.
Dėdė Juozas mirė badu 1943 metais. Į galą jis plovė atmatas ir
valgė tą, ką nesuvirškino viduriai. Visai dienai maisto davinys buvo
sauja kviečių. Dėdė Pranas Sibire. Sveikatos būklė irgi silpna. Dėdė
Banionis mirė kelyje į Sibirą. Banioniukas žuvo kautynėse palei Prienus.
Sveikinkite dėdes ir visus pažįstamus. Sveikinkite Mamą, Aldoną,
Stasį, Rimvydėlį, kurio taip aš pasiilgau. Mes dabar su juo vadinamės
vienu vardu. Tik mano slapyvardė Rimvydas. Aš tikiuosi, kada žemelė bus nuo kraujo soti, mes vėl susitiksime. O jeigu mane kaip „banditą“ paties ant gatvės, tai mamai perduokite žodžius: „...O jei gulėsiu
aš ant gatvės, bus daugel daugel pajuokos, tai tu, motule, neraudoki,
Dievulis tave tepaguos...“
Jurgis
1947 V 20
P. S.
1. Grigaliūnai visi gyvi ir sveiki. Gyvena mūsų name.
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2. Geriau į Lietuvą nerašykite ir nesiųskite pagalbos, nes nėra
prasmės.
3. Jokiu būdu negalvokite apie grįžimą Lietuvon. Tą pasakykite
ir kitiems.
4. Man nerašykite.
5. Niekas tenegalvoja apie grįžimą į Lenkiją, nes jei karo greit
nebus, jos likimas toks pats.
***
Laimute, rašau tau antrą laišką per tą patį asmenį. Pas mus
viskas einasi po senovei. Kaip kiti sako: „Pagal planą ir grafiką“.
Daugiau apie viską parašysiu, kai gausiu iš tavęs atsakymą į pirmąjį
laišką. Matai, aš vis tik finansiškai stoviu silpnokai ir be reikalo mėtyti kapitalų negaliu.
Nuotaika nebloga, jei gerai užkrimstumei, tai galėtumei skaityti,
lyginant su senesniuoju gyvenimu, kurortais. Na, žinoma, ir čia karštomis bulvėmis nesimėto. Sveikata irgi pakenčiama. Labai norėčiau
nuvykti pas Aldoną, nors ir kelionė ilgoka, bet norėčiau. Žinoma,
reikia finansiškai tvirčiau stovėti, nes drabužiai dėl nepalankių oro
sąlygų vienu momentu suplyšo. Galutinai apsispręsiu birželio mėnesyje.
Sveikinki mamą, Stasį, Rimvydėlį, gimines ir kitus pažįstamus.
Skubiausiai rašyki.
Jurgis
1949 V 29
***
Brangieji,
Gavau iš Jūsų per p. M. laišką ir nuotraukas, už ką esu nepaprastai p. M. dėkingas. Dabar kas rytas atsikėlęs jas peržiūriu ir pasidžiaugiu. Rimvydėlis tikras puikus vyras. Už šitą nuotrauką jo seneliai atiduotų ir dūšią. Žiūrėk, Stasy, kad jis užaugtų tikru lietuviu.
Dabar dėl antro piliečio. Argi jis jau amerikonas, ar neturi žmoniško
vardo? Koks ten Gogo? Esu dėkingas ir už trečią nuotrauką. Jau
penki metai kaip nebuvau matęs tėvelio kapo. Kiek iš laiško supratau,
kad Jūs mano padėtį žinote. Numanote, kad mane nepaprastai laukia
Varšuvoje, laukia [...] Turbūt gavote iš p. Lukšos laišką. Jei turite jo
adresą, tai parašykite jam, tegu praneša Jums, bet ne man tiesioginiai žmogaus, kurį mes vadindavome „Iciku“, tris pirmąsias raides
(pavardės).
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Man bus kontrolė. Dėl gautų adresų Lenkijoje, turiu pasakyti,
kad vargu pasinaudosiu. Bijau pakenkti. Iš laiško supratau, kad Jūs
vis šiaip taip pragyvenate. Tuo tarpu aš gyvenu tokiose sąlygose,
kad Jūs įsivaizduoti negalite, ir tai turiu džiaugtis. Tad tiesiai sakau Jums. Palaukite kelias dienas, bet atsiųskite, nes aš badauju visą
laiką. Vaikštau basas ir svetimais drabužiais. Mano drabužius per
paskutiniąsias kautynes tiek sušaudė, kad teko išmesti. Jei norėsite ką atsiųsti iš pinigų, įdėkite po puspadžiais senesnių batų. Mes
viską sunaudosim, nes rūpinuosi ne savimi. Jums stengsiuos rašyti,
kai galėsiu. Dabar kabu tik ant siūliuko. Gali tekt ir ant gatvės atsigulti. Jūs rašykite apgalvodami kiekvieną žodį. Atsiųskite, kaip Jūs
žadėjote, tų pažįstamų adresų. Visi parašykite retkarčiais laiškus.
Tegu ir tas neaiškus asmuo Gogo pasireiškia. Lai parašo ir naujasis
švogeris. Noriu suuost, kas per žmogus. Kad smertininkas, bet vis
dar žingeidus.
Viso gero ir daug laimės.
1949 VII 27
***
Nemažai įdomios informacijos pateikia Pranas Grigutis iš Kampuočių (1923–2013). Jis, 1948 m. gruodžio 23 d. vedęs vieną žymiausių mūsų krašto partizanų ryšininkių Veroniką Judickaitę ir apsigyvenęs žmonos ūkyje Budziske, atsidūrė pačiame partizaninio judėjimo
sūkuryje.
Pasinaudodamas jo liudijimu, bandysiu papasakoti apie sudėtingus anų dienų įvykius.
– Mes išeisime iš čia, – kalbėdavo Rimvydas. – Kur? Nesvarbu.
Kai reikės, jus surasime, bet jūs mūsų neieškokit.
Svarbu buvo parengti fiktyvius dokumentus. J. Krikščiūnas,
V. Prabulis ir A. Kvedaravičius nuotraukas turėjo, Bronius Saveikis
– ne. Reikėjo jį nufotografuoti. Bet kaip? Fotografo į bunkerį neatvesi,
o Bronius į fotoateljė nenueis. Pranas prasitarė, kad Peleliuose gyvena
Pečiulienė, kurios vyras turėjo fotoaparatą. Pečiulis buvo didelis lietuvių patriotas, už veiklą Lietuvai lenkų nuteistas mirti (vėliau bausmė
pakeista kalėjimu iki gyvos galvos). Užėję vokiečiai jį paleido, bet kalėjime jis prarado sveikatą ir greitai mirė. Jo žmona taip pat ne vienam
partizanui padėjusi. Ji, be abejo, turi vyro fotoaparatą, tik ar sutiks?
Pečiulienė, išgirdusi reikalą, tarė:
– Gink Dieve, negaliu, vaikai liks našlaičiai. Tegul jie neina nei
pas mane, nei pro mane.
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– Ne, tai ne, – tarėsi Pranas su Veronika, – nieko nepadarysi, reikia ieškoti kitų būdų.
Aleksandraukoje ar Mikalajaukoje gyveno toks Burba. Lenkas,
bet jo vyresnysis sūnus geriau kalbėjo lietuviškai nei kuris nors kaimietis.
– Pasakysim, – svarsto jie, – kad gavome giminių iš Amerikos
laišką, jog mes negalime ten vykti, o jie pas mus, tai jiems nors šeimos
nuotrauką nusiųsim.
Burba sutinka padaryti nuotrauką. B. Saveikis išeina iš slėptuvės,
nusiskuta, nusiprausia, apsirengia Prano kostiumu. Jei ne išbalęs jo
veidas, atrodytų visai kaip namiškis. Burba, kaip žadėjo, atvažiuoja
dviračiu. Padaro Judickams ir Grigučiams nuotraukas. Kai nori vykti
atgal, Pranas jį užkalbina:
– Gal padarytute pasui nuotrauką, čia vienas mano giminaitis iš
Žvikelių nori.
– Kodėl ne? Duokit paklodę.
Veronika kabina baltą paklodę ant sienos. Bronius Saveikis nėra
dzūkas, bet dzūkiškai porina su fotografu kaip tikras žvikeliokas.
Namiškiai laukia dieną, kitą, bet fotografo ir nuotraukų kaip nėra,
taip nėra. Jau pradeda nerimauti, bet trečią dieną dviračiu atvažiuoja
Burba ir atveža nuotraukas.
„Švarius“ pasus partizanams parūpino Punsko Janušauskas (Natalijos Briliūtės-Janušauskienės vyras), senas Antano Kvedaravičiaus
pažįstamas. Reikėjo lenkiško paso, kurio pavyzdžiu miško broliai padirbtų dokumentus. Prašyta ryšininkų. Nesutinka P. Remindavičius,
net ištikimiausios Teklė Pauliukonytė ir Veronika Judickaitė (Prano
žmona) dokumentų nenori duoti. Pokariu pasienio gyventojai be paso
negali net už kampo pajudėti. Pranas partizanams atsakyti negali, toks
jau jo būdas. Galvoja: jei paso prireiks, pasakys, kad buvo turguje Suvalkuose ir pametė ar kas nors jį ištraukė. Manė – atsiras, todėl valdžiai nepranešė.
Po savaitės partizanai Pranui pasą grąžina. Parodo jam ir tuos padirbtus dokumentus. Jie tokie patys kaip jo: ir rašalas, ir parašas, ir
antspaudai tokie patys. Neatskirsi, kad netikri.
Reikia rasti žmogų, kuris partizanus palydėtų į Suvalkų traukinių
stotį. Miško broliams talkinti sutinka N. Briliūtė-Janušauskienė. Partizanai nori, kad ji vestų šoniniais keliais, ne plentu, bet Natalė bijo
paklysti ir siūlo keliauti geležinkelio bėgiais. Budziską J. Krikščiūnas
ir V. Prabulis palieka liepos 26 d. Deja, ties Suvalkais jie susiduria su
geležinkelio sargyba. Po susišaudymo Rimvydas, galbūt nujausdamas
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Dainavos ir Tauro apygardos partizanai. Antras iš kairės stovi Jurgis Krikščiūnas

išdavystę, kelionę nutraukia ir grįžta į Punsko kraštą. Keturių asmenų
grupė pasidalija į dvi dalis: vienoje yra Krikščiūnas ir Prabulis, kitoje
– B. Saveikis ir A. Kvedaravičius.
Rimvydas ir Žaibas Šlynakiemio kaimo gyventojo Aleksandro Jakimavičiaus laukuose išsikasa naują bunkerį.
***
Nenumaldomai artėjo kančia, išdavystė ir didvyriška mirtim pasibaigusios dramos atomazga.
– Mane suėmė 1949 m. gruodžio 14 d., – pasakoja vienas iš
J. Krikščiūno ryšininkų. – Suvalkuose ėmė tardyti ir kaulus skaičiuoti.
Reikalauja pasakoti, ką žinau, bet matau, kad ir be mano pasakojimo jie viską žino. Netrukus atvežė ir Petrą. Saugumo šefo kabinetas
didelis. Mane pasodino viename kampe, jį – kitame. Kad vienas kito
nepasmaugtumėme per akistatą. Jis viską jiems ir papasakojo… Po to
ir iš manęs jėga išmušė prisipažinimą.
Rimvydo ir Žaibo slėptuvę išdavė du artimi jų bendradarbiai. Vienas iš jų (operacinis slapyvardis Vytautas) jau kurį laiką buvo saugumo užverbuotas. Jis nurodė ryšininką (slapyvardis Mažasis), žinantį,
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kur yra bunkeris. Šių žmonių pavardės man žinomos, bet jų neminėsiu.
J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio-Žaibo suėmimo planą sudarė Suvalkų apskrities viešojo saugumo įstaigos viršininko pavaduotojas jaunesnysis leitenantas Tarasevičius (Tarasiewicz) ir Balstogės
vaivadijos viešojo saugumo įstaigos (WUBP) I skyriaus vyresnysis
referentas, jaunesnysis leitenantas Gorčyca (Gorczyca). Jį patvirtino
Suvalkų apskrities viešojo saugumo įstaigos viršininkas leitenantas
Šaralo (Szarało).
Plane rašoma:
[...] I. Operacijai atlikti reikia pasitelkti kariuomenę KBW (Vidaus
saugumo korpusas), paimti 300 karių ir Suvalkų PUBP 20 operacinių
darbuotojų bei 20 MO (Pilietinė milicija) pareigūnų, ir iš visų jų sudaryti tris operacines grupes, kitaip sakant, vieną grupę iš 45 žmonių,
antrą grupę iš 250 žmonių ir trečią šturmuojančią grupę iš 50 karių.
a. Anksčiau nurodytų grupių užduotis:
1 grupė iš trijų pusių apsups Trakelio mišką, išstatant žmones,
kad vieni kitus matytų – kas 20 metrų. Pirmai grupei vadovauja Suvalkų PUBP viršininko pavaduotojas TARASIEWICZ H. Grupę sudaro UBP ir MO darbuotojai.
2 grupė žiedu [bunkerį] apsups nuo Trakelio miško šiaurinės pusės, aukščiau Slionzoko kaimo, uždarydama žiedu Šlynakiemį su jo kolonija, prie miško susidurdama su pirma grupe, išstatant karius taip,
kad vieni kitus matytų – kas 50 metrų. Grupei vadovauja kapitonas
WASZCZUK, o UB žmonėms vadovauja STRZYŻYKOWSKI M.
3 grupė [...] pajuda nuo Šaltėnų pusės per laukus iki Aleksandro
JAKIMAVIČIAUS kolonijos drauge su sulaikytu [...], slapyvardžiu
„Mały“, kuris nurodys pušynėlį ir vietą, kurioje esti bunkeris. Priartėjus šturmuojančiai grupei prie nurodyto pušynėlio per 500 metrų
apsups jį žiedu 30 žmonių grupė, likusieji 15 puola [...], stengdamiesi
žūtbūt paimti banditus gyvus, o jei bandytų jie bėgti – šaudyti į kojas.
Grupei vadovauja jaunesnysis leitenantas CZEPIEL, o UB grupei
– jaunesnysis leitenantas Gorczyca.
II. 1 ir 2 grupės 1949.XII.15 dieną 2.00 valandą išvažiuoja automobiliu iš Suvalkų miesto ir atvyksta į Šipliškes, automobilius palikdamos prie MO, nuo užduoties punkto per 8 km. 3.40 val. antra grupė
užduoties vykdyti į paskirties vietą išvyksta plentu. Trečia šturmuojanti grupė, stovinti Šipliškėse [...], 7.00 val. pradeda vykdyti savo
užduotį.
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Lietuvos partizanai. Trečias iš kairės Jurgis Krikščiūnas

III. Įvykdžius trečios šturmuojančios grupės užduotį, kitaip sakant, pačiupus banditus, minėtoji grupė duoda sutartus ženklus – tris
baltas raketas [...]
IV. Atsakingas už visos operacijos atlikimą Balstogės WUPB
vardu yra viršininko pavaduotojas majoras Sokołowski, KBW vardu
– majoras Tomczakowski.
***
1949 m. ruduo buvo ilgas ir gražus, todėl laukuose ilgai ganėsi gyvuliai. Žmonės buvo pripratę matyti Juozą Jakimavičių einantį
melžti karvių, semiantį vandenį iš šaltinio pamiškėje. Niekas nekreipdavo dėmesio, niekas nieko neįtarė. Galimas daiktas, kad, kaip teigia
Jakimavičius, davus sutartą ženklą V. Prabulis ir J. Krikščiūnas ateidavo į pamiškę.
Gruodžio 14 d. pabaigoje Jakimavičius užkalbina Rimvydą:
– Kažkas čia negero vyksta. Naktimis slampinėja nežinomi žmonės. Šunys iki paryčių loja. Vyrai, ką jūs apie tai manote?
Rimvydas kaip įmanydamas stengiasi nuraminti pašnekovą.
– Mes pereisim į kitą vietą. Dar šiandien pernakvosim, o jau rytoj
mūsų nebus.
Jakimavičius nieko daugiau nesiteirauja. Ne jo reikalas.
***
1949 m. gruodžio 14-osios vakarą pas Praną ir Veroniką Grigučius, kurie bijodami suėmimo persikėlė gyventi į Šilainę, ateina seni
pažįstami Jurgis Krikščiūnas ir Vytautas Prabulis.
– Tik sutemo, o jie jau čia, – svarsto P. Grigutis, – vadinasi, ne per
toli turi slėptuvę.
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Nuveda juos į sandėliuką be langų. Užžiebia žvakę. Vytautas atsisėdęs apsiverkia ir graudžiu balsu prašo:
– Gelbėkit! Pranai!
– Bet kaip, kokiu būdu?
– Leisk išsikasti kluone bunkerį.
– Jei norit, kaskit.
Rimvydas su bendražygiu išeina laukan. Grigučiai neseka jiems iš
paskos. Jie net nenori žinoti, kur tas bunkeris bus.
Grigučių ūkelis nedidelis, pastatai menki. Viename kluono gale, šalinėje, pašarai, kitame – gyvuliai. Nedaug jų tėra: karvė, arklys, kelios
avys. Kasdien tenka mėžti, tad už kluono guli nemaža mėšlo krūva.
Per vieną naktį Rimvydas ir Žaibas perverčia mėšlą, iškasa duobę,
sudeda lubas, sienas apramsto lentomis. Švintant mėšlą sumeta ant
bunkerio. Viską sutvarko. Pranas nemiega visą naktį. Kai rytą nueina
Jurgis Krikščiūnas
pažiūrėti, nėra nė ženklo, kad kas čia rausėsi.
– Eisim jau, – atsistoja Prabulis. – Reikės dar padirbti dureles...
Žiema eina. Kai iškris sniegas, įėjimą reikės padaryti per kluoną. Viską pabaigsim vakarop, kai sugrįšim.
– Mes čia neilgam. Kai galėsim, trauksim į Vakarus. Kad tik galėtum kelis mėnesius peržiemoti, – lyg norėdamas Praną nuraminti
atsiliepia Rimvydas.
***
Tąnakt Petronėlė Savickaitė-Valinčienė akių nesudėjo. Pernakt
verkė sirguliuojantis kūdikis, kankino mintys. Štai jiedu su vyru jau
keletą metų pas Šlynakiemio Agurkius. Agurkienė – jos sesuo, o Agurkis vyro dėdė. Trylikos metų netekusi mamos, ji su broliais ir seserim
gyveno pas tetą. Sesuo Anelė supiršo ją su Alfonsu Valinčiumi. Susituokti nespėjo, nes vokiečiai priverstinai iškeldino juos į Lietuvą. Pasiėmė arklius, vežimą, drabužių. Ten prasibastė karo metus. Su Alfonsu
susituokė Šakiuose ir ankstyvą 1946 m. pavasarį grįžo į Šlynakiemį.
Mockavos Prabuliai – artimi jų, Savickų, giminės, o Vytautas jos
pusbrolis. „Kur dabar jis, vargšelis? – galvoja Petronėlė. – Iš pradžių
užsukdavo retkarčiais – pavalgyti arba pasiimti maisto. Turėjo gyventi
kažkur toliau. Dabar ateina kasdien...“
Petronėlė bando įveikti nemigą, bet galvą užlieja nauja minčių
banga. Ir vėl mato juos, jų kluone bunkerį kasančius. „Gal nereikėjo
tąsyk išrėžti: „Vyrai, nekaskit mums čia kapų“. Turbūt įsižeidė. Vytukas trenkė kastuvą ir šūktelėjo: „Jeigu jau šita boba žino, tai visi žinos“. Duobės nebaigė kasti, o vietą išlygino... Antai moteris pasakojo,
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kad rytą eidama į Anavo stotį matė šviesą Jakimavičių pušynėlyje.
„Tau pasivaideno“, – atsakiau jai. Bet ar patikėjo?“
Petronėlė anksti turės keltis. Reikės pusryčius virti, apžiūrėti gyvulius, vyras eis miško kirsti.
Išlydėjusi vyrą, ji vėl bando nusnūsti. „Vytautas ateina kasdien,
– kamuoja mintys, – vadinasi, jis slapstosi netoli. Jis vienąkart man
sako: „Petrone, iškepk daugiau bobos, tai bus ir mums“.
Vytukas mėgdavo šviežią duoną... Buvome susitarę: jei namuose
yra kas nors svetimas, jiems negalima ateiti į trobą. Tada duoną jiems
palikdavom pašiūrėje. Duodavom ir lašinių, ir daržovių, parūpinau denatūrato, kurio taip sunku gauti. Išprašiau jo iš Romano, aiškindama,
kad man reikia pašildyti kūdikiui pieno... Antai kai Vytautukas buvo
pas mus, į kiemą įžengė milicininkas. Aš nušalau, bet Vytas tik užsimovė kepurę lepiu į užpakalį ir ramiai išėjo per prieangį. Stabtelėjo
dar prie gyvulių. Jurgis Krikščiūnas visai kitoks. Jis toks rimtas. Vakar
priėjęs prie mano dukrytės užklausė:
– Pilietis ar pilietė?
– Pilietė.
– Dieve, laimink ją, tegul auga ir sulaukia geresnių negu dabartiniai laikų.“
Petronėlės mintis nutraukia durų girgždėjimas. Į vidų įžengia vyras Alfonsas. Ji aiktelėja:
– Tik išėjai ir grįžti?
– Pažiūrėk pro langą, kas darosi.
Prie jų sodybos kareivių kaip amaro. Sugulę, su šalmais, automatus atgręžę į Jakimavičių pušynėlį.
– Toliau dar stovi sunkvežimiai, – sako Alfonsas. – Yra ir greitoji
pagalba.
Agurkis tyli. Sigitas Valinčius atsineša alksnio trinkelę ir atsisėdęs prie krosnies iškošia:
– Nutašysiu naujus padus.
Dar bando apsimesti, kad nieko baisaus neįvyko, tik pabalęs lyg
drobė jo veidas byloja, kad yra kitaip. Pasigirsta šūviai. Į namus įlekia
kareivis. Vyrams liepia imti įrankius ir sekti paskui jį. Vienas ima kanabėką mėšlui krėsti, kitas šakes ir eina, kur jiems nurodyta, tiesiai į
Jakimavičių pušynėlį.
Po valandos Alfonsas vėl grįžta namo, mat kareiviai jam liepia
atvykti su pastote. Valinčių pastotė prasta, drangos pairusios. Alfonsas, kareivių lydimas, kinko porą arklių, krauna šiaudų ir nudarda prie
pušynėlio.
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Petronėlė apie tai, kas ten įvyko, sužino vakarėjant. Vakarą sugrįžęs Alfonsas pasakoja:
– Kai nuvykome, jau buvo Drūčių, Černelių bei kiti Šlynakiemio
vyrai. Mums buvo liepta lupti bunkerį. Kai jį atidarėme, pakilo garas.
Prabulis gulėjo negyvas. Šovė į burną. Rimvydas ant krūtinės nusvirusioje rankoje laikė brauningą ir sunkiai alsavo. Tada į slėptuvę įšoko gydytojas. Bandė jį reanimuoti. Po to greitoji pagalba jį išvežė į
Suvalkus. Prabulį vyrai iškėlė ir paguldė ant žemės. Bunkeryje rado
mūsų lentas, kibirą, kirvį, kastuvą ir nepradėtą duoną... Tik, Petrute,
nebijok, ne mūsų, bet keptą skardoje, stačiakampio formos. Kareiviai
įsakė ją padėti šalia Prabulio lavono. Žinai, jie tą duoną pamiršo, ir aš
ją parsivežiau. Ką mums, Petrute, su ja daryti?
– Žinai, gal atiduokim šunims.
Jų ūkyje buvo karo metu gyvenusio vokiečio palikti du dideli pikti šunys. Petronėlė buku strypu suraižė duoną į gabalėlius ir išbarstė po kiemą. Atseit šunys duoną sudraskė. Kai sugrįžo, Alfonsas tarė
verkdamas:
– Vytauto lavoną liepė išversti Šipliškėse prie vieno namo sienos.
Žinai, kaip man sunku buvo... Sigitą areštavo ir išvežė į Suvalkus.
***
– Buvome susitarę su Albinu Drūčiu tą dieną eiti į mišką metrų
gaminti, – pasakoja Sigitas Valinčius. – Apie 7 valandą ryto, gal kiek
anksčiau, aš pasiėmiau pjūklą, Albinas – kirvį. Nenuėjome nuo Drūčio
nei 100 metrų, kai mus sustabdė lenkų kareiviai.
– A wy gdzie? (Kur einat?)
– Į mišką metrų gaminti.
– Nie można. Wracać do domu (Negalima. Grįžkit namo).
Albinas nuskuba į savo namus, o Sigitas pas dėdę, pas kurį tuomet
gyveno kartu su broliu ir broliene. Į trobą jis atsineša alksnio trinkelę.
Mano, nutašysiąs klumpėms naujus padus.
Duris praveria lenkų kareivis. Prisistato prie Sigito.
– Jesteś aresztowany. Ubieraj się. Idziesz ze mną (Tu areštuotas.
Renkis. Eisi su manim).
Ką darysi? Negi prieštarausi, kai grasina automatu? Kareivis veda
jį per Drūčio kiemą, o toliau – į Jakimavičiaus miškelį. Prie pušynėlio
jam liepia kopti į šlaitą. Ant kalnelio kareivis prabyla:
– Patrz, k..., co to jest? (Žiūrėk, rupūže, kas čia?)
Įsako gultis ant žemės ir nesidairyti, o, kad nepabėgtų, pastato
sargybinį. Ant šaltos žemės Valinčių išlaiko valandą, gal dvi. Kareiviai
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atkasa bunkerį, kalbasi. Sigitui darosi aišku, kad Prabulis žuvo vietoje,
o kitas partizanas dar gyvas ir greitoji jį išvežusi į Suvalkus. Kai Sigitui leidžia atsikelti, jis pamato brolį ir kitus Šlynakiemio ūkininkus,
iš bunkerio išimtą Prabulio kūną nešančius. Kareiviai liepia jam lipti į
vežimą ir sėstis ant lavono. Šipliškėse jį su kitais suimtaisiais persodina į sunkvežimį. Mašina nudarda į Suvalkus. Atvykę į vietą, kareiviai
lavoną išmeta prie kažkokio sandėlio, o suimtuosius uždaro į kamerą.
Kitą dieną Valinčių sargybiniai atveda į patalpą, kurioje paguldytas Prabulio kūnas. Kareivių įsakymu Sigitas žuvusįjį nurengia. Kareiviai lavoną fotografuoja iš visų pusių, paima pirštų atspaudus.
Sigitas Valinčius kelias dienas laikomas kameroje kartu su Juozu
Jakimavičiumi iš Šlynakiemio. Paskui buvo lenkų kalinamas, vėliau
perduotas į rusų rankas, ištremtas į Sibirą.
***
Šiek tiek prieš septynias Juozas Jakimavičius išėjo šerti arklių.
Laukuose vyko kažkas neįprasta. Kareiviai buvo apsupę pušynėlį,
kuriame slapstėsi partizanai. Nuaidėjo šūviai. Jam kelią pastojo lenkų
kareivis.
– Stój! Pójdziesz ze mną (Stok! Eisi su manim), – iškošė jis.
Du kulkosvaidžiais ginkluoti kareiviai ir vienas iš paskos varė jį
tiesiai ant bunkerio. Jie mat baiminosi, kad bunkeris užminuotas. Suimtasis bandė priešintis, bet kažkuris iš kareivių vožė šautuvo buože
per pečius.
– Ty będziesz zdychać, nie my (Tu gaiši, ne mes).
Padangę sudrebino šūviai. Kažkoks puskarininkis šaudė dūminiais užtaisais į atvirą bunkerio angą. Jam atsakė automato serija iš
bunkerio. Iš slėptuvės nuaidėjo keli šūviai. Paskui įsiviešpatavo ilga ir
slogi tyla. Kaimiečiai, kareivių varomi, pradėjo ardyti bunkerį.
– Vytautas Prabulis gulėjo aukštielninkas, – pasakoja Jakimavičius. – Rankoje laikė Parabellum. Jurgis Krikščiūnas buvo sukniubęs.
Iš galvos bėgo kraujas. Dar sunkiai alsavo. Bunkeryje buvo 4 vienetai
ginklų, du kepalai duonos, bidonas žibalo ir primusas, ant kurio vyrai
virdavo valgyti. Ant sienos kabojo Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Tai visas partizanų turtas. Bunkerio viduje stovėjo staliukas, tiesiog platesnė lenta, prie kurio Rimvydas rašydavo Lietuvos
pasipriešinimo kovų istoriją. Sienos buvo išklotos lentomis, o grindys
medinės. Visur švaru ir sausa, nors vietos nedaug.
Kareiviai tarpusavyje šnekučiavosi, kad jie kaip gyvi būtų šios
vietos neradę, jei ne užverbuotas agentas ir tai, kad iš atidarytos bun-
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kerio angos sklaidėsi dūmelis (mat vyrai po darbingos nakties Šilainėje virė pusryčius). Kareiviai jau kelis kartus šukavę Trakelio miškelį,
bet nieko neradę. Partizanų bunkeris buvo meistriškai įrengtas ir gerai
užmaskuotas. Dėžutėje pasodintas medelis. Jį išėmus, atsidarydavo
bunkerio anga.
Kai kareiviai atvarė Valinčių, Drūtį ir Černelį, dalis bunkerio jau
buvo nuardyta. Sunkiai alsuojantį Rimvydą išnešė saugumiečiai, o
Prabulio kūną liepė išnešti Jakimavičiui ir Černeliui. Netrukus atvyko
ir Valinčius su pastote. Prabulio lavoną saugumiečiai liepė guldyti į
vežimą ir pridengti šiaudais, o suimtuosius pasodino šalia žuvusiojo ir
įsakė vežti į Šipliškes, kur buvo operacijos štabas.
Šių įvykių liudininkų parodymai sutampa, nors kai kurios detalės
pateikiamos skirtingai. Antai J. Jakimavičius tvirtina, kad bunkeryje
aptiktus du duonos kepalus jis įmetė į išvietę. Kai po dviejų dienų saugumiečiai teiravosi, kur dingo duona, jis atsakė: „Nežinau. Kareiviai
padėjo, kareiviai paėmė.“
Pagal duonos kepimo būdą buvo galima susekti, kas padeda partizanams. Žmonės tais laikais duoną kepė įvairiai: vieni ant ajerų, kiti
skardoje, dar kiti ant grūdų. Vienų ji buvusi apvali, kitų keturkampė.
***
Šią lenkų įvykdytą partizanų likvidavimo akciją atskleidžia ir
2009 m. IPN paviešintas dokumentas „Atlikto operacinio plano likviduojant lietuvių žvalgybos gaują raportas“:
„[...] operacijai pasirengta [...] buvo kuo puikiausiai, [...] pušynėlyje rasta anga į bunkerį. Tuo pačiu buvo pastebėta, kad per
mažą plyšelį sklinda dūmai. Grupė atsargiai ilgais vėzdais pradėjo
atidengti angą, tuomet iš bunkerio banditai paleido keletą šūvių [...]
Po kelių minučių šturmuojanti grupė, nepaisydama šūvių, nuplėšė
dureles ir atidengė angą į bunkerį. Banditai ėmė intensyviau šaudyti. Šturmuojančios grupės vadas jaunesnysis leitenantas CZEPIEL
šovė kelias raketas į vidų, bandydamas padegti jį [bunkerį], ir įsakė
kareiviams paleisti kelis šūvius, taikant pro bunkerį. Mat siekė parodyti banditams, kad ugnies persvara ne jų pusėje. Nuščiuvus šūviams
privesta prie angos lietuvį iš gretimo kaimo, per kurį banditams lietuvių kalba buvo įsakyta, kad pasiduotų ir apleistų bunkerį, į ką banditai atsakė, kad lenkų kariuomenei nepasiduosią, nes joje komunistai. Po valandą trukusio banditų atsišaudymo šūviai nutilo. Tuomet
pradėta atkasinėti bunkerio viršų. Kai buvo atkastas, kas truko apie
15 minučių, bunkeryje rasta du banditus. Vienas jų gulėjo bunkerio
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kampe negyvas, kairėje rankoje laikydamas PARABELLUM pistoletą, dešinėje 10-ies šovinių šautuvą. Banditas pats sau atėmė gyvybę,
pats sau du kartus šovė į galvą. Tuo tarpu prie bunkerio angos gulėjo antras banditas, dešinėje rankoje laikydamas belgišką 15 šovinių
pistoletą, o šalia jo gulėjo PEPEŠA. Banditas buvo sužeistas į galvą,
bet dar gyvas. [...] Išgabenus juos į paviršių [...] buvo atpažinta,
kad užmuštas banditas yra ieškomas lietuvių šnipų gaujos banditas
Vytautas PRABULIS, kitas sužeistas – lietuvių šnipų gaujos vadas
Jurgis KRIKŠČIŪNAS, slapyvardžiu RIMVYDAS. Sužeistą banditą
vietoje KBW daktaras aptvarstė, po to sanitarine mašina pervežta jį
į Suvalkų ligoninę.“
***
Diena Pranui Grigučiui prailgo nežmoniškai. Jau sutemo, o Krikščiūno ir Prabulio kaip nėra, taip nėra. Už lango kaukia žvarbus vėjas,
toli vakaruose boluoja saulėtekio pašvaistė. Ne, ne saulėtekio pašvaistė, bet artėjanti prožektorių šviesa. Namiškiams baugu – į kiemą
įburzgia karinių sunkvežimių virtinė.
– „Ubovcai“, – aikteli šeimininkas.
Kareiviai lipa iš mašinų, supa sodybą. Pasigirsta šūkavimai.
– Otwierać! Wyważymy drzwi! (Atidaryti! Išversim duris!)
Keletas jų suguža į vidų. Keikiasi, narsto užkampius, verčia rakandus, ieško net po asla. Nešvankiais žodžiais keikdamas namiškius
karininkas prisistato prie Prano.
– A co to? (O čia kas?) – panosėn kiša Rimvydo diržą.
Pranas nustėro. Jurgis Krikščiūnas gal skubėdamas užmiršo jį, o
gal prieblandoje, būdamas silpnaregis ir neturėdamas akinių, negalėjo
rasti.
– Co to, bandyckie ścierwo? (Kas čia, banditų išpera?) – kumščiais ir keiksmažodžiais puola Praną.
– O ką, dziržo negaliu turėc?
– A skąd to wziąłeś? (O iš kur jį ėmei?)
– Iš rusų karaivių už cigaretes išsikeitiau.
Kareiviai, išnaršę sodybą, nieko neranda, bet Prano ir Veronikos
nepaleidžia. Rakina jiems rankas ir varo į sunkvežimį. Jie dar nežino,
kad prieš keliolika valandų Šlynakiemio kaime įvyko tragedija.
Suimtus Praną Grigutį ir jo žmoną Veroniką saugumas nuveža į
Suvalkus.
Kalėjimo viršininkas, pamatęs išvargusį ir sušalusį suimtąjį, iškošia: Dać temu dobre miejsce (Šitam duot gerą vietą). Veda jį ilgu tamsiu koridoriumi, jo sienos pilnos užrašų žmonių krauju. Įvaro į drėgną
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tamsią kamerą be langų. Patalpoje vandens iki kulnų. Iš gretimos kameros girdėti pažįstami balsai. Pranas atpažįsta Budzisko Žukausko,
Pašalčių Valinčiaus, Šlynakiemio Jakimavičiaus ir kitų kaimiečių balsus. Vakarėjant koridoriuje pasklinda lietuviškai giedamas rožančius,
aidi kankinamų žmonių, tiek moterų, tiek vyrų, riksmas, verksmas,
dejavimas. Tai budeliai laužo suimtųjų kojas, rankas, pirštus, neria
adatas po nagais, rauna žmonėms plaukus, daužo galvas į sienas.
Kitą rytą sargybinis išvaro jį į nedidelį kiemelį ir stebi, su kuo pasisveikins, ką užkalbins. Jis apsimeta nieko nematąs, nieko nepažįstąs.
Tardymo ilgai laukti netenka. Dar tą pačią dieną atveda jį į kamerą,
mandagiai paprašo atsisėsti ir sako: „Pasakysi, ką žinai, prisipažinsi,
tai paleisim.“ Kaip ir žmoną Veroniką, kuri atseit viską pasakė, prisipažino, ir jau yra namuose. Pranas įtaria saugumiečių klastą. Jie su
žmona, tikėdamiesi, kad gali atsidurti tokioje padėtyje, buvo susitarę,
kad vienas apie kito veiksmus nieko nežino ir nieko nepasakoja, nesistengia viens kito ginti.
– Ką aš prisipažinsiu, kad žmona prisipažino? – sako Pranas Grigutis. – Aš nežinau, ką ji veikė. Mes neseniai susipažinome, neseniai
susituokėme. Ji man nieko nepasakojo. Niekas pas mus nevaikščiojo,
su niekuo reikalų neturėjau, nieko nežinau.
– Tu rupūže, – nusikeikia tardytojas, – tuoj kalbėsi kitaip.
Ima Praną už kupros, veda prie sienos ir kelis kartus smarkiai
trenkia galvą į sieną, mušamajam net akyse sužaibuoja. Iš pramuštos
kaktos ima sroventi kraujas.
Prie stalo sėdėjęs ir iki šiol tylėjęs vyras rusiška uniforma neiškentęs nusikeikia, atsistoja ir ima kankinamąjį už smakro.
– Ty bandyckie ścierwo. Wiesz, gdzie zdechniesz? W Sybirze!
(Tu, banditų išpera, ar žinai, kur gaiši? Sibire!)
Pranas bando aiškinti:
– Aš Lenkijos pilietis. Varšuvą padėjau atstatyti...
Rusas neiškentęs vožia Pranui kėde per kojas. Pastarasis sukniumba ant žemės ir kuriam laikui praranda sąmonę.
Po gaivinimo šaltu vandeniu procedūros jį vėl ima tardyti. Šįkart
liepia gulti ant žemės. Du iš šonų sustoję budeliai muša lazdom šaukdami: Za Leninu, za Stalinu, za vsio! (Už Leniną, už Staliną, už viską!)
Kitame stalo kampe sėdintis lenkas įsako budeliams liautis. Jis dedasi
esąs geras žmogus. Liepia kankinamąjį pakelti, pasodinti ant kėdės.
Teiraujasi jo:
– Pasakyk savo vardą ir pavardę, kur ir kada gimei.
– Pranas Grigutis. Gimiau Trakiškėse.
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Rusų uniforma apsivilkęs ir medaliais apsikabinęs vyras net aikteli. Pašokęs pribėga prie tardomojo ir pagriebęs už smakro surinka:
– Trakiškiuose! Vadinasi, banditų išpera, pabėgėlis iš Tarybų Sąjungos!
Pranas lėtai aiškina, kad gimė Trakiškėse, Lenkijoje, šalia Punsko,
ne Trakiškiuose Lietuvoje, kad niekada nebuvo toj jo Tarybų Sąjungoje ir niekada nenori būti. Tardymas baigiasi, bet Prano laukia dar
daug panašių, gal ir žiauresnių, akistatų su jokių žmogiškųjų jausmų
neturinčiais sadistais – budeliais.
Po kelių mėnesių tardytojai surašo protokolą ir pakiša Pranui po
nosim, kad šis perskaitęs pasirašytų. Pranas nesutinka to padaryti.
Jis iškošia: „Viskas neteisybė. Eglinėje gyvenau laikinai, kaip kampininkas, o ne šeimininkas. Buvau atsikėlęs pas žmoną, nes trobesiai
Trakiškėse per frontą sudegė. Paklauskit Eglinės kaimo seniūno, pasiteiraukit Punsko valsčiuje.“
Matydami, kad tardymas neduoda jokių rezultatų, saugumiečiai
nelabąjį perveža į Olecko kalėjimą ir pasodina kameroje su Lietuvos
lenku. Pastarasis dedasi labai išsigandęs, vis kartoja: „Kas dabar bus?“
Pasakoja apie save, stengiasi, kad pasakotų ir Pranas. Šis įtaria jį esant
saugumo užverbuotą agentą ir atsako: „Nieko nebus. Aš nekaltas. Nežinau, dėl ko jie mane čia laiko.“
Pranas neprisipažįsta. Saugumiečiai, nesuradę kaltinimų, po trijų
mėnesių jį turi paleisti. Išleisdami įspėja: „Jei nors kartą susidėsi su kuo
nors, padėsi banditams, veiksi prieš Lenkijos Liaudies Respubliką, prasitarsi kam nors, ką čia veikei, matei, patyrei ir girdėjai, suimsim tave ir
vėl pasodinsim, bet tada iš čia jau neišeisi.“
Pranas, grįžęs namo, žmonos, kaip ir tikėjosi, nerado. Apie jos
likimą sužinojo iš pačios.
Veroniką saugumiečiai nuvežė į Balstogės saugumo kalėjimą.
Čia buvo laikomi sunkiausius kaltinimus turintys asmenys. Ją tardė
6 mėnesius. Saugumiečiai pas jos brolį rado keletą Lietuvos partizanų
nuotraukų. Vienoje iš jų buvo Jurgis Krikščiūnas su partizanų būriu
ir jauna mergina. Nuotrauka padaryta žiemą kažkur pamiškėje. Kareiviška uniforma apsirengusi mergina buvo labai panaši į Veroniką.
Saugumietis, vartydamas nuotrauką, kreipėsi į ją:
– Patrz, gnido, czy nie ty?! Nie ty?! (Žiūrėk, glinda, ar ne tu?!
Ne tu?!)
– Ne aš.
Veronika pažiūri į nuotrauką. Joje moteris taip panaši, kad net
sunku patikėti. Ir galva, ir kakta, ir akys, ir lūpos, ir smakras tokie
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patys kaip jos. Saugumiečiai žiūri į ją iš vienos pusės, iš kitos ir keikiasi:
– No patrz, k..., czy nie ona? Nie ona? (Na, žiūrėk, rupūže, ar ne
ji? Ne ji?)
Jie aprengia ją kareiviška miline, kiša automatą į rankas, vaikštinėja aplink, vėl keikiasi ir šaukia:
– Patrz, ścierwo. To ty! (Žiūrėk, išpera. Tai tu!)
Atveda fotografą, šis nufotografuoja ją, apsirengusią partizanų
uniforma. Kitądien tardytojai Veroniką tardo rankose laikydami nuotrauką.
– No, patrz, k..., a nie mówiłem, że to ona? (Na, žiūrėk, rupūže,
ar nesakiau, kad tai ji?)
Veronika neprisipažįsta. Ją nuveda į tamsią mažą celę. Vandens
iki kelių. Liepia stovėti, nesiremti į sieną. Lėtai slenka minutė po minutės, valandos atrodo amžinybė. Vienam iš sargybinių ne svetimi
žmogiški jausmai. Jis leidžia jai kartais atsiremti į sieną, tik įspėja: jei
išgirs duris girgždant – tegul stovi, kaip liepta. Kitas sargybinis tikras
sadistas. Kai Veronika nejučiomis pečiais paliečia sieną, šis automato
buože trenkęs jai į krūtinę surinka:
– Stój k...! (Stovėk, rupūže!)
Kitą parą Veronikai lengviau. Sutinsta kojos ir rankos, sudrimba
kūnas. Nejaučia jo. Po trijų parų, 3 valandą ryto, vienas iš trijų vyresnių saugumiečių, pamatęs, kad ji dar gyva, liepia išnešti Veroniką į kamerą. Čia daug moterų. Visos uždarytos už bendradarbiavimą su partizanais. Tarp jų yra viena gydytoja. Moterys, pagriebusios leisgyvę,
beveik be sąmonės Veroniką, guldo ant lovos, nurengia, ištrina kojas,
rankas, nugarą, visą kūną, apkloja antklodėm. Veronika užmiega.
Pabunda vakarop visa suprakaitavusi. Negali nei rankos, nei kojos
pajudinti, nei burnos praverti. Moterys bando ją papenėti, vėl ištrina
kūną, pervelka sausais drabužiais. Veronika pramiega kitos dienos ir
pusryčius, ir pietus. Pabunda prieš vakarienę. Nuryja keletą kąsnių.
Moterys vėl ištrina ją, vėl ištrina ir perrengia. Ir taip kasdien dvi savaites. Palaipsniui ji atgauna jėgas.
***
Likvidavus J. Krikščiūną ir jo adjutantą V. Prabulį, saugumas galėjo susidomėti jų ryšininkais ir rėmėjais. 1949 m. gruodžio 15 d. suėmė Sigitą Valinčių. Jį nuvežė į Suvalkus, o po kelių dienų ar savaičių
– į Olecko kalėjimą. Ten jam liepė stovėti šaltam vandeny, nežmoniškai
mušė ir žiauriai tardė. Po tardymų buvo atiduotas rusams ir ištremtas
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Sibiran į sunkiųjų darbų koloniją. Grįžo be sveikatos. Sukūrė šeimą.
Dabar gyvena ties Marijampole, Gulbiniškių kaime.
Vincą Pauliukonį areštavo tuoj po 1949 m. Kalėdų ir išvežė į Balstogę. Jį tris mėnesius laikė rūsyje su nepažįstamu kunigu. Po pusmečio, apie 1950 m. birželio vidurį, jam buvo iškelta byla. Teismas konfiskavo jo turtą, o patį nuteisė penkerius metus kalėti sunkiųjų darbų
kalėjime Vronkose. Vinco šeima 1949 m. gruodžio 31 d. buvo ištremta
į Košalino vaivadiją, Barvicų miestelį. Jiems nespėjus įsikurti naujoje vietoje, saugumas suėmė ryšininkę Teklę Pauliukonytę ir nuteisė
penkerius metus kalėti Fordone. Dėl pašlijusios sveikatos ją paleido
kiek anksčiau. Vincas išbuvo kalėjime beveik visus penkerius metus.
(2003 m. vasario 16 d. už pagalbą partizanams Vincas Pauliukonis ir
Teklė Pauliukonytė, taip pat Veronika Judickaitė buvo apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.)
1949 m. paskutinėmis dienomis už partizanams teikiamą pagalbą
buvo suimta per 10 vietos lietuvių bei 39 Lietuvos piliečiai. Į Lenkijos
gilumą ištremta 19 lietuvių šeimų (80 žmonių). Suvalkų krašte žuvo
keliolika lietuvių – laisvės kovotojų.
***
Apie kilusį iš Punsko parapijos buvusio Mockavos kaimo Jurgio
Krikščiūno adjutantą Vytautą Prabulį žinome nedaug. Laisvojoje internetinėje enciklopedijoje Vikipedija galima perskaityti, kad Vytautas Prabulis-Žaibas buvo vienas iš garsiausių Suvalkų krašte veikusių
lietuvių partizanų, kad jo tėvai Mockavoje turėję didelį ūkį. Partizano
gimimo data nežinoma.
Mockava prieš Pirmąjį pasaulinį karą priklausė Punsko parapijai,
tad paieškas pradėjome nuo Punsko valsčiaus metrikacijos skyriaus
1922 m. knygų. Nors valstybės siena buvo nustatyta 1920 m., tėvai
ne kartą vogčiomis pereidavę Lietuvos ir Lenkijos sieną ir savo vaikus
krikštydavę Punsko bažnyčioje.
Pavyko aptikti 232 numeriu pažymėtą daug žadantį rusišką įrašą:
„1912 m. Mockavos kaime gimė Alfonsas Prabulis, Vinco ir Marijonos Makauskaitės sūnus.“
Norėdami daugiau sužinoti, nuvykome į Mockavą. Vienas seniausių šio kaimo gyventojų Vytautas Busilas (dabar jau miręs) parodė
vietą, kur stovėjo Prabulių sodyba. Dabar ten plynas laukas. Nėra nei
medelio, nei krūmokšnio, net mažiausio akmens.
– Karo metais, – pasakojo V. Busilas, – Jonas Prabulis dirbo reicho
tarnyboje ar buvo Plechavičiaus armijoje. Buvau vaikas, bet prisimenu
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jį, vaikščiojantį kareiviška miline. Po karo jį rusai sugavo, kalino, ištrėmė į Sibirą. Tremties neišvengė ir kiti Prabulių šeimos nariai: motina
Marijona, sesuo, brolis Alfonsas ir kiti.
Nežinia, kaip atrodė Vytautas Prabulis. Neišliko nė vienos nuotraukos, neskaitant tos, kurią padarė saugumas po jo mirties. V. Busilas tvirtino, kad jis buvo vidutinio ūgio, apvalaus veido, smulkaus
kūno sudėjimo, gajus ir vikrus vaikinas. Jis galėjo būti 1927 ar 1928 m.
gimimo. Kad jis žuvo Lenkijoje, ties Punsku, iki šių dienų nežinojo nei
V. Busilas, nei kiti kaimo bei apylinkės gyventojai.
Vytauto Prabulio
Dar 6 dešimtmečio pabaigoje šalia traukinio bėgių, kurie staiga brolis Alfonsas
pasuka į dešinę, stovėjo Prabulių sodyba. Melioracija viską nušlavė Prabulis
nuo žemės paviršiaus. Šiandien Mockavoje nedaug kas prisimena čia
gyvenusių Lietuvos partizanų Prabulių šeimą. Nerasime čia nei mažiausio jiems skirto kryželio, nei atminimo lentos.
– Tai mitas, kad Prabuliai buvo pasiturintys, – tvirtino V. Busilas.
– Jie turėję ne daugiau kaip 14 hektarų ūkį. Troba ir ūkiniai pastatai
nebuvo nei dideli, nei įspūdingi.
V. Busilas užsiminė, kad Marijampolėje gyvena Alfonso Prabulio
sūnus Vytautas Prabulis. Susitikau su juo po kelių savaičių. Kalbėjomės apie Prabulių šeimos golgotą, vartėme jų šeimos albumą.
Mockavos Vinco Prabulio ir Marijos Jankauskaitės šeimoje užaugo 6 vaikai: keturi vyrai (Alfonsas, Jonas, Vincas, Vytautas) bei dvi
moterys (Katrė ir Mikasė).
– Mano tėvas Alfonsas buvo areštuotas Bereznykų kaime, – pasakoja Vytautas Prabulis. – Man tada buvo septyneri ar devyneri metai. Po ketverių metų mano seneliai Dirviniai (Alfonso uošviai) gavo
nuo jo laišką iš Magadano (miestas Rusijos Tolimuosiuose Rytuose,
prie Ochotsko jūros – S. B.). Žinau, kad rusai jam skyrė mirties bausmę, bet ji, Stalinui mirus, buvo pakeista 25 metais kalėjimo. Vėliau
bausmė sušvelninta. Iš Sibiro jis grįžo namo po dvylikos ir pusės
metų.
Vytautas Prabulis prisimena, kad stribai įvairiais būdais stengėsi
susekti tėvo Alfonso slėptuvę. Kartą į kiemą įdarda keli stribų sunkvežimiai. Apsupa ratu Dirvinių sodybą (Alfonso uošvių ūkį). Stribai
vaikščioja po pirkią, eina į kamarą. Čia įtartina jiems pasirodo molio
asla. Nusprendžia, kad čia būtinai turįs būti bunkeris. Atsineša geležinį strypą ir kala jį į žemę. Įkala per pusę metro. Strypas atsitrenkia į kažką kieta. Stribai nusprendžia, kad tai tikrai bunkerio sienos.
Kirtikliais ir kastuvais iškasa duobę. Jų nusivylimui nėra galo: čia tik
didelis akmuo. Stribai koneveikia namų šeimininkus, išeina į lauką ir

348

S igitas B irgelis

apžiūri trobą. Vienas nusprendžia, kad bunkeris bus po namo pamatais. Vėl kasa duobę. Prisikasę iki žvyro, dar kartą stipriai nusikeikia,
su kulkosvaidžiais lipa į mašinas ir rūksta iš kiemo.
– Po septynių dienų Kalniškėje vyko didelis mūšis, – pasakoja Vytautas Prabulis. – Ten viena moteris buvo įsitaisiusi medyje ir „kirsdavo“ iš kulkosvaidžio pasirodančių stribų pakaušius. Vaikai jai nešė
amuniciją. Prisimenu, po pietų atvažiavo sunkvežimis, prikrautas tos
moters „paguldytų“ sovietų karių lavonų. Kraujas tekėjo upeliu per
visą kiemą.
6 dešimtmečio pabaigoje ar 7 pradžioje iš Sibiro grįžo tėvas. Vytautą tada paėmė į sovietų armiją. Kai sūnus parvyko namo atostogų, tėvas prasitarė, kad jis suorganizuosiąs jam papildomas atostogas,
gausiąs kokį nors ligos biuletenį, kad jį paleistų namo. 1963 m. Vytautas gavo žinią, kad tėvas sunkiai serga. Džiaugsmui nebuvo galo: štai
tėvas organizuoja žadėtas atostogas. Po dviejų dienų ateina telegrama:
„Tėvas mirė“. Lėktuvu iš Kijevo apie vidurnaktį Vytautas pasiekia
Vilnių, Marijampolę – apie 5 valandą ryto. Motina, pamačiusi sūnų,
puldama jam į glėbį suklykia: „Sūneli, tavo tėvo nėra!“
Šiek tiek mažiau Vytautas Prabulis žino apie savo dėdę Joną Prabulį. Jonas buvo pagautas ir suimtas Miklausės kaime, kur Birgelio,
stambaus to kaimo ūkininko, kluone turėjo įrengtą bunkerį. Kai stribai
apsupo Birgelių sodybą, Jonas pasileido tekinas į pelkes. Būtų gal pasprukęs, jei ne stribų šunys. Jie pasivijo pasmerktąjį, įsikirto į drabužius ir parbloškė ant žemės. Už partizanišką veiklą Jonui buvo skirta
mirties bausmė, vėliau pakeista 25 metais kalėjimo. Vorkutoje išbuvo
25-erius metus. Mirė ir palaidotas Alytuje.
Dar mažiau Vytautas Prabulis žino apie savo bendravardį Vytautą Prabulį-Žaibą, žuvusį 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje.
– Kiek girdėjau, – sako mano pašnekovas, – dėdė buvo paimtas
į sovietų armiją ir ruošiamas žygiui į Berlyną, bet pabėgo ir slapstėsi
Lenkijoje. Lyg buvo apsuptas bunkeryje su kažkokia moterimi, šaudė,
kol turėjo šovinių, o jų pritrūkus paskutinį paleido sau į smakrą. Kažkas pasakojo, kad palaidotas Seinuose.
Vytautas Prabulis gerokai nustebo išgirdęs, kad jo artimas giminaitis žuvo Šlynakiemyje kartu su Dainavos apygardos vado pavaduotoju Jurgiu Krikščiūnu-Rimvydu, garsiojo Lukšos-Daumanto pusbroliu, kad buvo Rimvydo adjutantas.
Katrė Prabulytė už pagalbą partizanams buvo nubausta 25 metams lagerio. Kalėjo Krasnojarsko srityje. Grįžo į Lietuvą 1967 m. Ištekėjo už Miluko ir apsigyveno Kazlų Rūdoje. Lazdijuose gyvena jos
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dukra, ji Lazdijų ligoninės Vaikų skyriaus vedėja. Jos vyras Patašys
esąs tos pačios ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas.
Mikasė Prabulytė už partizaninę veiklą buvo ištremta į Sibirą.
Keliolika metų kalėjo Tomsko lageriuose. Palaidota Kazlų Rūdoje. Jos
dukra gyvena Vilniuje.
Vincas Prabulis tremties ir Sibiro išvengė. Jis 1944 m. kartu su
daugeliu Lietuvos inteligentų pasitraukė į Vakarus. Apsigyveno Baltimorės mieste (JAV). Mirė 1968 m.
Kaip minėjau, Punsko metrikų knygose užrašyta, kad vyriausiasis
Prabulių sūnus Alfonsas gimė 1912 m. Mockavoje. Kitų šeimos narių gimimo datų nepavyko atsekti; Punsko metrikų knygose jų nėra.
Būdviečio klebonas Gintautas Černauskas tvirtina, kad nėra jų ir Būdviečio parapijos knygose. Jo teigimu, šios parapijos metrikų knygos
prasideda nuo 1944 ar 1945 m. Kas atsitiko su ankstesniais įrašais? Ar
knygos sudegė, ar buvo sunaikintos, nežinia.
***
– Bandžiau ieškoti Rimvydo palaidojimo vietos, – tikina Juozas
Jakimavičius. – Kai mane paleido, kelerius metus buvau milicijos prižiūrimas, sekamas ir stebimas. Po keleto metų nuvykau pas Suvalkų
Juozas Jakimavičius
kapinių sargą. Du kartus jo neradau. Trečią aptikau geriančius. Pradė- partizanų žuvimo
jo mane kamantinėti, kas aš per vienas, ko ieškau. Nieko nepešiau. Tik vietoje
Sigitas Valinčius, kuris kalėjo su manim, pasakojo,
kad 1949 metų gruodžio 17 dieną, kai iš Vilniaus atvyko kažkoks Popovas, partizanų kūnai buvo ekshumuoti. Padarytos lavonų nuotraukos. Paskui jie toje
pačioje vietoje buvo užkasti. Kur? Sigitas Valinčius
gebėjo pasakyti tik tiek, kad lyg kažkur patvory, prie
kažkokių medžių. Per daug buvo išsigandęs, kad galėtų prisiminti. Bijojo, kad sau kasa duobę. Pasak jo,
tai galėjo būti kur nors už Suvalkų, pelkėje ar baloje,
nes kapinėse tokiems tada nebuvo vietos.
– Naktį mane sargybiniai išvedė laukan, – pasakoja Sigitas Valinčius. – Liepė lipti į sunkvežimį. Iš
kareivių kalbos supratau, kad karste, ant kurio mane
pasodino, guli Prabulio kūnas. Kariškas sunkvežimis
važiavo nežinoma kryptimi. Sustojo prie kažkokio
beržynėlio. Kur – nežinau. Suvalkų nepažinojau, o
aplink buvo tamsu. Bijojau, kad mane vietoje nušaus.
Kareiviai išnešė karstą. Aš likau sėdėti mašinoje.
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***
1949 metų vasario 16 dienos aktu nr. 4 Rimvydui suteiktas laisvės
kovotojo partizanų kapitono laipsnis. 1950 metais LLKS Prezidiumo
nutarimu nr. 5 po mirties apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiumi (su
kardais) kartu suteikiant Laisvės Kovotojo Karžygio garbės vardą.
Suvalkų lietuviai Jurgiui Krikščiūnui ir Vytautui Prabuliui Suvalkų kapinėse pastatė simbolinį kapą su antkapiu, tikėdami, kad netoli jo
iš tikrųjų gali būti palaidoti Lietuvos laisvės kovų didvyriai.
Sigitas Birgelis
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STASYS STACEVIČIUS

SEPTYNIOS TIGRO ŠYPSENOS
1. Pakeliui į namus
Raminančiai ima gausti autobusas 2007 m. žiemos ankstyvam vakare, ir manau, kad nuo Vilniaus iki Merkinės gal susapnuosiu ką nors
įdomaus, dvi valandas būsiu beveik laimingas keleivis – iš nežinios į
nežinią – per neblogą erdvėlaikį, tekusį mano kartai. Laimingas, kad
gyvenu ne karo, bado ir ne maro metais, ne ledynmetyje, ne tremtyje,
ne kalėjime esu, beveik sveikas dar, nesu nieko tyčia ar netyčia nužudęs, ir metų man dar ne penkiasdešimt, ir graži gyvenimo draugė dar
laukia, ir mama dar kvėpuoja, ir... Autobusas gaudžia lėkdamas gal
skersai žvarbų vėją, autobusai į praeitį nevažiuoja, ir tame ūžime lyg
nerealios tampa visos mano nelaimės ir laimės, visos mano šlovės ir
gėdos lyg nebuvusios, berods, nėra pažįstamų autobuse ir tarp keleivių jaučiuosi beveik laimingas ir vienas kaip... Kaip Dievulis? Ne, kaip
S. Stasys, kuriam tik retkarčiais sekėsi, bet dabar taip gera dvi valandas autobuso prietemoj dar pasvajoti lyg vaikui, užsnūsti prie lango,
pilno pralekiančios nakties – ramybė, ramybė.
Bet kažkas sujuda autobuso priekyje, stojasi, artėja, didėja.
Ė, tai Tigras ateina.
Ir šypsosi, šypsosi.
Tigras mūsų platumose retenybė, Kinijoj jis andai buvo medžioklės dvasia, vėliau žemdirbystės globėju, gerąja ar blogąja drakono
priešingybe – bent Simbolių žodynas taip aiškina. O kiek visokiausių tigrų visur gyvena, kiek grobio jiems reikia, kaip jie orientuojasi
tamsoje ir ką galvoja apie mane, jau nesvarbu, nes dabar einantis prie
manęs Tigras šypsosi, šypsosi – toks draugiškas, nelabai didelis, sens-
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telėjęs, žilstelėjęs ir pliktelėjęs, dar žvalus, gal gerybiškiausias pasaulyje Tigras.
Tai andai buvęs labai jaunas partizanas Juozas Jakavonis iš Kasčiūnų kaimo netoli Merkinės, tas, kur netiesiogiai paminėtas Adolfo
Ramanausko-Vanago atsiminimų knygoje Daugel krito sūnų. Tai
jis, dar visai jaunuolis tuomet, ant beužšąlančio Merkio ledo lyties,
plaukusios palei krantą, pamatė maldaknygę, ją nugriebė, atnešė į
tėvų sodybą paupy, kur tuomet – 1945 metais – vieną iš pirmųjų savo
bunkerių buvo įsirengę Vanagas ir Kazimieraitis. Iš tos maldaknygės,
plaukusios ant ledo lyties, Vanagui tapo aišku, kad žuvo bendražygiai,
ir kilo mintis surengti keršto akciją – pulti Merkinę.
– Pas daktarus buvau, – aiškina dabar, t. y. 2007 metų žiemą Tigras, – vos neapakau praėjusį pavasarį, vos akių neišdegiau, vos...
Mat nusipirko jis nenaują rusišką džipą, gal rusų kariuomenėj
naudotą, ir per didžiąsias kaitras važiavo į kapines tarp miškų, gėlių
padėti prie mamos kapo, ir tik driokst... Savaime užsidegė tas džipas,
kaip reikiant užsiliepsnojo, rusiškai tariant, įvyko samovozgoranije...
Sako, todėl rusai ir puolė atsikratyti tų džipų, ir vienas – per verslininkų rankas – buvo Tigrui įsiūlytas... Taigi užsidegė automobilis
miške netoli kapinių, o kadangi sausra ir karščiai buvo, tai kaipmat ir
žolė užsiliepsnojo, ir miško paklodė ūžtelėjo liepsnomis, ir sausšakės
užsidegė, o ugnį vėjas pagavo ir neša link kapinių, neša... Viešpatie,
– ir kapinės sudegs! Kiek išgalėdamas puolė gesinti Tigras, bet ne
jaunuolis jau... Gerai, kad pagalbon atskubėjo tą sekmadienį tėviškėse buvę vyrai, tarp jų ir Algis Miškinis, Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorius, atlėkė bent keturios ugniagesių mašinos...
Kapinės nuo ugnies buvo išgelbėtos, o miško geras gabalas išdegė,
bet kalbama, kad savininkas liko tik patenkintas... Gal net laimingas...
Mat Dzūkijos nacionalinis parkas čia, kirtimai ribojami, ir štai – per tą
savaime užsiliepsnojusį Tigro džipą atsirado galimybė plynai iškirst
pasvilusio miško plotą, parduoti, užsidirbti... O Tigras tąsyk turėjo ir
save gesinti... Dabar viena akim ne ką bemato, bet džiaugiasi, kad kita
akis išliko, ausys nenudegė ir kapinės nesupleškėjo, o nukentėjusio
miško savininkas jo nekeikė.
– Ko gero, su tuo senu džipu rusai jums surengė provokaciją, – sakau Tigrui ir abu šypsomės nakčiai. Kalbam apie partizanus, stribus
ir... Kai išlipam Merkinės kryžkelėje, J. Jakavonis dar pasiūlo parvežti
mane į mano vienkiemį, nes jis turi kuklią mašinėlę vietoj sudegusio
džipo, ją ryte anava toj sodyboj palikęs... Tiek to, sakau, jums dar toloka ir nelengva vairuoti, pareisiu, tiesiai per miškus, pagalvodamas
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apie partizanus ir stribus, turiu žibintuvėlį ir dar geras kojas, ir ne karo
metas.
2. Miškų aiduos
Keletas metų praskrieja nuo anos kelionės, ir jau vėlų 2011-ųjų
rudenį mano vienkiemyje sustoja kitoks džipas, žygeiviškai iššoka
Gediminas su aplanku rankose... Jauni Mardasavo kaimo vyrai senoj nuotraukoj, darytoj iki karo. Fotografija išsaugota Kazlų Rūdoj,
gelstelėjusi nuo laiko, surasta jo, Respublikos bendradarbio, žygeivio,
buvusio Seimo nario Gedimino Jakavonio, kuris lyg ir nėra artimas giminaitis, tik bendrapavardis su anuo – Tigru. Mažutis nuotraukos formatas, bet kokybė puiki, ir tai reiškia, kad fotografijų kaina anuomet
buvo nemaža, o šie vyrai nebuvo iš turtuolių. Labiausiai tikėtina, kad
fotografavosi jie netolimoj nuo Mardasavo Merkinėj, kur fotografija
profesionaliai užsiėmė ne vienas žydelis. Ten iki karo sugyveno žydų
ir lietuvių bendruomenės, varžėsi lietuvių ir žydų futbolo komandos,
kaimiečiai gausiai suvažiuodavo į turgų, ūžė malūnai, lentpjūvė, karčemos, bet nukaušusių viešumoj retai kas pamatydavo. Visi gerbė viršaitį, mokytojus, policininką, ir net turtingiausi į beturtį vargetą kreipdavosi dažniausiai lenkiškai: pan... Lietuvių kalba
Merkinėje tuomet nebuvo dominuojanti, o Krėvės
„iš naujo supiltą“ Milžinkapį skaitė būsimi Milžinai ir Nykštukai... Bet iki 1944 metų beveik nieko
neliks iš anos Merkinės bendruomenių ir tradicijų,
griuvėsiais virs žydų namai ir pelenais nueis ne tik
nuotraukos.
Išlikusioj fotografijoj: pirmas iš kairės – Jurgis Bingelis, Mardasavo kaimo muzikantas, ir
dainininkas. Gal dainingiausias Dainavoj ar visoj
Lietuvoj tuomet buvo Mardasavas, kaimas, per
kurį teka Merkys, anuomet buvęs ir demarkacine
– su lenkais – linija. Pilnos paslapčių, tragedijų ir
susigyvenimo su gamta yra tos senos Mardasavo
dainos, ėjusios iš kartos į kartą. Gausybę jų tautosakos rinkėjai jau sovietmetyje užrašė iš Petro Zalansko ir kitų Mardasavo žmonių. Sako, ir sovietmečiu Jurgis Bingelis nutaikęs tinkamą momentą
savo puikiu balsu užtraukdavo: Lietuva brangi!..
Mardasavo kaimo vyrai: Jurgis Bingelis,
Merkys, andai buvęs demarkacine linija, srū- Adolfas Bilinskas, Petras Bingelis ir Pranas
va per Mardasavą, pakabinamas tiltas sūpuojasi, Jakavonis (su uniforma)
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aidesingi miškai ir pievos aplink, keliukai vingiuoja į artimą Perloją,
į tolimesnius Marcinkonis link gudų, į tuos pačius Kasčiūnus... Kaip
2011 metų jotvingių krašto istorijos paveldo metraštyje Terra Jatwezenorum teigia kultūrologas Algirdas Patackas, Mardasavo pavadinimas gali būti nuo jotvingių kalbos žodžio mard, kuris reiškia
– žmogus... Tai, žinant, kad paskutiniai jotvingių pabėgėliai, dainingų dainavių genties likučiai, įsikūrė Lietuvio pakraštėliuose, atrodo
tikroviškai. Beje: tas mard susišaukia su rusišku pagrasinimu polučiš
v mordu – gausi į snukį... Matyt, kovingi ir narsūs jotvingiai slavams
stipriai įkyrėjo dar anksčiau negu kryžiuočiams...
Mardasavas, Puvočiai, Marcinkonys, Margionys – šilų dzūkų turtas buvo gamta, jų vaikai ir dainos – dainuojant lyg nelikdavo to juodo
vargo... O nuo mažumės dainuojantys nebūna blogi. Kaip pasakoja seni
žmonės, būdavo, vasarą būrys vyrų aidesingoj vietovėj kad uždainuos,
kad užtrauks, o miškai pagauna jų dainą ir neša, neša... Aidų aidus skraidina beveik vientisi šilai, tarp jų plytintys dirbami laukai – daugiausia
tik nederlingi pusiau smėlynai. Pagauna aidus Merkio skardžiai, Grūdos
ir Skroblaus upelių slėniai, Kapiniškių kalnai ir kloniai, ir keista žmonių
bei miškų sutartinė išeina, kai ramu, ji kartais per keliolika ir daugiau
kilometrų pasiekia kitą kaimą, ir čia vyrai ar moterys atidainuoja aniems,
ir vėl miškai pagauna, neša, neša... Gal į ausį Dievuliui? Gal taip dainuojantys, nors ir ne pinigingai gyveno, bet Dievulio ausy jie gyveno, bent
retkarčiais, tik patys to nežinojo. Dainava – ne vien toksai kraštas, o ir
žmogaus ar bendruomenės būsena. O, nepatiko tie dainavimai okupacinei valdžiai lenkų, kurie buvo užgrobę Vilniaus kraštą. Ir prie pat Merkio
buvo ir tebestovi Juozo – Jakavonio-Tigro tėvų sodyba, prie pat demarkacinės linijos jis gimė 1925 metų liepos 12 dieną. Staigų vingį daro Merkys prie Jakavonių sodybos, kur nederlinga žemė prisigėrusi valstiečių
prakaito, o vietovės vietom mįslingai aidesingos, ir kartais atrodo, lyg
ne dabar, o gal prieš šimtą metų skambėjusią dainą, raudą ar šauksmą
pagaliau ataidi miškai... Kaip viskas pasikeitė, kai „nutilo dainos mylimoj Dzūkijoj“, o 1940 metais miškai ėmė nešti rusiškus: blet’... nachui...
Paskui jau šūvių aidus, vokiškus žodžius, vėliau...
O Gedimino atvežtoje nuotraukoj su kario uniforma sėdi mokytojas Pranas Jakavonis, jis partizaninio karo pradžioj tą uniformą
pabučiavo ir padovanojo Adolfui Ramanauskui-Vanagui – būsimam
Dainavos, o vėliau ir visos Lietuvos partizanų vadui. Pats Pranas Jakavonis nepartizanavo, bet slapta rėmė partizanus, mokytojavo Pilvingio
ir Tolkūnų mokyklose, mirė 1981 metais, palaidotas Laičių kaimo kapinaitėse ant kalniuko.
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Už jo stovi Adolfas Bilinskas – būsimasis partizanas Jurginas,
apie kurį bus daina.
Ir šalia būsimo Jurgino – Petras Bingelis. Apie jį pokario Mardasave sakydavo: dieną kriaučius, t. y. siuvėjas, o naktį – partizanas. Vėliau, pajutęs, kad baigsis blogai, Petras Bingelis iš Mardasavo išvažiavo. Irgi buvo dainingas ir muzikalus. Jo anūkas – irgi Petras Bingelis
– dabar vadovauja ir diriguoja Kauno valstybiniam chorui.
Suskambėjo liūdnas garsas
Dzūkijos plačiais miškais.
Žuvo Šernas ir Jurginas
Su savo kovos draugais.
(...)
Tu, raiboji gegutėle,
Nekukuoki taip liūdnai,
Bet nuskriski į uralus,
Kur aukšti, šalti kapai.
Čia tik truputis iš ilgos partizanų dainos „Šernui ir Jurginui“.
Anksti su draugais žuvo Adolfas Bilinskas, esantis toj senoj nuotraukoj. Anksti užsimezgė ir partizanų tradicija – vos krito draugas,
suspėjęs pasižymėti, jam tuoj pat atsiranda daina. Nevienodas tų dainų meninis lygis. Ir dviprasmiškas klausimas kyla: ar kai kurių tekstų
partizanų atminimui neparašė poetas Kostas Kubilinskas, buvęs partizanu ir... išdaviku? Talentingas poetas ir išdavikas, sovietų agentas
Kapsas. Pasaulyje tai ne nauja. Jau beveik neįmanoma patikrinti, ar jis
neparašė dainų atminti tiems partizanams, kuriuos pats ir išdavė. O
vis tiek – tik dainose partizaninis karas gali atrodyti gražus ar gražiai
siaubingas. Tikrovėj buvo visaip, tačiau jau senas Juozas JakavonisTigras prie Merkio vėl nusišypso jaunatviškai.
3. Prie Merkio vingio
Dar ir šiandien, kai rašau šias eilutes, t. y. 2012 metų birželyje,
tebėra gyvybingas buvęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. Laimingas, kad jo sodyboje vėl apsilankė jaunieji kandidatai į misiją „Sibiras“. Jau keliolika metų, kai čia apsilanko jaunieji šauliai, kariūnai,
kraštotyrininkai, šiaip patriotiškai nusiteikę tautiečiai, pabuvojo jau ir
gal būsimų dokumentinių filmų kūrėjai. Mat nepriklausomybės pradžioj jis gimtojoj sodyboj atkūrė bunkerį, kurį patsai buvo iškasęs beveik prieš pusę amžiaus. Slėptuvė, aišku, ne visai tokia kaip buvusi,
ji pusiau atvira – kad didesnės ekskursijos matytų požemį iš viršaus,
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nes ne dešimtims kovotojų sutalpinti buvo tas bunkeris. Jo maskuotės
dabar nėra – po pastoge juoduoja nedidelis rūsys, jame matyti stalas,
baterinis radijas, rašomoji mašinėlė, žibalinė lempa, mediniai gultai...
Kai Juozukui ėjo dvidešimti, jis 1945 metų pavasarį su grupe partizanų buvo prisaikdintas vado A. Ramanausko-Vanago. Vasarą kartu
su kitais partizanais tėvų sodyboj Kasčiūnų kaime iškasė ir įrengė tą
bunkerį – Kazimieraičiui ir Vanagui. Už tvarto, prie Merkio, ant stataus įspūdingo kranto. 1945 metų gruodžio pradžioj Juozukas nuėjo
pažiūrėt, kaip Merkiu plaukia ižo ledai, upės vingyje jie spaudėsi prie
kranto, ir berniokas pamatė atverstą knygą ant pakraštėlyje plaukiančios ledo lyties, ir sugriebė... Tai buvo maldaknygė, Šaltinis, jos atverstuose puslapiuos malda: „Nugręžkite akis į dangų, nes mano kūną...“
Atsiminimuose Daugel krito sūnų A. Ramanauskas-Vanagas vėliau rašys:
Netikėtai atvyko mano adjutantas Gegutis. Jis pranešė liūdną
naujieną: Puvočių kaime, poilsio metu netikėtai priešo užklupti žuvo
Marcinkonių bataliono vadas Šernas (leitenantas Kondrotas) su
dviem kovos draugais. Jie laikėsi iki paskutinio šovinio, o paskui metėsi į sraunųjį Merkį. Spaudą ir visa kita, ką su savim turėjo, taip pat
sumetė Merkin. Tik dabar mums paaiškėjo, kam ta Merkiu plaukusi
maldaknygė priklausė... Bunkeryje įsiviešpatavo tyla... Visi drauge
sukalbėjome maldą už kritusius... Nutarėme priešui atkeršyti. Pasiūliau pulti Merkinę. Išdėsčiau savo samprotavimus. Kazimieraitis su
tuo sutiko ir davė naudingų patarimų.
Dabar aiškėja, kad Vanagui gal netiksliai buvo pranešta ar vėliau
rašytuose atsiminimuose kai kurios detalės galėjo užsimiršti. Gruodžio 2 dieną žuvo tie partizanai ne Puvočiuose, o gretimame Mardasavo kaime, netoli Plutulevičių sodybos. Vienas, pašautas, pakibo ant
tvoros, kiti nubėgo iki Merkio ir... Tai buvo Tomas Kondrotas-Briedis, Martynas Navickas-Kardas, buvęs mokytojas Adolfas BilinskasJurginas ir karininkas Lionginas Švalkus-Šernas. Pastarasis tuo metu
buvo Varėnos-Rudnios bataliono vadas ir laikinai ėjo Geležinio Vilko
rinktinės vado pareigas.
Pritilo, nusiminė Mardasavas. Juk ir Šernas, ir Jurginas ne tik
jame buvo mylimi, išsilavinę jauni vyrai, puikius balsus turėję, mėgę
dainuoti, virpinę merginų širdis.
Apie 1945 metais vykusį Merkinės puolimą, susišaudymus su rusais ant tilto, miestelio užėmimą, apie stribus su kulkosvaidžiais, užsibarikadavusius bažnyčioj ir cerkvėj, jau rašyta ne tik Vanago. Beje
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– kitų saugumo sumetimais – jis nutylėjo daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui: kaip pasakoja tas pats Juozas Jakavonis, naktį prieš Merkinės puolimą iš tos pačios Merkinės į Jakavonių sodybą Kasčiūnuose
iš Merkinės buvo atvežtas klebonas, ir daug partizanų priėjo išpažinties... Tais metais Merkinėj kunigavo Sladkevičius, jau amžiną atilsį...
Ir – koks pokštas – kitą dieną toj bažnyčioj stribai užsibarikadavo nuo
partizanų. Ir Vanagas, pasak gandų, pasakęs: aš į Dievo namus nesiveršiu... Kaleno stribų kulkosvaidis ir iš stačiatikių cerkvės bokšto
vidur miestelio, bet buvo nutildytas partizanų šūvių.
Buvau sutikęs vieną miškininkę, kilusią iš Merkinės, kuri maža mergaitė būdama girdėjo, kaip, jau atsitraukdami, partizanai (gal kažkuris jų
būrys) stabtelėjo Merkinės kapinėse ir uždainavo. Iš tolo mergaitė neįsidėmėjo dainos žodžių, bet, sakė, dainavo partizanai gūdžiai ir graudžiai.
Apmaudu, kad su palyginti mažais nuostoliais greit užėmę Merkinę
partizanai nesuspėjo išlaužti masyvių kalėjimo durų... Nuo kryžkelės iš
kulkosvaidžio jau šaudė rusų tanketė... Prieš tai partizanai su Studentu
priešakyje iš pasalos stipriai apšaudė rusų kareivių sunkvežimius, skubėjusius nuo Alytaus, ir sunkvežimiai, matyt, pilni žuvusių ir sužeistų,
pasuko atgal. Bet prieš šarvuotą techniką partizanai ginklų neturėjo.
Nepatenkintas Vanagas buvo ir savo partizanu Jazminu (buvęs
Merkinės mokytojas Juozas Lepeška). Jazminas, kaip ryšininkų vyriausiasis, privalėjo koordinuoti būrių ir grandžių veiksmus, bet jis įsiveržė į gimnaziją ir vyresnių klasių mokiniams išrėžė ilgą kalbą. Kaip
po penkiasdešimties metų pasakys vieno iš tų mokinių sūnus, paspaudė Jazminas ranką ir jo būsimam „dziadzkai“, pasveikino su išvadavimu, bet per anksti... Paskui stribai pasveikintuosius suregistravo, ir…
kai kurie Sibiro paragavo.
Dvi dainos – „Merkinės mūšis“ ir „Daina (Merkinės mūšis)“ – atsirado tuoj po tos gruodžio 15-osios. Pirmoji – gal paprastesnė ir lyriškesnė – dainuojama dažniau:
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Penkioliktą gruodžio,
Ankstųjį rytelį
Būriai partizanų
Traukė į miestelį.
(...)
Veidus apšviesdama
Saulė vos tekėjo,
Putinas ir Siaubas
Krauju apsiliejo.
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(...)
Ir liepsnos liežuviai
Padangę nudažė,
„Istrebokų“ lizdas
Vidur miesto degė.
Antroji daina gal kiek sunkesnė, ilgesnėm eilutėm, joje sakoma,
kad partizanai neteko šešių kovotojų, o nukautieji stribai bus palaidoti
pusiau slapčia. Tuos dainų tekstus nesunku rasti rinktinėje Sušaudytos
dainos. O stribų dainos? Sako, dainingi vyrai į stribus kaip ir neišeidavo, nemėgo dainuoti stribai, nebent retkarčiais pagėrę baubodavo, ar
pagal įsakymą.
4. Su rožančium iš duonos
Tais metais, kai pirmuoju atkurtos Lietuvos prezidentu jau buvo
išrinktas Algirdas Mykolas Brazauskas, lankiausi Marcinkonyse netoli tų pačių Kasčiūnų. Viešėjau dainininkės ir audėjos Rožės Pačkauskienės namuose. Ji nuoširdžiai ir pasididžiuodama pasakojo, kaip jos,
Marcinkonių senosios dainininkės, viename susitikime padainavusios
pačiam prezidentui A. M. Brazauskui, padovanojusios kažką iš savo
audimų, ir kaip prezidentas paprastai ir gražiai su jomis bendravęs.
– Ai, jūs... kiaulių galvos, – lyg ir nepiktai, tik beviltiškai replikavo tąsyk savo žmonai vyras Viktoras Pačkauskas.
Supratau, kad jis tuomet buvo „landsbergininkas“, negalintis susitaikyti su buvusių komunistų grįžimu į valdžią jau nepriklausomoj
Lietuvoj... O jo žmona, kaip ir apskritai Marcinkonių moterys, jeigu ne
per daug nukentėjusios tremtyse, atlaidesnės.
– Ai, jūs, kiaulių galvos...
Paaiškėjo, kad Viktoras Pačkauskas turi priežastį nekęsti bet kurio komunisto – kai dar paauglystėj buvo suimtas, jį enkavėdistai žiauriai kankino, spaudė pirštus tarp durų, daužė, o jis: nežinau, nežinau...
Sako, tikėjimas padėjęs jam neišduoti, kur partizanų bunkeriai, kas,
kaip... Vėliau Sibiro lageriuose su likimo draugais jis melsdavosi – leisdavo per pirštus rožinį, nulipdytą iš belaisvio duonos, kurios ir taip
buvo mažai. Jei prižiūrėtojai pakeldavo triukšmą dėl to meldimosi, tai
rožinį tuoj pat galėjai į burną ir suvalgyti.
Kaip papasakojo Viktoras, jis dar visai vaikas buvo, kai netyčia
pamatė, kaip keisti vyrai miške kasa didelę duobę. Jis ne iš karto supratęs, jog tai partizanai rengia naują bunkerį. Tuoj jį pasikvietęs uni-
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formuotas vyras – kaip vėliau vaikas suprato, tai buvo pats partizanų
vadas A. Ramanauskas-Vanagas. Jis pasivedėjęs vaiką nuošalėn, padėjęs kryželį ant kažkokio žemės kauburio, liepęs Dievo vardu prisiekti, kad vaikas nė žodžiu niekam neprasitars, ką ir kaip čia matęs. Ir kai
Viktoras prisiekė, Vanagas jam davė pabučiuoti tą kryželį...
Savo atsiminimų knygoje Vanagas, nenorėdamas pakenkti gyviems dar draugams, labai daug ką nutylėjo. Neparašė, jog, prieš
puolant Merkinę, partizanai sumanė prieiti išpažinties, ir todėl iš tos
pačios Merkinės slaptai atsivežė tuometį kleboną Vincentą Sladkevičių, kurs po daug vargų ir metų taps kardinolu... Dabar jau amžiną
atilsį. Iš šitos pačios sodybos, Juozo Jakavonio motinos palaimintas,
pabučiavęs kryželį jos rankose, Vanagas išvažiuos tuoktis į Nedzingės
bažnyčią, kurios klebonas Zigmas Neciunskas-Elytė įrengs partizanų
vadui slėptuvę už paties altoriaus bažnyčioj, vėliau kentės tremtyje.
Ten susitiks ir su Tigru, su Juozu Jakavoniu.
Po daug metų jis pasakojo, kaip 1945 metais į sodybą atėjo didelis
būrys rusų kareivių, netikėtai, ir J. Jakavonio mama beveik nualpo, nes
partizanai tuomet buvę bunkeryje, nė uždaryti jo... Bet ūky dirbę vyrai
kaip tik tuo metu iš miško buvo parvežę kartis, tai krovė iš vežimo jas
ir dėjo ant slėptuvės, o kareiviai kluone ir lauke viską durtuvais badė,
ieškojo ieškojo, nerado...
Vėliau... 1946 metų gruodžio 8 dieną J. Jakavonis patenka į pasalą, suimamas tame pačiame Kasčiūnų kaime, kaimyno Rimšos namuose – su partizanų laikraščiais ir kita literatūra. Vėliau Vilniuje,
KGB kalėjimo kameroj, po badavimų, mušimo, pasak paties J. Jakavonio, kažkoks balsas lyg iš niekur kala į sąmonę: išduok, išduok,
išduok...
Baigtųsi kančios? Tik kūno kankinimai gal baigtųsi. O paskui?..
Sunkiausią akimirką kalinys atsimindavo tuos vaikus, kuriems, netyčia pastebėjusiems rengiamą bunkerį, Vanagas duodavo pabučiuoti
kryželį ir liepdavo prisiekti... „Mane rytoj sušaudys, – išstukseno kameroj Morze kažkuris dzūkų partizanas, – kurie liksit gyvi, perduokit
žinią mano mamai...“ Tom naktim, kai būdavo numatyti sušaudymai,
kaliniams Vilniaus kamerose įsakydavo sugulti ant vieno šono, vienam prie kito, susiglausti, nejudėti.
Savo istorijas Tigras, t. y. Juozas Jakavonis, išdėstė atsiminimų
knygoj Šalia mirties, redaguotoj Aldonos Žemaitytės. Knygoj aprėpta
jo svarbiausi gyvenimo įvykiai, nuosekliai mintijama, tik pasigendu to
gyvumo, kurs Tigrui būdingas ne rašant, o kalbant balsu.
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5. Su naujom legendom
2008 metų vasaros pradžioj kartu su Merkinės kraštotyros muziejaus direktore Aldona Raugalaite (dabar jau amžiną atilsį) į Kasčiūnus
pas J. Jakavonį lydime lietuvių kilmės rašytoją iš Kanados Antaną Šileiką. Jis rašo angliškai, kelių prozos knygų autorius, dabar užsimojęs
parašyti istorinį romaną apie partizaninį karą – ypač pagal tą pačią Vanago atsiminimų knygą Daugel krito sūnų. Antanui labai svarbu gyvai patirti mūšių ir kančių geografiją, todėl, vis atsiversdami Daugel
krito sūnų, pirmiausia ieškom to ten minimo kalno, kuris puolantiems
partizanams užstojo miestelį. Bent kelis kalnus tarp Merkinės ir Subartonių regime, tačiau kurį iš jų minėjo Vanagas, nieks nepaaiškins...
Mintiju, jog tie istoriniai romanai dažniausiai dvelkteli dviprasmybėmis – jeigu jie „literatūros šedevrai“, tai dažniausiai būna tik šalia
faktiškumo, toli nuo realių žmonių, tik iš dalies ir siužetas sutampa su
tikrais įvykiais. Juk net ir autentiški vieno ar kito amžininko ar įvykių
dalyvių atsiminimai daug ką nutyli arba traktuoja, o prozininkai remiasi tais atsiminimais, remiasi ir... O jeigu istoriniame romane labai
griežtai laikomasi „faktiškumo“, tai dažniausiai nebelieka gelmės, nelieka pačios grožinės literatūros... Antra vertus – kodėl nepabandyti?
Gal bus išimtis, ypatinga išimtis – iš istorijos, iš giminės, iš karo, iš...
Trečia vertus – Merkinėj ne kartą patyriau – eiliniai merkiniškiai tikrąja Merkinės istorija laiko tai, ką pagal legendas apie „milžinkapius“
parašė V. Krėvė. O tai, ką apie miestelį yra išsiaiškinę tituluoti istorikai, daugumai merkiniškių visiškai nerūpi. Ir toks romantizavimasis
gal net gerai – ne banguota istorija, o gražios ir kovingos legendos
labiausiai padeda tautai sunkiausiu metu.
Ilgokai A. Šileika kalbasi su partizanu J. Jakavoniu tame Vanago bunkeryje Kasčiūnuose. Antanui rūpi praktiški dalykai – kaip jie
čia nusileisdavo, kaip išeidavo, kaip klausėsi radijo, barškino rašomąja
mašinėle, kaip nesušaldavo ir neuždusdavo, kaip miegodavo, kaip šalia
būdavo pasidėję ginklą, kaip tylėdavo lyg žemė rusams ar stribams į
sodybą atėjus. Neramus turėjo būti jų miegas, košmariški sapnai, maldaknygė kartais gal ant šovinių dėžės gulėdavo.
– Seniau žmonės buvo stipresni, – sako man Zosė Jakavonienė,
kol anie du lindi bunkery.
Ji kilusi iš gretimo Kapiniškių kaimo, kur teka Skroblus, stūkso
aukštokas gražus kalnas su senom kapinėm, o slėny erdviai išsibarsčiusios sodybos ir tebegyvos legendos apie rastus ar nerastus žemėje
lobius. Nuo to kalno ji, sako, žiūrėjusi, kaip 1941 metų birželio 22 die-
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nos rytą vokiečiai bombardavo Merkinę. Bet Zosės, tuomet dar Jezukevičiūtės, vargai prasidėjo anksčiau, kai dar 1940 metais, jau okupavus Lietuvą rusams, kažkas priskundė jos tėvą ir tasai buvo suimtas.
Vėliau iš politinių kalinių sovietai suformavo specialų legioną, ir jie
buvo išsiųsti į Angliją, ir jos tėvas su sąjungininkų kariuomene kaip
desantininkas kovojo 1944 metais atidarant antrąjį frontą Prancūzijoje, liko gyvas... Po karo tuos kariavusius antrajame fronte buvusius
politinius kalinius Sovietų Sąjunga nusprendė susigrąžinti, o sąjungininkai daugumą jų ir grąžino tenai, kur tų buvusių politkalinių ir karių
vėl laukė lageriai ir galbūt mirtis. Valentukevičių išgelbėjo pažįstamas
aukštas JAV karinininkas, pasirūpinęs jo emigracija į Ameriką, ten tasai toliau sėkmingai tarnavo JAV karinėse pajėgose. Tačiau Zosė savo
tėvo, o Juozas – uošvio daugiau nepamatė, tik nuotrauka vėliau juos
pasiekė – šaunus jūrų pėstininkas kukliai šypsosi vaikams ir anūkams,
kurių niekad nepamatys.
Lyg nejauni miškiniai išsiropščia iš bunkerio Jakavonis ir Šileika.
– Metai, – sako J. Jakavonis, – silpstu ne nuo ligos, o tiesiog nuo
metų...
Paskui žiūrim į Merkį, kurs čia išnyra iš miškų ir daro vingį ties
Jakavonių sodyba, stovinčia ant aukštoko skardžio. Gamta čia tokia,
kad norėtųs gyvent ilgai ilgai... Juozo vaikystėj, smetoninės Lietuvos
laikais čia praplaukdavo sieliai, o sielininkai stengėsi nepažeisti demarkacinės linijos, nes lenkų pasieniečiai kartais šaudavo, ir taip žuvo
plukdęs sielius Milinavičius iš Perlojos.
Merkys buvo nepalyginamai žuvingesnis, ir pas Jakavonius viešėdavo neeiliniai žvejai. Kartą, nešinas tuomet brangiu daiktu spiningu,
atvažiavo Lietuvos pulkininkas K. Grinius, ir pagriebė užmestą blizgę
labai didelė lydeka, pulkininkas galynėjasi su milžiniška žuvim ir niekaip negali ištraukti, o jį lydėjęs kareivis nerimauja, jau nusiėmęs nuo
peties šautuvą.
– Leiskit, vade, aš šausiu į lydeką.
– Tu man valą nutrauksi, – neleidžia pulkininkas ir galynėjasi su
milžiniška lydeka, kokių dabar dėl taršos jau nebūna.
6. Su bombonešio dalimi
– Čia vokiečių bombonešio dalis, – rodo J. Jakavonis numušto
lėktuvo detalę, parsineštą dar karo pradžioj.
Pasak J. Jakavonio, traukiantis rusams nardė čia tas bombonešis, o
atsitraukiančių rusų arkliukas vilko mažą priešlėktuvinę patrankėlę, ir
ėmė rusų kareivėlis narsiai pyškinti į vokiečių lėktuvą, o tasai padaręs

Juozas Jakavonis su
išsaugotu kryžiumi,
kurį jo mama davusi
pabučiuoti Vanagui
ir jo išrinktajai,
kai jie važiavo į
Nedzingės bažnyčią
slaptai tuoktis

362

STASYS

S TAC E V I Č I U S

manevrą smigo ir pylė iš kulkosvaidžių, ir nusviro rusų kareivuko galva po ta patrankėle… Tačiau tuoj pat užsidegė ir vokiečių bombonešis,
buvo neaukštai, negalėjo pakilti lakūnai ir iššokti su parašiutais, bandė
nusileisti kažkokioj pelkutėj, sudužo... Žmonės ištraukė lakūnų kūnus iš
nuolaužų, palaidojo gretimose kapinėse, vėliau atskrido mažas vokiečių
lėktuvėlis, nusileido pievoj, pilotai atgabeno ir pastatė du kryžius, o dar
vėliau jų palaikus vokiečiai iškasė ir išskraidino į Vokietiją.
O žuvingas Merkys viliojo ir vokiečių karius. Kartą vieni mėtė į
upę granatas, o kiti toliau, pasroviui gaudė išvirtusias žuvis, vienas
nemokėjęs plaukti kareivis ėmė skęsti, tai Kasčiūnų žmonės padėjo jį
išgelbėti. O sykį atėjo pas tuomet dar paauglį Juozuką kažkoks vokiečių puskarininkis, nešinas trofėjine prieštankine granata, ir kalba:
– Gros fiš, gros fiš...
Vaikinas suprato, kad vokietis įsigeidė didelės žuvies ir jam reikia
talkininko.
Abu nuėjo prie Merkio.
Vokietis ištraukė žiedą, galingai užsimojo ir jau svies tą trofėjinę rusišką granatą, bet granata nuslydo nuo medinio koto, tas kotas
liko vokiečio rankoj, o sprogmuo pakilo aukštokai ir sekundei pakibo
tiesiai virš jų galvų... Vokietis tik atsisėdo ir užsidengė rankom galvą,
Juozukas krito ant žemės, bet granata atšokusi nuo skardžio nukrito
žemiau ir krantas abu „žvejus“ pridengė nuo skeveldrų.
– Grįžom su vokiečiu be žodžių, pritrenkti ir apkurtinti, – pasakoja Juozas, – tik atsisveikinant jis tarė: „ofiterzein“...
Dar karo pradžioj erdviame Jakavonių sodybos kluone buvo apsistojęs vokiečių būrys su kažkokiu jų generolu. Kitas jų karininkas
buvo be piršto, prarasto Prancūzijoj. Juozo tėvas Julius neblogai mokėjo vokiškai, nes per pirmą pasaulinį pabuvojo jų nelaisvėj, tai po
dešimtmečių net bandė padiskutuoti su vokiečiais.
– Kaip jūs laimėsit karą? Rusija per didelė.
O tas karininkas, kurs be piršto, tik paploja savo sužalota ranka
lietuviui per petį ir optimistiškai sako, kad ten, likusioj neužimtoj Rusijoj, pasidarys revoliucija, ir taip karas pasibaigs.
Vargu ar grįžo gyvi iš fronto tie karininkai.
O čia netoliese buvo nedidelė vokiečių įgula.
Kartą Juozo tėvas pateko į didelę vokiečių nemalonę dėl atitrūkusio šuns. Bet mokėdamas vokiškai išsisuko, pakvietė vokiečių komendantą į svečius, ir tas su savo pavaduotoju pamėgo vietinę samanę.
Nedaug išgerdavo jie dviese, bet pamažu, pasikalbėdami, pusbutelį ar
butelį per naktį, užsigerdami žaliais kiaušiniais. Vėliau tos samanės
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komendantas pavartodavo ir savo kabinete, jau karui grįžtant link Vokietijos, komendantą patikrino jo vyresnybė ir rado neblaivų, įmigusį.
Už bausmę tas komendantas iš šitos „auksinės“ vietos turėjo būt išsiųstas į Rytų frontą, bet nusišovė, palikęs atsisveikinimo raštelį, kuriame aiškinosi: iki tol nuobaudų neturėjęs.
Artinos rusai, Adolfas Ramanauskas dar nebuvo Vanagas, Juozuko tėvai dar tebeturėjo vilties, kad jų sūnus Juozukas, kaip buvo
planuota iki karo, taps kunigu, bet... Nežinau, kas pirmas ir kada pasakė: kai žmogus planuoja, tai Dievulis iš jo juokiasi... O kokie buvo
Napoleono Bonaparto, Stalino ir kt. planai... O kokie Sovietų Sąjungoj
penkmečių planai, priimami SSKP suvažiavimuose... O kai nieko labai
neplanuoju, tai, žiū, kartais ir pasiseka.
7. Jau be stribų
Gal ir vyskupu būtų tapęs Juozas Jakavonis, bet… Yra milijonai
likimų su ištarme: jeigu ne karas... Bet ir keista išvada: jeigu ne karas,
ir jeigu kunigu J. Jakavonis būtų tapęs, tai nebūtų jis tremtyje susipažinęs su tuomet jauna tremtine Zose Jezukevičiūte iš Kapiniškių kaimo,
netoli nuo tėviškės Kasčiūnuose. Nebūtų jie kukliai susituokę 1956
metais Tanzibėjuje. Nebūtų gimusios dukros Birutė ir Angelė, nebūtų

Iš kairės: Juozas Jakavonis-Tigras, Merkinės kraštotyros muziejaus direktorė Aldona Raugalaitė, Zosė Jakavonienė, jų anūkėlė Miglė ir rašytojas iš Kanados Antanas
Šileika bendrauja Jakavonių sodyboje 2008 m.
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bėgioję prie Merkio vaikaičiai Justas ir Arvydas, nesidžiaugtų saule ar
miglomis dar maža anūkėlė Miglė. Tūkstančiai kitų tuo džiaugtųsi, ir
todėl beviltiška klausti, ar karai iš anksto numatyti Viešpaties planuose, ar jie kyla dėsningai ir neišvengiamai.
Jau lyg užmiršta, kad pusšimtis metų be karo – tai toks retas reiškinys pastarųjų šimtmečių istorijoj, stebuklas beveik.
– Trys generolai yra nakvoję šitam kluone, – pasakoja J. Jakavonis, – dar prieš karą čia ant šieno buvo įsitaisęs Lietuvos generolas
Daukantas, paskui vokiečių generolas, galiausiai – Vanagas, kurs generolu taps po mirties.
Prisimenu buvusio partizano Juliaus Čapliko iš Gudakiemio pasakojimą: kai jis ir dar keli iš aplinkinių kaimų apsisprendė amnestuotis,
tai Vanagas, atsisveikinant draugiškai paspaudęs rankas, liepęs auginti vaikus ir sakęs, kad iš likusių kovoti laisvės sulauks nebent vienas
iš tūkstančio. Taip ir buvo. Savotiškai pasisekė J. Jakavoniui-Tigrui.
Gal todėl, kad nelaisvėn pateko anksti, išvengė mirties nuosprendžio
ir daug valios turėjo. 1946 metų gruodžio 8 dieną jis suimamas savo
Kasčiūnų kaime, kaimyno Rimšos namuose, su partizanų literatūra,
spausdinta tame pačiame bunkeryje, kurį senatvėj atkurs. Pirmi kankinimai Merkinės milicijos rūsiuose, paskui...
– Aš septynerius metus nemačiau sviesto, sūrio, mėsos, – sako
J. Jakavonis, kai susėdam verandoj prie stalo, nukrauto gėrybėm, kurias tą 2008-ųjų vasarą Juozas ir Zosė, jau kopiantys į devintą dešimtį,
patys pagamino. Net ir karvę, kai lankėmės sodyboj vasaros pradžioj,
tebeturėjo.
Zosė Jakavonienė-Jezukevičiūtė prisimena, kaip jų, Jezukevičių,
šeimą trėmė per du kartus. Pirmąsyk Zosės ir jos mamos nebuvo namuose. Kai mama grįžusi nerado išvežtų vaikų, tai ne krito raudoti, o
pasikinkė arklį ir puolė vytis tremtinių traukinį – kad kartu su mažais
vaikais tremtin išvažiuotų. Vijosi vijosi, nepasivijo.
Paskui – jau ilgos istorijos. Užmirštamos, atsiminimai tampa neatsiminimais, kai žmogus numiršta jų neužrašęs ar net neišpasakojęs
vaikams. O ir pasakojimai, ir užrašymai – apie tą patį įvykį – kartais
labai skirtingi būna.
Štai vienoj vietoj Tigro žinojimas ir susikerta su mano, daug jaunesnio, žinojimu ar nežinojimu. Kai netoli mano tėvų sodybos įvyko
tas susišaudymas per vestuves, tai J. Jakavonis buvo toli tremtyje. O
aš tuomet dar buvau negimęs.
– Ne, nebuvo atėję partizanai į tas Vaclovo Lukausko vestuves,
– nuoširdžiai, regis, įtikinėja mane Tigras... – Merkinės stribai papras-
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čiausiai norėjo pasipelnyti... Naktį apsupo tą trobą miške, ėmė šaudyti į langus, nekaltus žmones pašaudė, prisigrobė, ko rado, gėrimus ir
maistą nusivežė į stribynę, o paskui sukūrė mitą, atseit į vestuves buvo
atėję ir partizanai...
Klausydamasis šitos versijos net suabejoju savo amžiną atilsį
tėvu ir motina. Jie kaip kaimynai dalyvavo tose Vaclovo, turėjusio tris
brolius, vestuvėse, buvo lyg ir smagu, paskui arkliu kinkytu vežimu
atvažiavo keletas pažįstamų partizanų, prisėdo truputį pasivaišinti,
jauni juk, negi visąlaik be linksmybių gyventi jiems... Mano tėvai sako
pajutę, kad blogai baigsis, ir grįžę namo... Gal po valandos pasigirdęs
stiprus šaudymas, o jau išaušus suskaičiuoti lavonai ir sužeisti...
Bet, suabejojęs tėvo liudijimu, dar kartą tą istoriją prašau papasakoti vieną iš amžininkų Petrą Stackevičių, kuris tuomet to susišaudymo kaimynystėje buvo paauglys. Jis patvirtina mano tėvų ir kitų
liudininkų pasakojimus. Tuomet, berods, 1947 metais į tas vestuves
partizanai iš tikro buvo užsukę, kai pasiėmė iš savo ryšininko užsakytus batus... O Merkinės stribai iš anksto atsliūkinę laukė miške, pasalose, visas būrys... Truputį luktelėję, kol partizanai troboj atsipalaiduos, stribai ne puolė šturmuoti sodybos, o – kaip tikriausi bailiai – per
atstumą ėmė šaudyti į langus, į duris, pliekė iš visų pusių, serijom.
Negyvai nušauta krito jaunojo teta, sužeisti pasruvo krauju du Vaclo-

Antanas Šileika ir Juozas Jakavonis atkurtame bunkeryje
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vo broliai, vestuvininkai sugulė ant grindų... O partizanai nepasimetė,
staigiai pašokę ėmė svaidyti per langus granatas, patys iššokinėjo su
rėmais per langus, prasiveržė per stribų apsuptį... Šiandien dar gyvas
amžininkas Jonas Bingelis priduria, kad miške netrukus buvo rastas
ir vieno iš mirtinai nukraujavusių partizanų kūnas. O pasak P. Stackevičiaus, tuoj po to atvažiavo ir stribus išrikiavo toks aukštas NKVD
karininkas, kurį vietiniai žmonės vadino Mičiuškinu ar Mičiuška. Išrikiavo jisai stribus, ir – per snukį visiem iš eilės, per snukį savo stambia
letena... Už tai, kad jau apsuptų partizanų stribai nepaėmė, o niekuo
dėtus žmones pašaudė...
Jau neįmanoma šimtu nuošimčių rekonstruoti to, kaip buvo... Tik
pagalvoju, kad visai be reikalo kai kurie mūsų ideologai bando kai kurias partizaninio karo detales ar klaidas užtušuoti ar nutylėti... Partizanai, ypač jauni, irgi tik žmonės, dažniausiai kaimo berneliai... Na, kokį
istorinį romaną beparašysi apie karą, kur teisieji absoliučiai neklysta?
O Merkinės stribams kuo toliau, tuo striukiau darėsi. Stribas Milius visai sublūdo, kirviu užtvatijo savo žmoną ir pats pasikorė. Vėliau
– gal nuo pilstuko – apako ir panašiai pasikabino stribas Barzdaitis,
kuris ir iš mano tėvų buvo pavogęs „kindzių“, t. y. skilandį... O kaip
savo atsiminimų knygoj Šalia mirties rašo J. Jakavonis, dar vienas
stribas jau nepriklausomybės pradžioj girdė vieną degradavusią mo-

Juozas Jakavonis su rusų numušto vokiečių bombonešio dalimi

SEPTYNIOS TIGRO ŠYPSENOS

367

teriškaitę, beje, jo paties andai terorizuotos tremtinės dukrą, girdė ir
įkalbino, kad per apeigas Merkinės Partizanų kalnelyje toji užpultų ir
apstumdytų kleboną... Bet galop ir tas stribas nusprendė pasikarti. O
Merkinės stribų vado K. Jevseičiko numylėtinis stribas Lukoševičius
savo kartybių taurę gėrė iki dugno, prieš mirtį jis šaukėsi klebono, gal
valandą atliko išpažintį... Jis – berods, per tą patį Merkinės mūšį – iš
bažnyčios bokšto iš kulkosvaidžio buvo nušovęs du partizanus. Neskaičiuojant nušautų vėliau.
Buvusioj Merkinės stribų būstinėj dabar Lietuvos laisvės kovų ir
kančių muziejus, kurtas mokytojo Juozo Kaupinio, jau amžiną atilsį. Stasys Stacevičius
2011 metų pavasarį naktį ten žibėjo žvakė – turėjo ateiti jau tradicinio
žygio partizanų keliais jaunieji dalyviai. Pabuvoję ir toj Jakavonių sodyboje, atkurtame Vanago bunkeryje, pakeliui gal ir ne vieną partizanų dainą užtraukdami – kad miškai pagautų ir neštų, neštų – gal į ausį
Dievuliui... O buvusioje „stribinėj“ kai kas iš laukiančių persirengė
stribais, vis nekantravo muziejininkė A. Raugalaitė, vaidindama stribų
suimtą ryšininkę... Ji ruošė kavą ir laukė: kada pagaliau ateis – jos
išvaduoti! – Jurginas, Šernas, Siaubas ir...
Netikėtai, per pačias 2012 metų šv. Velykas neliko šiame pasaulyje Aldonos... O ji smalsavo sužinojusi, kad Antano Šileikos romanas
pavadinimu Pogrindis jau parašytas ir išleistas Kanadoje, bet dar tik
angliškai... Kaip tame Pogrindyje vėl vyksta Merkinės puolimas? Ar
aidi nuo dainų ir šūvių miškai? Ar Tigras ten šypsosi?
Stasys Stacevičius (1959–2012) – poetas, publicistas. 1978–1979 m. Vilniaus
universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Gyveno tėviškėje. Nuo 1998 m.
– LRS narys. Išleido 8 poezijos knygas. 2001 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
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Lietuvos trispalvė – Laisvės simbolis
Kartais istorija, kurios laikmetyje būna daug neramumų, įvykių,
ne visada tiksliom datom įrašytų į krašto metraštį, o kartais ir visai
neįrašytų, vėliau kaip mozaika susidėsto iš gabalėlių žmonių prisiminimų. Taip kūrėsi ir tebesikuria pokario lietuvių priešinimosi okupantams ir Lietuvos partizanų kovų istorija. Tebesikuria todėl, kad dar
yra žmonių, prisimenančių tuos sunkius Lietuvai metus, jų įvykius ir
faktus, niekur iki šiolei nepaminėtus.
1957 metų Alytaus rajono Butrimonių vidurinės mokyklos abiturientų laida buvo septintoji. Tais metais mano sesuo Stasė Cibulskaitė
baigė vienuolika klasių, aš – septynias. Dabar dažnai pasikalbame apie
įvairius aktualius ne vien mums įvykius. Nors daug kur mūsų pažiūros
nesutampa, dėl vieno dalyko visada sutariame: kaip dažnai kai kurie
mūsų politikai susireikšmina kokioje nors situacijoje, o daugelis žmonių laiko tiesiog savaime suprantamu dalyku daug svarbesnius įvykius...
– Tik dabar, per eilinį klasės draugų susitikimą, po keturiasdešimt
penkerių metų sužinojom apie mūsų trijų klasiokų iškeltą trispalvę
vėliavą anais laikais. Bet jie nedaro iš to žygdarbio... – sesers akyse
sužibo pasididžiavimas mokslo draugais.
Pasidarė labai įdomu ir, gavusi iš sesers telefono numerį, įsiprašiau pasikalbėti su vienu iš tų drąsuolių Algimantu Karkausku.
Retai kurioje giminėje pokaryje nebuvo nukentėjusių nuo okupantų. Karkauskų giminė nukentėjo ir po karo, ir prieš karą. 1940
metais Algimanto dėdė Martynas Karkauskas su grupe kitų Lietuvos
karininkų naujos valdžios buvo išvežtas į Maskvą. Okupantų teigimu, vežė kariškius pasitobulinti, kad galėtų jiems ateityje kelti laipsnį, skirti apdovanojimus ir t. t. Maskvoje visi buvo nuteisti mirties
bausme. Martyną Karkauską po kurio laiko perteisė 25 metus kalėti.
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22 metus jis praleido Vorkutos lageriuose, į Lietuvą grįžo 1962-aisiais.
Po karo į Sibirą buvo ištremta ir Algimanto dėdės iš Kružiūnų kaimo
Juozo Karkausko šeima – grįžo praėjus keleriems metams po Stalino
mirties. Ir, nors Algimanto Karkausko šeimoje garsiai politikuojama
nebuvo, visi šeimos nariai žinojo, kas yra tas blogis ir su kuo kovoja
kartais užsukantys Lietuvos partizanai. Algimanto pusseserė, dėdės
Juozo dukra, irgi kovojo partizanų gretose.
Gavęs vidurinės mokyklos baigimo atestatą Algimantas, kaip ir
kiti abiturientai, gavo užklijuotame voke charakteristiką. Paduodama
tą voką mokyklos partinės organizacijos sekretorė, lyg pabrėždama
savo darbo svarbą, pasakė:
– Surašiau visus duomenis, kažin ar kur įstosi mokytis, – ir tarsi
pasidžiaugdama pridūrė, – teks eiti į kariuomenę.
Tuo pasakymu buvo nubrauktos visos svajonės – Algimantas
žinojo, ką reiškia „duomenys“; tai reiškė aprašyti dėdžių likimai, ir
dėl to visa Karkauskų giminė savaime tapo antitarybiniais elementais.
Buvo nepaprastai pikta dėl tokios neteisybės, nes nepamirštama buvo
skriauda dėl susidorojimo su tėvo broliais.
1957-ieji… Lietuvos partizanų kovos su okupantais jau buvo nuslopintos, tačiau niekas negalėjo pakeisti žmonių mąstysenos, ypač
jaunuolių... Kaip parodyti savo pasipriešinimą? Juk Lietuva turi savo
herbą, savo himną, savo vėliavą... O taip, vėliavą!.. Tikslas? Tikslas
parodyti, kad Lietuva neparklupdyta!
Algimantas Karkauskas panyra į prisiminimus ir matyti, jog tai
jam malonu:
– Buvom viską labai apgalvoję. Galutinis tikslas – iškelti Lietuvos
trispalvę vėliavą rinkimų naktį į patį aukščiausią medį šalia Vaisodžių
rinkiminės apylinkės punkto. Ką kuris darysime tam besiruošdami,
smulkiau kiti neturi žinoti, kad nesėkmės atveju neįpainiotume daugiau žmonių. Kai nežinai, tai ir neišduosi...
Albino Arbačiausko darbas buvo parūpinti vėliavą. Iš kur ėmė
audinio ir kas ją pasiuvo, jų trijulėje žinojo tik Albinas. Jonas Arbačiauskas pasirūpino vėliavai kotą, ir sutartą valandą 1957 m. liepos
šeštosios naktį jiedu su Algimantu susitiko prie nužiūrėto medžio. Atvažiavo abu dviračiais, rinkimų štabe garsiai grojo muzika. Keliu nuo
Norgeliškių sankryžos į Butrimonis automobiliais naktį retai kas važiuodavo, o ir tų automobilių tada labai mažai buvo. Taigi naktis palyginti rami, pravažiavo kelios mašinos, bet naktį žibintų šviesos matosi
iš toli, tad jaunuoliai spėdavo pasiruošti – priglusti prie medžio kamieno ir nejudėti. Kad visas veiksmas būtų atliktas iki galo ir įtikinamai,
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nuo vėliavos koto iki žemės medžio kamienu nuleido kelis laidus, jų
galus užkasė į žemę ir prispaudė akmenimis. Supraskit – užminuota...
Baigę darbą išsiskirstė kas sau: Jonas nuvažiavo į savo Griškonių
kaimą per Punios kryžkelę, Algimantas – namo į Raubonių kaimą. Grįžęs įslinko į svirną ir griuvo į lovą. Užmigo negreitai, vis pergalvojo
naktį, ar viską padarė gerai, ar nepaliko kokių pėdsakų... Pagaliau miegas įveikė ir išmiegojo iki gana vėlyvo ryto.
Kai jis pabudo, tėvas jau žinojo, kas naktį nutiko prie Vaisodžių
rinkiminės apylinkės.
– Miegi ir nieko nežinai, – pasakė jis sūnui. – Prie kelio į medį
įkelta trispalvė – yra dar lietuvių. Varo žmones balsuot, o čia Lietuvos
vėliava! Yra dar lietuvių! Ir nuimti negali, sako, kad užminuota... Yra
dar lietuvių... – vis kartojo, santūriai šypsodamasis.
Algimantas susimąsto:
– Man tas „Yra dar lietuvių!“ liko didžiausiu tėvo pagyrimu visą
gyvenimą, tarsi priesakas visada būti lietuviu ir dirbti Lietuvai. Niekada neklausinėjau Albino, kas ir kaip siuvo vėliavą, bet raudonai audinį
turbūt dažė. Tada važiuodamas dviračiu vėliavą užsikišau už kelnių
diržo po marškiniais, tai visą savaitę pilvas raudonas buvo. Turėjau ir
nuo namiškių slėpti, kol nusiplovė...
Sujudimas Vaisodžiuose buvo didelis: ir milicijos, ir kariškių. Išminuotojų, matyt, nebuvo, nes į vėliavą ir laidus pirmiausia šaudė, kad
įsitikintų, ar tikrai užminuota. Žodžiu, tikslas buvo pasiektas – parodyta, kad, anot Algimanto tėvo, „Yra dar lietuvių!“
Šnekos apie rinkimų naktį iškeltą lietuvišką vėliavą pasklido plačiai, tačiau trys draugai, kaip ir buvo susitarę, apie tai ne tik su niekuo,
bet net tarp savęs nekalbėjo. Vaikinai žinojo, kad rizikavo ne tik savo,
bet ir savo artimųjų gyvenimu. Tėvui Algimantas apie vėliavą papasakojo praėjus nuo to įvykio 40 metų. Julius Karkauskas sunkiai sirgo, ir
sūnaus pasakojimas jį privertė kuriam laikui lyg ir primiršti ligą. Atrodė, jis ir stebisi, ir didžiuojasi sūnaus poelgiu, ir gal net nelabai tiki...
O tada 1957-ųjų vasara ėjo savo keliu. Algimantui buvo gaila, kad
negalės stoti toliau mokytis. Butrimonyse susitiko klasės auklėtoją
Pranutę Lukošiūnienę, pasiguodė jai. Ji liepė atnešti tą voką su charakteristika, o po kelių dienų ateiti vėl pas ją.
– Važiuok ir drąsiai stok, kur tik nori, – pasakė grąžindama užklijuotą voką.
– Ar galiu tikėtis, kad įstosiu? – dar paklausė Algimantas, jau
suprasdamas, kas įvyko.
– Gali.
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Pranutę Lukošiūnienę, jau nemažai metų iškeliavusią anapilin,
su meile prisimena ne tik Algimantas Karkauskas. 1957 metų Butrimonių vidurinės mokyklos abiturientų, jos auklėtinių, atmintyje jinai
liko gera, reikli mokytoja ir ypač gera AUKLĖTOJA. Kažin kaip būtų
susiklostęs Algimanto likimas, jei tada klasės auklėtoja, rizikuodama
pakliūti į sovietinės valdžios priešų sąrašus, nebūtų pakoregavusi jo
charakteristikos.
***
Pakalbėjus su Algimantu Karkausku, buvo labai smalsu susitikti su dar nors vienu drąsuoliu, kėlusiu Lietuvos trispalvę vėliavą tais
laikais.
Kaune gyvenantis Jonas Arbačiauskas tarsi ir laukė tokio pokalbio. Jis neraginamas dalijosi prisiminimais, rodė nuotraukas. O prisiminti Jonas turi ką...
1955 metais Alytaus rajono Butrimonių vidurinėje mokykloje susibūrė grupelė drąsuolių – dešimt devintos, dešimtos klasių jaunuolių,
nusprendusių nors kuo palaikyti jau žuvusių partizanų laisvės siekius.
Visi jie buvo kaimo vaikai, matė skaudų prievartinį kolūkių steigimą,
matė savo motinų ašaras, numestų ant miestelio aikštės grindinio žuvusių partizanų kūnus. Kiekvieno giminių ar pažįstamų būryje buvo arba
žuvusių partizanų, arba ištremtų į Sibirą; ir kiekvienas jautė privalantis
parodyti pasipriešinimą okupantams. Tegu žino, kad tautinio patriotizmo dvasia gyva ir kad Lietuvai nereikalinga okupantų valdžia!
Drąsiųjų vienminčių grupelei priklausė: Albinas Arbačiauskas
– buvo išrinktas grupės vadu, Jonas Arbačiauskas, Juozas Arbačiauskas, Antanas Kerevičius, Gintas Vabolis, Vytautas Sakalauskas, Algimantas Karkauskas, Danutė Karsokaitė-Vabolienė, Marytė Ašmenskaitė, Danielius Navarackas.
Tais metais buvo išaiškinta Jiezno pogrindinė antitarybinė organizacija, su jos nariais susidorota, o Butrimonių vidurinėje mokykloje
savo darbo kabinete nusišovė mokyklos direktorius Aleksandras Naudžiūnas. Tada visi kolegos buvo įsitikinę (jį prisimenantys ir dabar tą
patį galvoja), kad A. Naudžiūno mirtis susijusi su Jiezno grupelės žlugimu.
Tokie įvykiai vertė jaunus drąsuolius laikytis ypatingos konspiracijos. Tai gal įaugo į kraują, nes net po daugelio metų Algimantas
Karkauskas nepasakojo apie kitų veiklą, kalbėjo tik apie save.
O Lietuvos trispalvė buvo iškelta ne viena.
1956 metais šv. Velykų naktį Butrimonių mokyklos antitarybinės
grupelės nariai iškėlė trispalvę aukščiausiame Punios piliakalnio me-
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dyje. Šią vėliavą pasiūti padėjo Jono pusbrolis Juozas Arbačiauskas
ir Bronė Rutkauskaitė. Įdomu tai, kad niekas – nei siuvėja, nei Juozas
– neklausė, ką su ta vėliava darys toliau.
Diena ir vieta kelti vėliavą buvo pasirinkta apgalvotai. Piliakalnis
ir Punios miestelio bažnyčia visai šalia, į bažnyčią per Velykas visada
eina daug tikinčiųjų. O vėliavos iškėlimo tikslas ir buvo, kad kuo daugiau žmonių pamatytų plazdančią trispalvę.
Atlikti šį darbą ėmėsi trise: Vytautas Sakalauskas, Gintas Vabolis
ir Jonas Arbačiauskas. Apsirengę tėvų kasdieniniais drabužiais, užBronė Rutkauskaitėsimaukšlinę kepures, kad būtų kaip pagyvenę kolūkiečiai, jie dviraBakšienė, siuvusi
čiais po vieną nuvyko į Punią. Patamsyje, irgi po vieną, susirinko ant
trispalvę prieš
58 metus
piliakalnio. Vytautas su Gintu saugojo, o Jonas įlipo į medį ir vėliavą
pritvirtino pačioje jo viršūnėje.
Atgarsių apie iškeltą vėliavą buvo. Iki šiolei yra žmonių, prisimenančių didelį saugumiečių ir stribų sujudimą, ir kaip gražiai plevėsavo
trispalvė, nes buvo vėjuotas rytas. Prisimena žmonių kalbas, kad nukabinti nesisekė, niekas negalėjo taip aukštai užlipti, tada šūvių serija
iš automato nukirto medžio viršūnę kartu su vėliava.
Sumanytas darbas buvo atliktas, tikslas pasiektas, o jaunuoliai širdyje džiūgavo
ir didžiavosi. To įvykio prisiminimui net
nusifotografavo visi trys su dviračiais ir
taip apsirengę, kaip važiavo į Punią. Šią
nuotrauką Jonas Arbačiauskas labai brangina.
Po šios sėkmės kitų metų Vasario
16-osios išvakarėse grupės nariai pasiskirstę kėlė trispalvę penkiose vietose: Simne,
Dauguose, Punioje, Vėžionių sankryžoje
netoli Jiezno ir Raižių sankryžoje. Vėžionių
sankryžoje Jonas vėliavą iškėlė vienas.
Jonui Arbačiauskui reikėjo dvigubos
konspiracijos. Ne visiems buvo galima pasakoti apie tai, ką Jonas nuo paauglystės
matė savo namuose. Ką ten – ne visiems,
niekam negalima buvo to žinoti. Jono tėvas
Vincas Arbačiauskas nuo pirmų partizanų
būrių susikūrimo tapo partizanų ryšininku,
Po vėliavos iškėlimo Punioje 1956 03 16.
slapyvardžiu Ąžuolas. Jų namuose partiIš dešinės: Jonas Arbačiauskas, Gintas Vabolis
ir Vytautas Sakalauskas
zanai buvo dažni svečiai. Jau dešimtmečiui
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Jonui ne kartą teko stovėti sargyboje ant krantelio prie balos, iš kur
gerai matėsi takai, keliai ir keleliai, ir akylai dairytis, ar kas neina į jų
pusę. Ką nors pastebėjęs, vaikas nerdavo kaip kulka į trobą pranešti, o
troboje tuo metu būdavo svečių – partizanų.
Vincas Arbačiauskas nuo 1925 metų buvo Lietuvos Šaulių organizacijos narys. Jonas pasididžiuodamas rodo tėvo šaulio nuotraukas,
kurias tėvas sugebėjo išsaugoti iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Vincas Arbačiauskas butelyje po kiemo ąžuolo šaknimis išsaugojo ir svarbų dokumentą; 1951 metų kovo 22 dieną partizanų Laisvės
kovų sąjūdžio Dainavos apygardos vadas apdovanojo jį trečio laipsnio
Laisvės Kovos Kryžiumi.
Išsaugoto
Su šiuo apdovanojimo raštu, tėvo gautu iš partizanų vadovybės, apdovanojimo rašto
kopija
sūnus Jonas kreipėsi į Rezistencijos centrą ir 2010 metų lapkričio 23
dieną Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose iš Prezidentės Dalios
Grybauskaitės rankų priėmė tėvui Vincui Arbačiauskui skirtą apdovanojimą (po mirties) – Vyčio Kryžiaus ordiną.
1953–1954 metų vasaromis Jono tėvų namuose ant gyvenamo
namo aukšto po kelias savaites pagyvendavo Adolfas RamanauskasVanagas. Jis pasikvietė jaunuolį pasikalbėti, pažaisti šachmatais. Jonas prisimena, kaip pamatęs jo klausiantį žvilgsnį į daugybę prirašytų
popieriaus lapų partizanų vadas pasakė, kad tai Lietuvos istorija, nes
negali dingti užmaršty Tėvynės sūnų žygdarbiai kovoje už Laisvę. At-

Apdovanojimo akimirka su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite
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Jonas Arbačiauskas su tėvo valstybiniais apdovanojimais (po mirties) rankose

eidavo į jų sodybą pagyvenusi apkūni moteris su maža mergyte – tai
buvo partizano uošvė ir dukrelė, ateidavo žmona. Partizanas daug dirbo, rašė ir retai nulipdavo nuo trobos aukšto, o moterys dažnai padėdavo Jono mamai ruošti maistą.
Vieną kartą Vanagas Jono paklausė, ar tas negalėtų pagelbėti
gauti du pasus: vieną jam, kitą – jo uošvei. Vadas kalbėjo atvirai, pripažindamas, kad partizanų daug žuvo, kiti areštuoti ir uždaryti lageriuose, nes jėgos labai jau nelygios ir reikės legalizuotis. Tas prašymas
Jonui buvo kaip didžiausias apdovanojimas. Vienam ši užduotis pasirodė per sunki, teko papasakoti Albinui Arbačiauskui, kuriuo visiškai
pasitikėjo. Pasitarė: reikia – bus padaryta. Pasą vyrui „suorganizuoti“ buvo lengviau – Albinas paėmė savo tėvo pasą, net nuotraukos
keisti nereikėjo – veido bruožai buvo panašūs ir amžius atitiko. Tik
po daugelio metų prisipažino tėvui tai padaręs, o tėvas reagavo labai
paprastai: „Aš tai jaučiau...“ Sunkiau buvo dėl moters paso, bet ir šį
„suorganizavo“. Yra liaudyje posakis „šventas melas“ – manau, šie
„suorganizavimai“ irgi buvo šventi.
Kai Adolfą Ramanauską-Vanagą 1956 metų spalio 12 dieną Kaune suėmė, jis turėjo Albino tėvo Prano Arbačiausko pasą. Praną Arbačiauską kelis kartus tardė saugumiečiai, bet jis išsiteisino, sakė – turguje jo pasą kažkas pavogė.
Jonui Arbačiauskui visam gyvenimui įsiminė Adolfo Ramanausko-Vanago jam išsakytos mintys: „Būkit patriotai, bet būkite protingi.

L ietuvos trispalvė – L aisvės simbolis

375

Rusai labai gudrūs ir nereikia be reikalo rizikuoti. Tiesiog būkite lietuviai, dirbkite savo Tėvynei Lietuvai.“ Šie partizanų vado žodžiai buvo
skirti jaunimui, jis taip kalbėjo, sužinojęs apie Butrimonių mokyklos
moksleivių susibūrusią antitarybinę grupelę.
***
Jie išliko lietuviais ir dirbo Lietuvai.
Algimantas Karkauskas tiesė kelius, statė tiltus, daug metų dirbo
„Kauno tiltų“ generaliniu direktoriumi, gyvena Kauno rajone.
Albinas Arbačiauskas – žinomas Lietuvoje rankininkų treneris. Scholastika
Kavaliauskienė
Jo auklėtiniai yra pasiekę gražių pergalių sporte. Gyvena Druskininkuose.
Jonas Arbačiauskas gyvena Kaune. 23 metus dirbo pedagogu ir
sutrikusio intelekto jaunuolių treneriu. Dalyvavo įkuriant Lietuvos
specialųjį olimpinį komitetą, jo auklėtiniai iškovojo nemažai pergalių
Pasaulio SO žaidynėse. Kurį laiką gyveno Amerikoje, bet nepajėgė atsispirti Tėvynės traukai.
Neišdildomi iš atminties Jonui Arbačiauskui liko žodžiai, įrašyti
Dainavos partizanų apygardos vado 1951 04 21 tėvui Vincui Arbačiauskui įteiktame apdovanojime: ATIDUOK TĖVYNEI, KĄ PRIVALAI. O tai reiškė – atiduok savo Tėvynei save per darbą, meilę, viltį ir
tikėjimą. Jeigu reikės, atiduok ir gyvybę...
Kažkada iškeltos vėliavos plazdėjimas, rizika ją iškeliant buvo ir
kova, ir viltis, ir tikėjimas... Jų – paprastų Dzūkijos jaunuolių.
Apgailestauju, kad negaliu plačiau aprašyti kitų ano meto patriotiškai nusiteikusių Alytaus rajono Butrimonių vidurinės mokyklos
antitarybinės grupelės narių pasipriešinimo okupantams. Jie išsisklaidę po Lietuvą ir visą savo gyvenimą dirbo Tėvynei. Tautinių vėliavų
kėlimo jaunystėje jie ir dabar nelaiko žygdarbiu, nes darė tai, ką tada
reikėjo daryti.
O tai ir buvo Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdžio pradžia.
				
Scholastika Cibulskaitė-Kavaliauskienė (g. 1943 m. Klydžionių kaime, Alytaus raj.) – poetė, rašytoja. Mokėsi Butrimonių vidurinėje mokykloje, vėliau Daugų žemės ūkio technikume. Išleido aštuonias eilėraščių
knygas suaugusiems, dvi – skirtas vaikams, du dainynėlius, keturias knygas
dokumentinės prozos. Sudarė Jono Arbačiausko prisiminimų knygą Iš kartos į kartą (2013) ir kartu su Genovaite Švabiene knygą Tarškutis. Muzikos,
dainos ir šokio kelyje (2012). 2013 metais pasirodė S. Kavaliauskienės romanas Vargo bitės.
Gyvena Alytuje.
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PRŪSINUKĖS
Esu rašeiva, savo nuobodų gyvenimą paįvairinantis tokiais pat
nuobodžiais rašiniais apie išnykusią baltų gentį, apie kaitrią Australijos saulę, kurios kaip gyvas nemačiau, apie kokį nors aptrintą pašto
ženklą. Žodžiu, apie viską, kas užplauks ant seilės.
Imtis plunksnos šį kartą, pati to nenorėdama, mane pastūmėjo
bendradarbė, prasitarusi, kad namuose turi seną skarą, suprask: muziejinį eksponatą. Mintyse iškilo kaimas, pusnys ir tamsiom languotom skepetom nuo žvarbos besiginančios moterys.
Panorau pamatyti senieną ir po dienos kitos jau žiūrinėjau ant stalo patiestą lengvą, švelnią ir šviesią kaip diena skepetaitę. Prūsinukė!
Laimai dar nepradėjus aiškinti, žinojau aptikęs vieną iš tų skarelių, kurias prieš gerą šimtmetį iš Rytprūsių parnešdavo knygnešiai.
Žinojau tokias esant, mačiau jas, dar daugiau – rašiau apie jas.
Atmintis dar kartą pasitarnavo – nukėlė mane į praėjusio amžiaus
pabaigą. Vėl regėjau mamą, girdėjau jos žodžius. „Vaikystėje buvau
silpnų kojų ir vaikščiojau pasiramsčiuodama lazdele, – prisiminė kartą
motina, – tai jis mane vis vadino „mūsų senukė“. Žadėjo man parnešt
skarelę, labai laukiau, bet kartą žiūrėjau pro plyšį, kaip jis tvarkosi,
pamatė, užpyko. Likau be skarelės.“
„Jis“ – tai garsusis Suvalkijos knygnešys Juozas Kancleris,
dešimtmetį glaudęsis motinos tėviškėje prie Kalvarijos. Lankydamasis
Viskačkynėje (mama – Viskačkaitė), ne sykį ir ne du girdėjau suaugusiuosius minint šį žmogų: šitame kambaryje buvo jo kambarėlis, pro
šitą langą pirmiausia pamatydavom jį pargrįžtant...
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Baltrušaitytės-Antanynienės (viršuje) ir Čėplaitės-Durtonienės prūsinukės

„O juk tai įdomu, – pagalvojau, eilinį kartą klausydamasis kurios
ten tetos. – Tai tikrai įdomu!“
Ėmiau aktyviai rinkti žinias apie garsųjį įnamį, ir po mėnesio kito
jau džiaugiausi – apybraiža? apsakymu? esė? – pats nežinau, ką sukurpiau – apie knygnešį iš Kampinių.
Grįžtančio su prekėm šio žmogaus laukė visi Kampiniai – jis
gabeno ne tik knygas, bet ir daugelį kitų karo nuniokotam kaimui
reikalingų daiktų: sachariną, žmonių vadintą „cukreliu“, bovelną
(medvilnės siūlus ir gaminius), muilo akmenį (kaustiką, šarmą), benzininius žiebtuvėlius...
Pailsėjęs po žygio, Kancleris surengdavo pargabento turto išpardavimą: užsidaręs savo kambarėlyje, išrikiuodavo turimą gerą ant
stalo, o tada įsileisdavo pirkėjus (tai šitaip besitvarkantį jį nužiūrėjo
mama tą nelemtą dieną, kai neteko skepetaitės).
Tarp varganų prekių, kurias senstantis knygnešys tebenešė iš
Prūsijos net karui pasibaigus, beveik visada būdavo skarelių, moterų
švelniai vadinamų „prūsinukėmis“. Jos būdavo brangios. Pasak
marijampolietės Janinos Leimonaitės, už bovelninę prūsinukę reikėjo
atpilti centnerį javų, už šilkinę – dukart tiek.
Nepaisant aukštos kainos, į skareles pirmiausia tiesėsi darbų nuilsintos moterų rankos, į jas blizgino akis prie sienos besiglaustančios
paauglės. Išskalbta, išlyginta ir rūpestingai prižiūrima, tokia skarelė
daugelį metų džiugindavo šeimininkės akį ir širdį, kol, atėjus laikui,
tapdavo dukters ar bent giminaitės savastimi.
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Tokia daugumos šiame rašinėlyje paminėtų prūsinukių istorija. Suvalkietė Magdalena Baltrušaitytė-Antanynienė (1859–1931)
brangiąją skarelę atsinešė kraičio, vėliau padovanojo dukrai Elenai
Antanynaitei-Janulevičienei (1902–1977), o jos palikuoniai išsaugojo
puošmeną iki mūsų dienų. Punskietė Ieva Čėplaitė-Durtonienė,
gyvenusi Punske dar prieš Pirmąjį pasaulinį, savo skarelę „iš Prūsų“
perdavė dukrai Petronei Durtonaitei-Jakimavičienei, o ši 2000-aisiais
– vienam Marijampolės muziejui. Eidama bažnytinėse procesijose,
I. Durtonienė būdavo apsirengusi tautiniais rūbais ir būtinai ryšėdavo
minėtą skarelę. Punsko valsčiaus Vaičiuliškių kaimo gyventojos
Elzbietos Žilinskaitės-Geležienės (mirė 1983) prūsinukę išsaugojo
jos duktė, Marijampolės valsčiaus Valavičių kaimo gyventoja Julija
Geležiūtė-Stankevičienė. Taip pasielgė ir šio rašinio „iniciatorė“ Laima Giedraitytė-Stankevičienė, išsaugojusi Simno valsčiaus Rudėnų
kaime gyvenusios močiutės iš motinos pusės Izabelės Šerpenskienės
(1894–1977) ir Naujosios Ūtos bažnytkaimyje atsidūrusios jos dukters
Aldonos Barusevičienės (1918–1999) skepetaitę.
Ar todėl, kad gyvenu buvusioje „paprūsėje“, ar atsitiktinai, pusė
šiame straipsnelyje aptariamų skepetaičių – iš kadaise lietuviškiausio
Suvalkijos kampo – Seinijos.
Minėjau punskietės I. Durtonienės ir Vaičiuliškių kaimo gyventojos E. Geležienės prūsinukes. Trečioji iš to Lietuvos kampo Marijampolėn atklydusi prūsinukė priklausė Seinų valsčiaus Bubelių kaimo
ūkininkei Julijai Žilinskaitei-Mikalauskienei (1905–1993). Jos skarelė
iš Prūsijos buvo atgabenta jau atgavus spaudą, bet – tokio pat audimo,
kaip kitos čia aprašytosios, o ir pati savininkė ją vadino prūsinuke. Iš
gimtojo kaimo Mikalauskai buvo lenkų išvaryti 1940-aisiais. Gyveno

Iš kairės: Žilinskaitės-Geležienės, Leimonaitės, Šerpenskienės prūsinukės
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Švenčionyse, Pabradėje, Marijampolėje... Skarelę išsaugojo Danutė
Mikalauskaitė-Radzevičienė.
Kodėl prūsinukės buvo taip vertinamos? Nors 1904 m. atgavus
lietuvišką spaudą ir vėliau atkūrus valstybę parduotuvės buvo užverstos įvairiausių raštų ir atspalvių skarelėmis, neteko pastebėti, kad lietuvės jas gerbtų ir saugotų taip, kaip prūsinukes. Kodėl?
Dar kartą atsigręžkime į praeitį. Kur tos skarelės buvo išaudžiamos? Užsienyje. Kaip patekdavo į Lietuvą? Būdavo atnešamos knygnešių – didžiausių nutautinimo priešų. Ar ne čia atsakymas?
Sąmoningai ar nesąmoningai, lietuvės moterys savo pagarbą Justinas Sajauskas
tiems tautos pasišventėliams perkeldavo į jų atgabentą puošmeną; iš
motinų tą pagarbą perėmėme ir mes.
Saugokime ją! Kad liktume, kas esame. Kad liktume, kur esame.
Kad valdininkas – menkysta, prileistas prie mikrofono, eilinį kartą nepradėtų atsiprašinėti dėl mūsų lietuviškumo.

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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LIETUVIAI. Praeities didybė
ir sunykimas
Šalia didžiulės senosios Lietuvos valstybės yra maža lietuvių tauta. Kaip ši tauta galėjo sukurti tokią valstybę, tirdami rašytinius šaltinius nesužinosime. Tačiau tam reikalui daug duomenų teikia istorinė
(diachroninė) kalbotyra, archeologija, etnologija ir antropologija. Šie
duomenys patikimesni už rašytinius šaltinius, neretai piktavalių žmonių klastojamus, be to, jie nušviečia tolimus laikus, kurių nesiekia rašytiniai šaltiniai. Visa tai ignoruojantys istorikai daro sau daug žalos,
nes netenka pagrindo po kojomis. Šioje knygoje žvelgiama į praeitį per
minėtų disciplinų „akinius“, leidžiančius pamatyti tikrąją padėtį, visai
kitokią nei dabartinė, tuo pačiu atsakyti į mums rūpimą klausimą.
Knygą sudaro šeši pagrindiniai skyriai.
Pirmasis skyrius pavadintas „Baltų pasaulis“. Jį sudaro poskyriai: „Baltų vardas ir seniausios istorinės žinios“, „Baltų hidronimijos
paplitimas“, „Baltų kilmė ir kalba“, „Materialinė ir dvasinė kultūra“,
„Santykiai su kaimynais“, „Slavų plėtra“, „Baltų slavėjimas“.
Naujausi hidronimijos tyrimų duomenys rodo, kad priešistorinė rytinė baltų gyvenamo ploto riba vestina per Volgos, Maskvos ir
Okos aukštupius, o pietinė – maždaug Pripetės upe. Vakaruose baltų
hidronimija siekė Vyslos žemupį ir dar toliau už jo. Tyrėjų nuomone,
II–I tūkstantmečiais prieš Kristų baltai užėmė didesnį plotą negu to
meto germanai ir sudarė vieną iš pagrindinių etninių masyvų Rytų
Europos miškų zonoje. Jie ilgus amžius ramiai gyveno netrukdomi
audringų Vakarų ir Pietų Europos įvykių, todėl mažai pakito jų kal-
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ba, gyvenimo būdas. Vertėsi žemdirbyste ir gyvulininkyste. Klestėjo
amatai. Palaikė prekybinius ryšius su tolimais kraštais, ypač garsiuoju
Gintaro keliu. Didžiausią tiesioginį sąlytį turėjo su neindoeuropiečiais
finais, darė jiems didelę įtaką. Būta ryšių su ilyrais, trakais, iranėnais
(skitais), trumpalaikių – su germanais.
Pirmojo tūkstantmečio po Kristaus pradžioje slavai tapo labai
ekspansyvūs ir ėmė veržtis į baltų gyvenamą teritoriją. Jie įvarė gilų
pleištą, atskyrė vakarinę baltų dalį (istorines prūsų, lietuvių ir latvių
žemes) nuo jų genčių rytuose. Tenykščių baltų slavėjimas vyko ilgai;
pavyzdžiui, galindų gentis (rus. Голядь) minima XI–XII a. šaltiniuose ir galutinai išnyko tik XIII a. Baltų substratas padarė didelę įtaką
rytinių slavų (sen. rusų) materialinei ir dvasinei kultūrai, taip pat jų
kalbai.
Antrasis skyrius – „Giminiškų genčių apsuptyje“. Jį sudaro
poskyriai: „Prūsai“, „Jotvingiai“, „Kuršiai (ir žemaičių tarmės kilmė)“, „Žiemgaliai“, „Sėliai“, „Latgaliai (latviai)“, „Lietuviai – pietiniai rytų baltai“.
Lietuviai nuo seniausių laikų gyveno baltų ploto viduryje. Beje, tuo
paaiškinamas senosios baltų (indoeuropiečių) struktūros elementų išlikimas lietuvių kalboje. Pakraštinės gentys sulaikė svetimųjų antpuolius
iki tol, kol lietuviai spėjo sukurti savo galingą valstybę ir patys pajėgė
atremti priešų antpuolius. Tad savo krauju ir žūtimi lietuvius apgynė
prūsai, jotvingiai, kuršiai, žemgaliai. Dvi pastarosios gentys ir sėliai,
latgaliai taip pat sudarė sąlygas atsirasti latvių tautai. Į lietuvių sudėtį
įsiliejo ir juos sustiprino daug prūsų, jotvingių, kuršių, žemgalių, sėlių.
Lietuvių tautai pradžią davė vadinamųjų rytų baltų (kaip juos
supranta baltistikos mokslas) pietinė dalis, apie I tūkst. po Kr. vidury nuo jos (dėl finų substrato) nutolus šiaurinei daliai. Tos pietinės
dalies teritorijoje archeologai aptinka lietuviams būdingą materialinę
kultūrą jau maždaug II–III mūsų eros šimtmečių iškasenose. Tada būta
ir lietuvių (Lietuvos) vardo. Pateikiama daug duomenų apie minėtas
baltų gentis, tarp jų ir senovės lietuvius.
Trečiasis skyrius – „Lietuvos valstybė“. Jį sudaro poskyriai:
„Lietuvių gentinės sritys (žemės) prieš jas sujungiant į vieną valstybę“, „Mindaugo sukurtoji valstybė“, „Kunigaikščių vardai“, „Slavakalbiai lietuviai“, „Svetimkalbė raštinė“, „Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba“.
Aptariama pirmykštė „Lietuva“, davusi būsimai valstybei pavadinimą, kitos rašytiniuose šaltiniuose minimos lietuvių sritys (žemės):
Deltuva, Nalšia, Upytė, Šiauliai (Šaulė), Karšuva, Knituva, geogra-
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finiai pavadinimai Žemaičiai ir Aukštaičiai, finų kilmės pavadinimas
Lamata.
Mindaugas apie 1226–1236 m. baigė pirmtakų pradėtą lietuvių
sritinių kunigaikštijų jungimą į vientisą valstybę. Jo vardas neabejotinai lietuviškas. Tą patį reikia pasakyti ir apie Mindaugo aplinkos kunigaikščių vardus. Lietuviškos kilmės buvo ir vardai visų po
Mindaugo nužudymo dėl valdžios kovojusių kunigaikščių. Valstybės
plėtros ir klestėjimo laikotarpiu valdančiųjų asmenų vardynas irgi
ištisai lietuviškas. Išsamiai aptariami tie vardai, dėl kurių kilmės yra
pareikšta priešinga nuomonė. Vardyno analizė nepalieka nė mažiausios abejonės, kad Lietuvos valstybę sukūrė ir valdė lietuviakalbiai
žmonės.
Toji valstybė buvo bendra lietuviakalbių ir slavakalbių (suslavintų
senųjų baltų) žmonių. Tautos sąvokos šių dienų prasme tada dar nebuvo. Gyventojai skirstyti į du aiškiai atribotus visuomenės sluoksnius:
privilegijuotąjį luomą (tik jam priklausantys buvo laikomi valstybės
piliečiais) ir beteisę prastuomenę. Visi privilegijuotieji gyventojai, kad
ir kuria kalba šnekėjo, buvo laikomi lietuviais, t. y. Lietuvos valstybės piliečiais. Prastuomenės niekas nepaisė. Slavakalbių „lietuvių“,
atskirtų valstybės sienos, palikuonys davė pradžią gudų (baltarusių)
tautai, teisėtai, bet ne visuomet saikingai, pretenduojančiai į senosios
Lietuvos valstybės paveldą.
Kaip ir kitų viduramžių valstybių, Lietuvos valdovų raštinėje
buvo vartojama ne valstybę sukūrusios tautos kalba (ji tebuvo šnekamoji), o tame regione įsigalėjusios lotynų (ypač ryšiams su Vakarais)
ir senoji slavų (ryšiams su Rytais) kalbos (pastaroji atmiešta vietinių
slavų kalbų elementais), dar šiek tiek vokiečių ir totorių kalbos. XVI a.
labai įsigalėjo slaviškoji raštinė (ne šnekamoji!) kalba, Lietuvos didikų
laikyta sava.
Ketvirtasis skyrius – „Lietuviai ir krikščionybė“. Jį sudaro
poskyriai: „Rytų krikščionybė“ ir „Vakarų krikščionybė“.
Lietuvius krikščionybė pasiekė iš dviejų pusių: iš Rytų – nuo Bizantijos per rytinius slavus, ir iš Vakarų – nuo Romos per vokiečius
ir lenkus. Lietuviai buvo pakrikštyti paskutiniai, nes ties jų žemėmis
susitiko abi Europą užliejusios krikščionybės bangos, o ne dėl lietuvių
„lindėjimo pelkėse“, kaip kartais manoma.
Ankstesnė buvo Rytų krikščionybės banga. Tai rodo seniausias
lietuviškas bažnytinės terminijos sluoksnis, gautas per rytinius slavus
apie X–XII a. Tačiau vietoj beįsigalinčios Rytų krikščionybės Lietuvos valdovų (Mindaugo, vėliau – Jogailos ir Vytauto) iniciatyva buvo
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įvesta Vakarų krikščionybė, prie lietuvių žemių priartėjusi mažiausiai
šimtmečiu vėliau.
Šv. Vaitiekaus-Adalberto ir Šv. Brunono-Bonifaco misijos buvo
nukreiptos į prūsus ir nuo jų neskiriamus jotvingius. Krikštydamas
vieną iš šiaurinių jotvingių genčių netoli lietuvių žemių Brunonas
1009 m. buvo nužudytas. Tas įvykis aprašytas Kvedlinburgo analuose,
ir ta proga pirmą kartą šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas, – buvęs
ir anksčiau plačiai žinomas, ypač slavų kraštuose.
Lietuvių krikštijimą pradėjo valstybės įkūrėjas Mindaugas,
1251 m. pasikrikštijęs su šeima, artimaisiais ir daugybe gyventojų, po
to popiežiaus nurodymu vainikuotas karaliumi. Mindaugo valstybė
tada buvo laikoma krikščioniška šalimi. Nužudžius Mindaugą, Lietuva
neteko karalystės statuso, nes jos valdovai buvo nekrikščionys. Tačiau
krikščionybė Lietuvoje neužgeso: visą laiką buvo kunigų, vienuolių,
veikė viena kita bažnyčia, negausi krikščionių bendruomenė. Iki šiol
lietuviškuose poteriuose išliko Mindaugo laikais atlikto jų vertimo iš
vokiečių kalbos elementų.
Antrasis, pakartotinis oficialus Lietuvos krikštas įvyko tik po
135 m. didžiųjų kunigaikščių Jogailos, iš dalies Vytauto, iniciatyva.
Nuo tada (1387) visi Lietuvos valdovai buvo krikščionys. Visi gyventojai sukrikščioninti tik vykstant Kontrreformacijai.
Penktasis skyrius – „Pražūtingas sandėris su lenkais“. Jį sudaro poskyriai: „Jogaila – Lenkijos karalius“, „Vytautas ir po jo mirties“, „Atneštinė lenkų kalba“, „Liublino unija“, „Paskutinis bendrosios Respublikos laikotarpis“, „Praradus nepriklausomybę“, „Įnašas į
lenkų kultūros lobyną“, „Liaudies lenkinimas“, „Trukdymas sukurti
tautinę valstybę ir sostinės užgrobimas“, „Vilnijos sulenkinimas“,
„Stalininė polonizacija“, „Padėtis žlugus Sovietų Sąjungai“.
Senovėje lietuviai su lenkais nesiribojo – skyrė jotvingiai. Tiesioginis kontaktas atsirado tik kryžiuočiams išnaikinus jotvingius.
Lietuvos ir Lenkijos valstybių suartėjimas buvo susijęs su Lietuvai
tragiškais įvykiais XIV a. antroje pusėje. Tada lenkai gudriai pasinaudojo po Algirdo mirties kilusiais Lietuvos valdovų nesutarimais
ir pribrendusiu krikšto reikalu. Jie pasiūlė Jogailai vesti karaliene paskelbtą Jadvygą ir tapti Lenkijos karaliumi. 1385 m. sudaryta Krėvos
sutartis, pagal kurią Lietuva turėjo būti prijungta prie Lenkijos karalystės. Į Lietuvą lenkai žiūrėjo kaip į kunigaikštiją, žemesnio rango
šalį negu karalystė. „Užmiršo“, kad Lietuva buvo karalystė. Šmeižė
karalių Mindaugą, esą jis atsimetęs nuo krikščionybės, nors Vatikano
šaltiniai to nepatvirtina. Lietuviams sutartis buvo naudinga tik dėl
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krikšto ir dėl to, kad sujungus Lietuvos ir Lenkijos jėgas atsiranda
viltis nugalėti mirtiną abiejų šalių priešą – Vokiečių ordiną. Sutarties
grėsmė Lietuvos savarankiškumui atrodė nereali, nes Lietuva tada
buvo daug didesnė (plotu net 7 kartus) už Lenkiją. Taigi sutartis atrodė „popierinis formalumas“.
Lietuvos valdovas Vytautas ilgainiui labai įsigalėjo, net ėmė kištis į Lenkijos reikalus. 1413 m. Horodlės sutartimi buvo nutarta, kad
Lietuva ir po Vytauto mirties liks savarankiška valstybė. Į amžiaus
pabaigą, pasiekęs savo galybės apogėjų, Vytautas ryžosi vainikuotis
karaliumi ir nutraukti visus popierinius ryšius su Lenkija. Norėdami
sutrukdyti Vytauto karūnavimuisi lenkai griebėsi klastos: pagrobė
imperatoriaus Zigmanto pasiuntinių Vytautui vežamą karūną. Netikėta Vytauto mirtis nutraukė vainikavimosi pastangas. Vėliau lenkai
išnaudojo Vytauto įpėdinystės pretendentų nesutarimus: rėmė tą,
kuris žadėjo atnaujinti sutartį. Savo karaliumi rinkdavosi lietuvių jau
išrinktą didįjį kunigaikštį. Lietuvos valstybės susilpnėjimas, privilegijuoto luomo noras savo teisėmis prilygti visagaliams lenkų ponams
ir ypač Maskvos grėsmė neleido Lietuvai visai nutolti nuo Lenkijos.
Bendravimas su lenkišku Jogailos įpėdinių dvaru Krokuvoje vertė lietuvių didikus mokėti lenkų kalbą, juo labiau kad karaliai gyvendavo
Vilniuje (pvz., Žygimantas Augustas, 1544–1548). Pati lenkų kalba
nuo XVI a. ėmė įsigalėti Lenkijos valstybiniame gyvenime, pakirsdama lotynų kalbos pozicijas. Didelį vaidmenį atliko lenkiška Bažnyčia.
Lenkų kunigai Lietuvoje nė nemanė mokytis lietuvių kalbos. Jie vedė
lietuvius ne tiek į Dangaus, kiek į Lenkijos karalystę.
Lietuvoje įsigalinti lenkų kalba nuo pat pradžios buvo prisotinta
lietuvių tarties elementų ir kitų lituanizmų. Ją vadiname „lietuviška
lenkų kalba“ (polszczyzna litewska), tebevartojama iki šių dienų ir
tikriesiems lenkams nelengvai suprantama, bet aiškiai rodanti šios
kalbos atneštinį pobūdį.
Lenkų kalbos plitimą Lietuvoje paspartino Liublino unija (1569).
Dėl jos sudarymo ilgai vyko derybos. Lenkai reikalavo ne abiejų valstybių sujungimo, bet Lietuvos prijungimo. Neradusi kompromiso Lietuvos delegacija paliko Liubliną. Tuomet karalius Žygimantas Augustas, derybose palaikęs lenkus, panaudojo prieš lietuvius prievartą. Jis
Lietuvai priklausančias Kijevo, Podolės, Voluinės ir Palenkės vaivadijas prijungė prie Lenkijos. Taip buvo labai sumažinta Lietuvos valstybės teritorija, o Lenkijos – atitinkamai padidinta. Sudarytos sąlygos
tose vaivadijose „auginti lenkus“. Dėl tebesitęsiančio karo su Rusija
Lietuva negalėjo pasipriešinti ginklu. Lietuvos valstybės ploto mažėji-
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mas vedė prie lietuvių tautos mažėjimo. Atitinkamai Lenkijos valstybė
visą laiką didėjo ir tai lėmė lenkų tautos gausėjimą.
Paskutiniuoju bendros Respublikos laikotarpiu Lietuvoje lenkų
kalba įvesta visose valdžios įstaigose, bažnyčiose, mokyklose, apskritai visame viešajame gyvenime. Sudarytos palankios sąlygos lietuviams lenkinti.
Praradus nepriklausomybę siekta lenkakalbiams lietuviams įdiegti lenkišką savimonę. Lenkiškumas nepaprastai suklestėjo Vilniaus
universitete. Lenkų tautinių interesų gynimo požiūriu Vilnius tapo
netgi kovingesnis už Varšuvą. Jokio lietuviško švietimo tada nebuvo.
Lietuviškai mokyta tik slaptose valstiečių mokyklėlėse, jas valdžia
persekiojo. Atsirado lenkų kalbos masyvai, išbarstyti salomis po visą
Lietuvos teritoriją.
Lietuvių kilmės lenkai įnešė didelį indėlį į lenkų kultūros lobyną, atliko svarbų vaidmenį lenkų literatūros raidoje. Tai didieji poetai
Adomas Mickevičius ir Julijus Slovackis, daug žymių rašytojų, sukūrusių nemirtingus šedevrus, kuriuose ryškūs lietuviški motyvai, senõsios Lietuvos idealizavimas. Iš Lietuvos valstybės teritorijos kilo ar
joje išaugo daug žymių Lenkijos visuomenės veikėjų ir mokslininkų,
tarp jų Juzefas Pilsudskis (Józef Piłsudski), pirmasis Lenkijos prezidentas Gabrielis Narutavičius (Narutowicz), Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas (Czesław Miłosz; nesulenkinta pavardė Milašius) ir kiti.
Lenkais virtęs privilegijuotasis luomas nuo XVIII a. vidurio ėmė
lenkinti visus lietuvius. Lietuvybė buvo visuotinai niekinama – ir dvare, ir bažnyčioje, ir mokykloje, tai veikė valstiečių psichiką. Jie ėmė
gėdytis savo gimtosios kalbos, jos vengti, tapo „tikri lenkai“.
Pirmasis pasaulinis karas ir imperijų subyrėjimas sužadino tautų išsivadavimo viltį. Lietuvių tautos likučiai ryžosi nepriklausomam
gyvenimui. Siekė sukurti tautinę valstybę to meto etninėse ribose. Nepretendavo į Lietuvos plotus. Atsikurianti Lenkija atvirkščiai – siekė
atgauti visas buvusias jungtinės Respublikos teritorijas, gyvenamas
įvairių tautų (tikėjosi jas sulenkinti). Niekas savų žemių nenorėjo atiduoti, todėl lenkai ėmė jas ginklu. Sulaužę ką tik pasirašytą Suvalkų
sutartį ir organizavę tariamą „sukilimą“, užgrobė ir Lietuvos sostinę
Vilnių. Siekė užimti kuo didesnę nepriklausomos Lietuvos dalį. Mirtinas pavojus sužadino nepaprastą patriotinį Lietuvos pakilimą. Žmonės
masiškai stojo savanoriais į kariuomenę Tėvynės ginti. Generolo Želigovskio vadovaujama lenkų „sukilusi“ armija kautynėse prie Širvintų
ir Giedraičių buvo sumušta. Atsirado galimybė išlaisvinti Vilnių, bet
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Tautų Sąjungos misija privertė Lietuvos vyriausybę pasirašyti paliaubas ir nustatė abi kariuomenes skiriančią liniją – tai iki 1939 m. buvo
Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena. Lietuviai negalėjo išsižadėti savo
sostinės ir nutraukė su Lenkija visus santykius. Jų akyse lenkai visiškai prarado pasitikėjimą.
Atplėštas nuo Lietuvos Vilniaus kraštas tapo Lenkijos provincija.
Lenkai visomis išgalėmis siekė ją sulenkinti: neliks lietuvių, nebebus
problemos. Vykdyta prievartinė polonizacija. Kovota su viskuo, kas
lietuviška. Gyventojai buvo prievarta užrašomi lenkais. Uždarytos
beveik visos lietuvių mokyklos ir organizacijos. Suvaržyta lietuviška
spauda. Vilniaus vaivada Liudvikas Bocianskis 1936 m. slaptoje instrukcijoje išdėstė lietuvybės slopinimo principus. Nepaisant viso to,
kompaktiški lietuvių kalbos masyvai šiaurinėje krašto dalyje išliko
maždaug iki Pabradės–Pastovio geležinkelio, o pietuose – pradedant
Rūdiškių miesteliu. Visame okupuotame plote išliko daugybė lietuviškų salų salelių.
Į pietus nuo Vilniaus plito ne lenkų, o gudų (rytų slavų) kalba,
kuri oficialiai laikyta ir dabar tebelaikoma lenkų (vakarų slavų) kalbos
tarme (!). Tai viena iš daugelio nesąmonių, kurių griebėsi polonizuotojai.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Lietuva atgavo Vilnių ir
apie ketvirtadalį okupuotos teritorijos. Visa kita buvo priskirta prie
Gudijos, nors ten liko daug lietuviškų gyvenviečių, net ištisų masyvų.
Vokiečių okupacijos metais Vilnijoje veikė stiprus šovinistinis
lenkų pogrindis, žiauriai kovojęs prieš lietuvius ir juos žudęs, valęs
erdvę „būsimajai Lenkijai“.
Po karo sovietų valdžia leido Vilniaus krašte atkurti lietuviškas
mokyklas, bet apie 1950 m. Stalinas nusprendė, kad Vilnijos atlietuvinimas prieštaraująs Sovietų Sąjungos interesams. Beveik visos lietuviškos mokyklos buvo paverstos lenkiškomis. Krašte vyko nuožmi
antilietuviška propaganda. Lietuvybė imta persekioti net labiau negu
lenkų okupacijos metais. Jai suduotas mirtinas smūgis. Daug kur lietuvybės ženklų išliko tik žmonių pavardėse ir vietovardžiuose (iš paviršiaus aplenkintuose), vietos žmonių kalboje, taip pat tautodailėje ir
papročiuose.
Sovietų Sąjungai žlungant, Aukščiausiojoje Taryboje (Atkuriamajame Seime) vieningai balsuojant už Lietuvos nepriklausomybę, trys
deputatai lenkai susilaikė. Įsisenėjęs antilietuviškumas! Vėliau lenkai
visaip trukdė nepriklausomos valstybės kūrimą, kėlė antilietuvišką
isteriją. Prisidėjo „apaštalaujantys“ kunigai iš Lenkijos. Imta steigti
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lenkų autonomines apylinkes, vykdančias Maskvos (!), o ne Vilniaus
nurodymus. Iškilo reali Lietuvos padalijimo grėsmė. Teko įvesti tiesioginį autonominių rajonų valdymą. Nepaisant priešiškos Lenkijos
reakcijos, greit buvo atkurtas autonomininkų sugriautas krašto ūkis,
sutvarkytas švietimas ir pašalintos komunizmo liekanos. Tačiau paslaptingos jėgos padėjo autonomijos kūrėjams išvengti bausmės. Dalis
jų netgi išliko valdžioje, dėjosi esą lojalūs Lietuvai, bet slapta jai kenkė
ir tebekenkia.
Santykiai su Lenkija gerėjo. Lietuviai į ją ėmė žiūrėti kaip į strateginę partnerę, bet lenkai sumanė įvesti Vilnijos gyventojams lenko
kortą, rodančią jų priklausymą lenkų tautai ir ištikimybę Lenkijai (kaip
jie galėjo likti ištikimi Lietuvos piliečiai, ypač kai Lenkija pareikalavo,
kad aplenkintos lietuviškos kilmės Vilnijos gyventojų pavardės būtų
rašomos lenkiškomis raidėmis?). Tai buvo nauja lenkų klasta – siekis
užbaigti okupacijos metu pradėtą krašto polonizaciją.
Šeštasis skyrius – „Okupacijos“. Jį sudaro poskyriai: „Mažoji
Lietuva vokiečių valdžioje“, „Carinė Rusija“, „Kaizerinė Vokietija“,
„Bolševikmetis“, „Nacių Vokietija“, „Sovietų Sąjunga“.
Mažąja Lietuva vadinama Kryžiuočių ordino pavergta lietuvių
tautos dalis, daugiau kaip septynis šimtmečius valdyta vokiečių, bet
Lietuvos istorijoje atlikusi labai svarbų vaidmenį.
Kryžiuočių valstybėje lietuviai sudarė gausiausią ne vokiečių etninę grupę. Paskutinysis ordino magistras Albrechtas, perėjęs į
Liuterio tikėjimą, tapęs pasaulietiniu Prūsijos valdovu ir dėl to netekęs
popiežiaus bei katalikiškų Vakarų paramos, ėmė orientuotis į krašto
autochtonus, daugiausia lietuvius (prūsai jau buvo beišnykstantys)
– juos globodamas galėjo daug pasiekti: pavertęs liuteroniška buvusią
Žemaičių kunigaikštiją, sujungti Prūsijos ir Livonijos teritorijas; kaip
artimas bevaikio Žygimanto Augusto giminaitis pretenduoti į jo įpėdinius, net į Lenkijos karalystės sostą. Dėl to Albrechtas ir jo įpėdiniai
globojo lietuvius: steigė jiems mokyklas, finansavo lietuviškų knygų
leidimą, lietuvių kalba skelbė valdžios įsakymus. Nieko panašaus nebuvo lenkinamoje Lietuvos valstybėje. Karaliaučiuje įsteigtame universitete, kaip valdžios stipendininkai, studijavo parsikviesti iš Lietuvos protestantizmo šalininkai, tarp jų ir pirmosios lietuviškos knygos
autorius Martynas Mažvydas.
Suklestėjus lietuviškai raštijai Prūsijoje, maždaug nuo XVII a. vidurio atsirado vientisa rašomoji bendrinė kalba, išaugusi iš tenykštės
vakarų aukštaičių tarmės pietinio dialekto, geriausiai išlaikiusio senąjį
lietuvių kalbos modelį. Toje mažlietuvių bendrinėje kalboje lyginamo-
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sios indoeuropiečių kalbotyros kūrėjai atpažino didžiai seną kalbinę
struktūrą, artimą jų rekonstruojamai indoeuropiečių prokalbei. Dėl to
jie lietuvių kalbą išgarsino visame mokslo pasaulyje.
Susijungusi su Brandenburgu Prūsija virto karalyste, ėmė sparčiai
stiprėti ir greit atsidūrė tarp galingiausių Europos valstybių. Didelėje
valstybėje lietuvių vaidmuo sumažėjo. Po maro vykdyta kolonizacija jų
apgyventą teritoriją praskiedė kitataučiais. Tačiau valdžia ir toliau rūpinosi lietuviška religine raštija. Parengtas ir išleistas lietuvių kalba Biblijos vertimas bei religinių giesmių rinkinys, jie ne kartą buvo tobulinami
ir perleidžiami. Religinės lietuviškos literatūros leidyba toliau klestėjo.
Prūsijoje atsirado net lietuvių kalbotyros knygų, ypač svarbių žodynų ir gramatikų. Karaliaučiaus ir Halės universitetuose buvo įsteigti
lietuviški seminarai (tam tikri mokymo centrai, darę ir mokslo darbą),
juose vokiečiai buvo mokomi lietuvių kalbos ir iš jų rengiami kunigai lietuviškoms parapijoms. Minėtini Jokūbo Brodovskio, Pilypo ir
Povilo Fridricho Ruigių, Gotfrydo Ostermejerio ir Kristijono Gotlybo
Milkaus lituanistiniai veikalai.
Visa tai sudarė sąlygas rastis lietuviškai grožinei literatūrai. Jos
pradininkais laikytini Teofilis Šulcas, Adomas Fridrichas Šimelpenigis
ir minėtasis K. G. Milkus, parengę literatūrinę dirvą didžiajam lietuvių
tautos genijui mažlietuviui Kristijonui Donelaičiui ir jo nemirtingiems
Metams.
Napoleonui sumušus Prūsijos kariuomenę, karalius Frydrichas
Vilhelmas III kurį laiką gyveno Klaipėdoje, pamėgo lietuvius ir įsakė
jų gyvenamose vietovėse skirti valdininkus tik lietuvius, o jo žmona
Luiza įsteigė specialią mokymo įstaigą mokytojams lietuviškoms mokykloms rengti. Nors Prūsijos vyriausybė ir toliau lietuvius globojo,
vietinė valdžia buvo nusiteikusi antilietuviškai.
Daug lituanistikai nusipelnė Liudvikas Gediminas Rėza, išgelbėjęs
nuo pražūties Donelaičio Metus, savo rinkiniu Dainos padėjęs tvirtą
pagrindą lietuvių folkloristikos mokslui. Jo darbai sulaukė tarptautinio
pripažinimo.
Lietuvių rašomoji kalba Prūsijoje ilgainiui nutolo nuo liaudies
šnekamosios kalbos ir paprastiems žmonėms darėsi nelengvai suprantama. Mykolas Merlinas (Mörlin) siekė ją priartinti prie liaudies kalbos. Sukėlė diskusiją apie kalbą, ir joje iškeltos mintys reikšmingos ir
šiandien.
Prūsijos pastangomis sukūrus Vokietijos imperiją prasidėjo prievartinė lietuvių germanizacija. 1872 ir 1873 m. valdžios įsakymais
lietuvių kalba buvo išstumta iš visų mokyklų, valdžios įstaigų, imta
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šalinti iš bažnyčių, apskritai visuomenės gyvenimo. Išplėtota smarki
prieš ją nukreipta propaganda. Lietuvybė buvo atkakliai persekiojama. Lietuviai priešinosi ilgai, net XX amžiuje. Tačiau jų skaičius sparčiai mažėjo. Rašomoji kalba degradavo.
Dėl intensyvios germanizacijos (carinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje – lenkinimo ir rusinimo) iškilo pavojus lietuvių tautai išnykti
nuo Žemės paviršiaus. Susirūpinę mokslininkai 1879 m. įkūrė Lietuvių literatūros draugiją (Litauische literarische Gesellschaft), kurios
tikslas buvo surinkti mokslui svarbius išmirštančios tautos ir jos kalbos duomenis. Draugija veikė iki 1923 m.
Tokiomis sunkiomis sąlygomis dirbo žymiausias Mažosios Lietuvos kalbininkas Frydrichas Kuršaitis (vokiškai rašęsis Friedrich
Kurschat), daug nusipelnęs baltistikos ir indoeuropeistikos mokslui,
į jį įėjęs kaip lietuvių kalbos priegaidžių atradėjas. Jo Lietuvių kalbos
gramatika ir žodynai išlaikė mokslinę vertę iki šiol.
Po Pirmojo pasaulinio karo Mažoji Lietuva buvo padalyta į dvi
dalis: mažesnioji, šiaurinė dalis – Klaipėdos kraštas – atiteko atsikuriančiai Lietuvai, visa kita – Rytprūsiai – liko Vokietijos valdžioje.
Klaipėdos krašto integravimas į Lietuvą vyko sunkiai, trukdė per ilgus šimtmečius atsiradę ekonominiai ir kultūriniai skirtumai, taip pat
Vokietijos inspiruojama antilietuviška propaganda, įsigalėjus naciams
tapusi itin brutali.
Rytprūsiuose lietuvių kalba merdėjo. Ypač juodos dienos prasidėjo 1933 m., kai į valdžią atėjo Adolfas Hitleris. Lietuviai buvo
žiauriai persekiojami, net žudomi. Nukentėjo žymusis filosofas ir
rašytojas Vydūnas, svarbiausias lietuvybės ir lietuvių kalbos Rytprūsiuose puoselėtojas. 1938 m. buvo pakeista daug vietovardžių:
„sukurta“ apie 3 300 visiškai naujų, kurie pakeitė apvokietintus lietuviškus.
Vis dėlto lietuvybė Rytprūsiuose neužgeso. Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą nuo Lietuvos sienos beveik iki Karaliaučiaus su vyresniosios kartos žmonėmis dar buvo galima susikalbėti lietuviškai.
Minėtinas tarpukariu Vokietijos universitetuose dirbęs žymus
baltistas mažlietuvis Jurgis Gerulis (Georg Gerullis), daug nusipelnęs
lituanistikai, ypač tirdamas lietuvių tarmes ir senuosius raštus. Aprašė
savo gimtojo kaimo ir savo šeimos vokietėjimą. Padėjo Kauno universitetui auginti lietuvių dialektologus. 1945 m. gegužės naktį sergantis
sovietinio saugumo buvo areštuotas ir dingo be žinios.
Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą Hitleris nuo Lietuvos atplėšė Klaipėdos kraštą. Jame imta naikinti viską, kas lietuviška: uždaromos lie-
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tuviškos mokyklos, įstaigos, iš bibliotekų lietuviškos knygos vežamos
į popieriaus fabriką, uždrausta net lietuviškai kalbėti.
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Klaipėdos krašte vyko įnirtingi mūšiai. Pasitraukiantys hitlerininkai daugumą gyventojų evakavo į
Vokietijos gilumą. Dalis žuvo besikeldami per sovietų armijos apšaudomas Kuršių marias. Karui pasibaigus Klaipėdos krašto gyventojų
bebuvo likę gal tik apie 10–20 proc. Kai kurie lietuviai bandė grįžti
namo, bet ten jau šeimininkavo svetimieji. Pasitraukę į Vakarus vieni
įsikūrė Vokietijoje, kiti persikėlė į JAV, Kanadą, Argentiną, Australiją ir kitas šalis. Įsitraukė į lietuvių emigrantų kultūrinį gyvenimą. Su
tėviške ryšiai ilgą laiką buvo nutrūkę, tik 1987 m. sovietinė valdžia
pradėjo leisti jiems lankytis Klaipėdoje.
Daug pasilikusių klaipėdiškių bolševikai ištrėmė į Sibirą. Dėl protestantų tikybos klaipėdiškiai lietuviai buvo painiojami su vokiečiais,
nors kalbėjo lietuviškai. Nepakeldamas priešiškumo dažnas rašėsi esąs
vokietis, tikėdamasis išvykti į Vokietiją, kur turėjo giminių. Ilgainiui
sumišo su kitais lietuviais ir baigia tarp jų ištirpti. Tik vienur kitur
tėra išlikusios paskiros autochtonų šeimos. Bolševikai suniokojo senąjį kultūrinį klaipėdiškių paveldą – bažnyčias, kapines ir kita.
Daug baisesnis likimas ištiko Rytprūsių lietuvius, kurie veltui tikėjosi, kad po karo jų kraštas bus prijungtas prie Lietuvos ir jie nebebus persekiojami. Tačiau Stalinas jų neskyrė nuo vokiečių. Prasidėjo
teroras. Visi Rytprūsių gyventojai buvo vejami iš gimtųjų namų, be
teismo žudomi. Siautėjo badas. Vyko genocidas. Ieškodami išsigelbėjimo žmonės bėgo į rusų okupuotą Lietuvą. Vakarinėje Lietuvos
dalyje tada susikaupė daugybė elgetaujančių Rytprūsių gyventojų,
daugiausia moterų su mažais vaikais ir invalidų senelių. Dauguma jų
kalbėjo lietuviškai, bet buvo ir silpnai šią kalbą mokančių arba visai
nesuprantančių lietuviškai. Nors bolševikų valdžia draudė, Lietuvos
žmonės stengėsi padėti nelaimingiesiems. Netekdami vilties išgyventi, palikdavo savo vaikus auginti pakeliui sutiktiems lietuviams. Ir šie
juos augino. Po 40 metų „vokietukai“ ėmė ieškoti savo brolių, seserų,
giminių...
1945–1946 m. visi suaugę Rytprūsių gyventojai buvo išgaudyti
ir išgabenti į Vokietiją, dar daugiau jų – į Sibirą, ten beveik visi žuvo.
Rytprūsiuose autochtonų nebeliko.
Stalino sprendimu 1946 m. balandžio 7 d. Rytprūsiai buvo atiduoti Rusijos Federacijai, nors su ja nesiribojo. Šią Rusijos koloniją
imta apgyvendinti rusais, šiems stengtasi įkalti į galvą absurdą, jog čia
nuo amžių esanti slavų žemė (!). Buvo painiojamas Rusijos ir Prūsijos
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pavadinimas. Pakeisti visi vietovardžiai, nesvarbu, ar jie vokiški, lietuviški, ar prūsiški. Net hidronimus keitė (retas atvejis žmonijos istorijoje). Naikino visus čia anksčiau gyvenusių žmonių pėdsakus. „Vyresniojo brolio“ pavyzdžiu pasekė lenkai, jie „savo“ Rytprūsių dalyje
taip pat daug baltiško vardyno pakeitė lenkišku.
Nyku dabar svetimųjų suniokotoje ir išniekintoje prūsų ir lietuvių
žemėje. Nebėra nė vienos lietuviškos mokyklos, nors pokarinių naujakurių lietuvių gyvena per 40 tūkstančių.
Toks likimas ištiko kraštą, kuriame buvo išsaugota lietuvių kultūra, kur iki XVIII a. pabaigos ji plėtota intensyviau negu pačioje Lietuvoje, o mokyklų ir periodinių leidinių skaičiumi Mažoji Lietuva lenkė
Didžiąją Lietuvą dar ir visą XIX amžių. Čia, o ne Didžiojoje Lietuvoje,
subrendo lietuvių tautinė savimonė.
Carinė Rusija po III Respublikos padalijimo (1795) gavo didžiąją to meto etninės Lietuvos dalį, tik Užnemunė buvo priskirta prie
Prūsijos. Carė Jekaterina II pareiškė, kad gautasis kraštas esantis iš
seno rusiškas, todėl turi būti toliau rusinamas. Jos įpėdiniai laikėsi
šiek tiek švelnesnių pažiūrų.
Valstiečiams baudžiava buvo dar pasunkinta. Pažangesnių dvarininkų bandymai daryti reformas, net naikinti baudžiavą, dėl carizmo
nenoro tai daryti nueidavo niekais.
Prie Prūsijos prijungtoje Užnemunėje (pavadintoje Naujaisiais
Rytprūsiais) valstiečių gyvenimas labai pagerėjo. Panaikinta baudžiava. Napoleonas šį kraštą prijungė prie lenkiškos Varšuvos kunigaikštijos, kuri po Vienos kongreso (1815) buvo paversta Lenkijos Karalyste
ir pateko Rusijos valdžion. Čia galiojo Napoleono įstatymai, net tada,
kai karalystė buvo panaikinta ir pasidarė paprasta Rusijos provincija,
valdoma Varšuvos generalgubernatoriaus. Lietuvių gyvenamas plotas
įėjo į 1867 m. sudarytą Suvalkų guberniją, davusią šiam kraštui Suvalkijos pavadinimą, o vietos lietuvius imta vadinti suvalkiečiais. Jų padėtis visą laiką buvo geresnė negu kitų lietuvių. Jie anksčiau prakuto,
ėmė leisti vaikus į mokslus ir tuo būdu išaugino naują lietuvių inteligentiją, atlikusią lemiamą vaidmenį kuriant nepriklausomą Lietuvą.
1830 ir 1863 m. sukilimus Lietuvoje rengė sulenkėjęs privilegijuotasis sluoksnis. Buvo įtraukti ir lietuviai valstiečiai, nors jiems daugiau
rūpėjo baudžiavos panaikinimas negu „ponų Lenkijos“ atkūrimas.
Kultūriniam krašto gyvenimui labai pakenkė Vilniaus universiteto uždarymas 1832 m.
Malšinti 1863 m. sukilimą caras pavedė Vilniaus generalgubernatoriui M. Muravjovui, ir jis tai darė žiauriausiu būdu – viešai korė
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sukilėlius, dėl to gavo Koriko pravardę. Numalšinęs sukilimą, jis ėmėsi
brutalios prievartinės rusifikacijos. Visas viešąsias mokyklas pavertė
rusiškomis, surusino visas įstaigas. Siekė rusinti net bažnyčias. Viešose vietose vertė kalbėti tik rusiškai. Uždraudė lietuvišką spaudą.
Knygos galėjo būti leidžiamos tik rusišku raidynu. Tuomet lietuviai
organizavo savo knygų spausdinimą užsienyje, daugiausia Prūsijoje,
slaptą jų gabenimą per sieną ir platinimą Lietuvoje. Prasidėjo knygnešių epocha – unikalus reiškinys pasaulio istorijoje, trukęs iki 1905 m.
Per 40 spaudos draudimo metų nukentėjo apie 3 200 nelegalios spaudos leidėjų ir platintojų. Tautinės kultūros plėtotei buvo padaryta labai
daug žalos, lietuvių tauta istorijos laiptais nustumta žemyn.
Ji atsidūrė ant bedugnės krašto: šalis pavergta, miestai ir dvarai
nutautinti, žiauriai persekiojamą protėvių kalbą išlaikė tik baudžiauninkai samanotose trobelėse... Ir – stebuklas: prasidėjo tautinis atgimimas, prabilo vidinės tautos jėgos, savisaugos instinktas. Niekinama lietuvių liaudis per palyginti trumpą laiką pakilo ir pasiryžo
siekti nepriklausomo gyvenimo.
Iškilo būtinas reikalas turėti bendrą visų lietuvių rašomąją kalbą.
Tautos atgimimo veikėjų akys nukrypo į Mažąją Lietuvą, kur egzistavo sunorminta rašomoji kalba, didžlietuviams sektinas pavyzdys,
juolab kad dauguma atgimimo veikėjų buvo suvalkiečiai, kalbėję taip,
kaip buvo rašoma Mažojoje Lietuvoje. Jie didžiųjų lituanistų Augusto
Šleicherio ir Frydricho Kuršaičio aprašytą mažlietuvių kalbos modelį, įsitvirtinusį lyginamojoje kalbotyroje, perkėlė į Didžiąją Lietuvą ir
pritaikė jos poreikiams. Tą darbą atliko kalbininkai, daugiausia Jonas
Jablonskis, pagrįstai vadinamas dabartinės lietuvių bendrinės kalbos
tėvu.
Nepriklausomybę buvo galima pasiekti tik baigiantis Pirmajam
pasauliniam karui (nusinešusiam daugybę lietuvių gyvybių, juos išblaškiusiam po įvairias šalis, labai suniokojusiam visą kraštą), ir Vasario 16-osios aktas buvo pasirašytas kaizerinės okupacijos sąlygomis.
Paskui besitraukiančių vokiečių kariuomenę slinko Raudonosios armijos daliniai su marionetine prorusiška bolševikų „valdžia“, siekiančia
sukurti sovietinę Lietuvos respubliką, net hibridą Litbelą. Krašte siautėjo bermontininkai, lenkai užgrobė sostinę Vilnių. Tik lietuvių savanorių kariuomenės krauju nepriklausomybė buvo apginta. Greit buvo
užgydytos karo žaizdos ir sukurta klestinti valstybė.
1939 m. rudenį, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Lietuva atgavo Vilnių ir dalį lenkų okupuoto krašto. Po pusmečio Stalinas
klasta okupavo Lietuvą (1940 m. birželio 15 d.). Bolševikiniu būdu
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buvo išrinktas sovietinis Seimas (reikėjo balsuoti už tiek kandidatų,
kiek bolševikai iškėlė), jis nusprendė (irgi apgaulės būdu) prašytis priimti į Sovietų Sąjungą. „Priėmimo“ komedija baigta Kremliuje rugpjūčio 3 d., ir Lietuva kaip suvereni valstybė liovėsi egzistavusi. Krašte
prasidėjo baisus bolševikinis teroras: masiniai nekaltų žmonių areštai,
kraupios žudynės, pagaliau – gyventojų (ir senelių, mažų vaikų) trėmimas į Sibirą, į amžino įšalo Užpoliarės sritis.
Košmarą nutraukė prasidėjęs Vokietijos karas su Sovietų Sąjunga; jo lietuviai laukė kaip išsigelbėjimo nuo pražūties.
Dar prieš įžengiant vokiečių kariuomenei per Kauno radiją buvo
paskelbta apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Sudaryta laikinoji vyriausybė. Tačiau vokiečių planuose vietos nepriklausomai
Lietuvai nebuvo numatyta: hitlerininkai planavo Baltijos šalis paversti vokiečių žeme. Prasidėjo nacių teroras: koncentracijos stovyklose žuvo apie 17 tūkst. Lietuvos gyventojų, daug išvežta darbams
į Vokietiją. Tačiau didžiausias nacių nusikaltimas – žydų išžudymas
(holokaustas).
Kaip sudėtinę Rytų krašto dalį vokiečiai suformavo Lietuvos generalinę sritį (General-Bezirk Litauen), nuo jos atskyrė lietuviškas
Druskininkų, Marcinkonių, Rudnios apylinkes, jas prijungė prie Rytprūsių, bet Lietuvos sričiai priskyrė Ašmenos ir Svyrių apskritis.
Patyrę pralaimėjimų frontuose hitlerininkai griebėsi drastiškų
priemonių: vertė jaunimą eiti į savo kariuomenę ir darbo tarnybas, bet,
susidūrę su atkakliu lietuvių pasipriešinimu, uždarė abu Lietuvos universitetus, areštavo daug žymių visuomenės veikėjų, dalį jų išsiuntė į
mirties lagerius. Neįstengdami lietuvių palaužti, leido generolui Povilui Plechavičiui organizuoti lietuvišką Vietinę rinktinę – į ją jaunimas
stojo su entuziazmu. Vokiečių pastangos Rinktinę įtraukti į Vermachtą
nuėjo niekais. Rinktinė išsiskirstė. Hitlerininkai areštavo daug jos karininkų, dalį sušaudė, kitus išvežė į Vokietiją saugoti aerodromų (apie
3 500 vyrų) – juos vėliau bolševikai trėmė į Sibirą.
Išstumdama vokiečius sovietų armija 1944 m. priartėjo prie Lietuvos. Jos teritorijoje maždaug pusę metų vyko įnirtingi mūšiai, jie baigėsi 1945 m. sausio 28 d. Klaipėdos užėmimu. Lietuviai tikėjosi, kad
Santarvininkai laikysis Atlanto chartijos ir atkurs Lietuvos bei kitų
Baltijos šalių nepriklausomybę. Deja, Vakarai darė Sovietų Sąjungai
daug nuolaidų. Stalino hipnozės užliūliuoti, tenkino jo besotį apetitą.
Lengva ranka švystelėta bolševikiniam slibinui į nasrus beveik pusė
Europos. Trijų milijonų lietuvių tauta buvo pasmerkta baisioms kančioms. „Mes už Sovietų Lietuvą, bet be lietuvių“, – tai atsiųsto iš Mas-
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kvos emisaro M. Suslovo žodžiai. Ir jis šį planą vykdė žiauriausiomis
priemonėmis.
Buvo paskelbta neteisėta jaunimo mobilizacija (okupuotoje šalyje!). Jaunimas ją boikotavo, slapstėsi miškuose, telkėsi į kovos būrius
ir užpuldinėjo bolševikų valdžios būstines, vadavo areštuotuosius.
Priešinimasis peraugo į ginkluotą rezistenciją – partizaninį karą. Su
partizanais kovojo Sovietų Sąjungos kariuomenė, vedama vietinių
tautos išdavikų – kolaborantų (stribų). Partizanai rodė nepaprastą
didvyriškumą. Apie juos sukurta daug liaudies dainų, ištisa tautosaka. Jie buvo bolševikų žiauriai kankinami ir žudomi. Sumaitotus
jų kūnus guldydavo miestų aikštėse, paskui sumesdavo į šulinius,
žvyrduobes, pakasdavo arklidėse po mėšlu ar mesdavo į tualetus.
NKVD stengėsi sukiršinti lietuvius tarpusavyje, kad kuo daugiau
išsižudytų.
Beveik dešimtmetį trukęs partizaninis karas (iki 1952 m. organizuotas, vėliau kovojo pavienės grupės ir atskiri partizanai) – įtikinamiausias tautos referendumas, kurį savo gyvybe pasirašė apie 30
tūkstančių laisvės kovotojų.
Jau 1945 m. rudenį atnaujinti trėmimai į Sibirą. Jie tęsėsi 8 metus.
Ištremtųjų skaičių nelengva nustatyti, gali būti apie 400 tūkst. žmonių. Kaip ir anksčiau, trėmė be teismo, net kelių savaičių kūdikius ir
kretančius senelius. Be teisės sugrįžti namo. Siaubingos darbo sąlygos,
rūsti Sibiro gamta, ypač Užpoliarėje, žudė tūkstančius. Tačiau lietuviai
nepalūžo. Sibiro lietuvaičių maldaknygė ant zuperio maišo popieriaus,
iš duonos nulipdyti rožančiai, beržo tošyje parašyti laiškai, Laptevų
pajūrio dirbiniai iš mamuto kaulo – tokia buvo naujoji tremtinių kūryba ir tautodailė.
Didelė nelaimė lietuvių tautai buvo prievartinė kolektyvizacija,
sugriovusi klestėjusią krašto ekonomiką ir ilgiems dešimtmečiams nuskurdinusi kaimą.
Gyventojų nuostoliai pokario metais Lietuvoje buvo labai dideli.
Iš viso netekta – žuvusių, nukankintų, pasitraukusių ir nebegrįžusių
– apie milijono žmonių, maždaug kas trečio Lietuvos gyventojo. Nė
viena valstybė Europoje neprarado tokios didelės savo gyventojų dalies kaip neutrali Lietuva.
Bolševikų valdžia be saiko liaupsino Staliną. Melavo visuomet ir
visur. Juodino „buržuazinę“ Lietuvą, klastojo jos istoriją. Persekiojo
religiją, uždarinėjo ir išniekino bažnyčias, areštavo daug kunigų, likvidavo religinę spaudą. Stengėsi įdiegti žmogaus prigimčiai svetimą
ideologiją. Lietuva buvo izoliuota nuo laisvojo pasaulio.
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Zigmo Zinkevičiaus
knygos „Lietuviai...“ viršelis

1953 m. mirus Stalinui prasidėjo vadinamasis chruščiovinis atšilimas, deja, neilgai trukęs. Jį pakeitė neostalinizmas – brežnevinio tipo
stagnacijos (sąstingio) epocha su senąja priespauda, tik be sadistinių
žudynių. Viską tvarkė „neklystantis“ Centras, kuriam lietuvių tautos
reikalai nerūpėjo. Priešingai, jis darė viską, kad ji išnyktų, įsilietų į
„didžiąją rusų tautą“. Per dvikalbystę buvo einama prie rusiškos vienkalbystės. Šnekamoji lietuvių kalba sparčiai degradavo. Bet lietuvių
tauta ir toliau egzistavo, maitinama pogrindžio spaudos, slopinamų ir
vos girdimų užsienio radijo laidų, kovojančių dėl žmogaus teisių disidentų veiklos.
Stalino sukurta „blogio imperija“ artėjo prie ekonominio kracho.
Michailo Gorbačiovo pastangos ją reformuoti, viešumo (гласность)
ir pertvarkos (перестройка) idėjos tik pagreitino jos pabaigą. Sujudo laisvės ištroškusios gyventojų masės. Estijoje ir Latvijoje susikūrė
Liaudies frontai, Lietuvoje – (Persitvarkymo) Sąjūdis, atvedęs lietuvių
tautą į nepriklausomybę. Laisvuose rinkimuose išrinkta Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas), pirmininkaujama Sąjūdžio vadovo
Vytauto Landsbergio, 1990 m. kovo 11 d. išpildė svarbiausią lietuvių
tautos lūkestį – paskelbė, kad atkuriama Lietuvos nepriklausomybė.
Bolševikinė imperija ėmė byrėti. Atkrito jos buvę satelitai – Rytų
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Europos šalys. Sovietų Sąjungos kariuomenės bandymai jėga užimti
atsikuriančios Lietuvos įstaigas baigėsi nesėkme: sustabdė beginklių
žmonių minios. Žudynės prie TV bokšto parodė visam pasauliui tikrąjį
Kremliaus vadovų veidą. Tačiau tarptautinį nepriklausomos Lietuvos
pripažinimą blokavo Sovietų Sąjunga. Pripažinimui pradžią padarė Islandija (1991 m. vasario 12 d.), po jos – Danija (kovo 1 d.), kitos Vakarų šalys – tik žlugus stalinistų pučui Maskvoje. Pagaliau Lietuvai
baigėsi Antrasis pasaulinis karas, trukęs ilgiau kaip 50 metų. Pasaulis
buvo priverstas pakoreguoti suniokotą Europos žemėlapį.
Knygoje dar yra „Pratarmė“, „Baigiamosios pastabos“, sutrumpinimų, literatūros, žemėlapių ir kitų iliustracijų sąrašai, taip pat asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Zigmas Zinkevičius, Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 504.
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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Vyskupo Antano Baranausko
anketa dvasininkams (1898 m.)
Seinų vyskupo Antano Baranausko (1835–1902) anketa parapijų
dvasininkams atsirado iš susirūpinimo dėl kalbų naudojimo pridėtinėse pamaldose. Kalbos klausimas pamaldose XIX a. pabaigoje –
XX a. pradžioje buvo vienas iš modernėjančios tautos keliamų reikalavimų Katalikų Bažnyčiai. Dėl to galima teigti, kad XIX a. pabaigos ir
XX a. pradžios Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje vienas iš specifinių bruožų buvo lietuvių ir lenkų susidūrimai parapijose dėl lietuvių ar lenkų kalbos vartojimo bažnyčioje. Ši problema buvo aktuali
ir Seinų vyskupijai, kai ją 1897 m. pradėjo valdyti vyskupas Antanas
Baranauskas.
Gerai žinome, kad Seinų vyskupijoje gyveno dvi tautos – lietuviai
ir lenkai. Teritoriškai vyskupija buvo padalinta lyg į dvi dalis: vienoje
kompaktiškai gyveno lenkai, kitoje lietuviai. Seinų vyskupijos parapijose lietuvių kalbos teises pradėta ginti XIX a. septintojo dešimtmečio
pabaigoje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Šie procesai sustiprėjo
XIX a. paskutiniame dešimtmetyje. Grynai lietuviškose ar grynai lenkiškose parapijose nekildavo jokių didesnių keblumų dėl kalbos vartojimo pamaldose. Kitas klausimas – vadinamosios paribio parapijos,
kur susidūrė lietuvių ir lenkų (ar sulenkėjusių lietuvių) etninė riba ir
parapijos buvo mišrios, kur gyveno lenkų kalbą vartojančių parapijiečių. Čia kartais kalbų vartojimo padėtis tapdavo kritinė. Tiesa, kruvini
lenkų ir lietuvių susidūrimai parapijose vyko jau po A. Baranausko
mirties.
Vyskupas Antanas Baranauskas, tik pradėjęs valdyti Seinų vyskupiją, susirūpino nenormalia padėtimi parapijose dėl kalbos vartojimo pridėtinėse pamaldose. Išsiaiškinti padėčiai ir surinkti reikiamai
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informacijai iš parapijų 1898 m. jis parengė anketą ir per dekanus išsiuntinėjo į parapijas. Šioje anketoje vyskupas ne tik rinko duomenis apie kalbų vartojimą pridėtinėse pamaldose, bet ir apskritai apie
liturgines apeigas bažnyčiose. Anketoje iš viso 13 punktų, atsakyti į
klausimus turėjo parapijų dvasininkai.
1. Kaip vyksta pamaldos šiokiadieniais, sekmadieniais (eiliniais, advento, gavėnios), per šventes. 2. Pamaldų dalys: iš mišiolo,
iš brevijoriaus, iš ritualo ir kancionalo, iš kantičkų ir maldaknygių.
Daugumos parapijiečių kalba: lietuvių, lenkų? Kokia giesmių ir viešų maldų bei mokymo kalba? 3. Pamaldų dalys iš eilės: pirmieji mišparai, liturginės valandos (Kada, kokia kalba?), aušrinė, primarija,
votyva, suplikacijos (Kada, kokia kalba?), suma (Kas giedama, kokia kalba?), pamokslai, antri mišparai, kompleta. 4. Kunigo apranga.
5. [Veikimo] būdas (sposób). 6. Švenčiausiojo Sakramento išstatymas.
7. Procesijos. Kas giedama ir kokia kalba? 8. Relikvijos. Kokios bažnyčioje yra? Kada išstatomos, kas giedama ar kalbama, kokia kalba?
9. Laidotuvės: iškilmingos, kuklios, be kunigo. Kas giedama, kokia
kalba? 10. Santuoka: iškilminga, kukli, kada, kam, kokie mokesčiai ir
už ką? 11. Viešos tikinčiųjų pamaldos. Kada ir ką patys žmonės kalba
ar gieda, kokia kalba? Kada su choru, su kunigu, su kunigu ir choru?
Rožinis, vainikėlis, novenos, litanijos (Kokios, kada ir kokia kalba?)
Kryžiaus kelias (Kada, kaip? Su kunigu ar be jo?). Graudūs verksmai, gegužinės, birželio, spalio pamaldos (Kokia kalba, kada, kaip?).
12. Mokymas: a) tikinčiųjų (pamokslai, homilijos, sistemingas katekizmo dėstymas) Kada, kokia kalba?; b) vaikų (pirmos išpažinties,
pirmos komunijos) Kada, kokia kalba?; c) atsitiktiniai (laidotuvių,
santuokos, krikšto, ligonių); d) poteriai – ryto, vakaro ir panašiai; e)
rekolekcijos žmonėms. 13. Kalėdojimas – kaip vyksta? Ko klausinėjama, mokoma, reikalaujama; status animarum; velykinės išpažinties,
tikėjimo pagrindų žinojimo, viešų papročių, vyraujančių nedorybių
kontrolė.
Kitose vyskupijose panašaus pobūdžio anketų nebuvo sudaryta.
Leidinyje spausdinama anketa ir parapijų dvasininkų atsakymai
į klausimus. Atsakymai dabar saugomi Lomžos vyskupijos archyve.
Aptariamą knygą sudaro įvadas, apžvalginis straipsnis „Pridėtinių
pamaldų kalba Seinų vyskupijos bažnyčiose: XIX a.–XX a. pradžia“,
dokumentai originalo, t. y. lenkų, kalba, dokumentų vertimas į lietuvių
kalbą, santraukos anglų ir lenkų kalbomis, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. Aplinkybė, kad tekstai spausdinami dviem kalbomis,
knygą daro prieinamesnę platesniam skaitytojų ratui – skaitantiems ir
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lenkiškai, ir lietuviškai. Publikuojami 67 atsakymai iš 65 parapijų, nes
pora atsakymų priskirta tai pačiai parapijai ir vienas atsakymas – iš
nenustatytos parapijos. Tai šiek tiek daugiau nei pusė parapijų iš tuo
laiku Seinų vyskupijoje buvusiųjų. Atsakymai beveik po lygiai pasiskirstę iš lietuviškų ir lenkiškų parapijų.
Lietuviškos vyskupijos dalies parapijos: Prienų, Garliavos, Pakuonio, Ūdrijos, Liubavo, Krokialaukio, Rudaminos, Simno, Alytaus,
Rumbonių, Daukšių, Liudvinavo, Seirijų, Leipalingio, Liškiavos, Šventežerio, Veisiejų, Kapčiamiesčio, Miroslavo, Metelių, Punsko, Gudelių,
Plutiškių, Skriaudžių, Vištyčio, Marijampolės, Pilviškių, Šunskų, Višakio Rūdos, Veiverių, Zapyškio, Igliaukos, Aukštosios Panemunės,
Balbieriškio, Šilavoto.
Apžvalginiame straipsnyje „Pridėtinių pamaldų kalba Seinų vyskupijos bažnyčiose: XIX a.–XX a. pradžia“ aptariama, kaip lietuvių
kalba skynėsi kelią Seinų vyskupijos bažnyčiose XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje. Pirmiausia apžvelgiama, kaip į lietuvių kalbą
žiūrėjo Seinų vyskupijos vyskupai. Visi vyskupai, išskyrus vyskupą
Paulių Strašinskį, į lietuvių kalbą žiūrėjo palankiai. Toliau straipsnio
autorius apžvelgia paribio parapijas, kuriose lietuvių kalba pridėtinėse pamaldose įsigalėjo be didesnių incidentų. Tačiau didžiausias dėmesys skirtas toms parapijoms, kuriose dėl lietuvių kalbos įvedimo
reikėjo pakovoti ir net buvo prieita iki kraujo praliejimo. Straipsnyje
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plačiau rašoma apie lietuvių kalbos įvedimą pridėtinėse pamaldose
šiose parapijose: Alytaus, Berznyko (Berżniki), Kalvarijos, Kučiūnų,
Lazdijų, Liubavo, Smalėnų, Veisiejų, Vištyčio. Iš šių parapijų aštriausi
susidūrimai, privedę iki kraujo, įvyko Berznyko ir Kalvarijos parapijose. Straipsnio pabaigoje trumpai kalbama apie Suvalkų gubernatorių
požiūrį į konfliktines situacijas parapijose.
Vyskupo A. Baranausko parengtą anketą galima pavadinti XIX a.
pabaigos unikaliu istoriniu šaltiniu, nepasikartojusiu kitose vyskupijose. Atsakymai į anketos klausimus (vieni platesni, kiti siauresni) yra
daugiaplanis ir tarpdisciplininis šaltinis, tinkantis ne tik Bažnyčios istorijos (liturgikos, pastoracijos, maldingumo tradicijos), bet ir etnologų, muzikologų ir net sociologų tyrinėjimams. Anketos atsakymuose
akivaizdžiai atsiskleidžia vienas iš modernybės iššūkių Lietuvos Katalikų Bažnyčiai XIX a. pabaigoje – tai lietuvių kalbos įsitvirtinimas
liturginėje praktikoje Seinų vyskupijoje, esant lenkų kalbos vartojimo
tradicijai. Dokumento duomenys leidžia naujai pažvelgti į ne vieną
Bažnyčios istorijos, etnologijos, muzikologijos ir kitų mokslo sričių
problemą. Knygoje paskelbta medžiaga aktuali ir lyginamosioms studijoms – galima palyginti, kokia padėtis dėl pridėtinių pamaldų kalbos
buvo Vilniaus ir Žemaičių vyskupijose.
Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.). Parengė Algimantas Katilius, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012, 816 p.
Santr. angl., lenk. Bibliogr. išnašose. Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės,
p. 797–807.
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STANISLOVAS SAJAUSKAS

MARIJAMPOLĖS TRILOGIJA
Įvadas
Ilgą laiką kaupiant Marijampolės istorines fotografijas ir kitokią medžiagą apie miestą, kuriame gyvenau ir mokiausi (1957–1963), o bėgant
metams aiškiau suvokiant istorinių žinių reikšmę, kilo sumanymas visą
šį dvasinį turtą įprasminti. Tam pasirinkau įprastą, turiningą ir informatyvų medžiagos pateikimo būdą – fotoleidinį, kurį teisingiausia būtų
vadinti XIX a. pradžios – XX a. pirmosios pusės fotografine istorija.
Pagrindinė albumo medžiaga – fotografijos, atvirukai, dokumentai. Visi
jie susiję su Marijampole, jos žmonėmis, istorija; medžiaga sugrupuota
chronologiškai, pagal dalykinius požymius, pradedant seniausiomis Marijampolės nuotraukomis ir baigiant šių dienų vaizdais. Prie kiekvieno
skyriaus yra trumpas įvadas ir nuotraukų anotacijos.
2011 m. išleidus leidinį Marijampolė, sudominusį marijampoliečius, autoriui buvo pasiūlyta išleisti ir kitą Marijampolės istorijai
skirtą tokio pat tipo leidinį – albumą apie Suvalkijos partizanus. Tai
buvo kur kas sudėtingesnė užduotis, nes partizanai kovojo slaptai, o
jų fotografijos dėl sovietinių okupantų persekiojimo buvo slepiamos ir
netgi naikinamos. Be to, ir partizaninio karo specifika reikalavo konspiracijos, o ginkluotų ir uniformuotų partizanų nuotraukos, patekusios
į priešų rankas, galėjo būti pražūtingos tiek partizanams, tiek jų rėmėjams. Todėl knyga Marijampolė. Partizaninis karas (2012) sukurta
kartu su bendraautoriumi Justinu Sajausku, Marijampolės Tauro apy¹ S. Sajauskas, Marijampolė. Iš praeities į dabartį, Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
² J. Sajauskas, S. Sajauskas, Marijampolė. Partizaninis karas, Kaunas: Naujasis lankas,
2012.
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gardos partizanų ir tremties muziejaus vadovu. Rengiant albumą buvo
pasitelkti kiti Suvalkijos muziejai, taip pat išlikę gyvi partizanai, jų
šeimos nariai, rėmėjai ir pažįstami. Knyga susilaukė išskirtinio skaitytojų dėmesio, jos tiražas (400 vnt.) pasklido, daugiausia Marijampolės
apskrityje, per kelis mėnesius.
Baigiamąja trilogijos dalimi tapo leidinys, skirtas žymiausiam
XX a. marijampoliečiui palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui (Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, 2013).
Šių knygų leidybą finansavo mecenatai Marijampolės koncerno
„Alga“ vadovai Audrius ir Antanas Linkai, tuo būdu svariai prisidėję
prie Marijampolės istorijos išsaugojimo. Trilogiją redagavo Justinas
Sajauskas, išleido „Naujojo lanko“ leidykla, išspausdino „Morkūno ir
Co“ spaustuvė Kaune.
I knyga. Marijampolė. Iš praeities į dabartį
Ši knyga – tai bandymas pateikti Marijampolės istoriją trumpais
tekstais ir fotografijomis, kurių gausą lėmė Marijampolę pasiekęs fotografijos išradimas. Pirmieji profesionalūs fotografai, dirbę Marijampolėje dar XIX a. pabaigoje, buvo Leonas Anšeras (Anscher), V. Homanas4 (W. Hohman) ir juos pakeitę Moisiejus Buhalteris (Movšė
Buchhalteris) bei lietuvis Jokūbas Skrinska. Pastarųjų dviejų meistrų
ypač kokybiškos fotografijos stebino ir žavėjo marijampoliečius, o turtingesnieji, kurių ištekliai leido nusifotografuoti, paliko nemažai portretų, išlikusių iki šių dienų. 1909 m. fotografo M. Buhalterio darbai
tarptautinėje meno parodoje Milane buvo apdovanoti Aukso medaliu
ir Didžiuoju garbės kryžiumi.
Seniausieji miesto vaizdai užfiksuoti I. Vaisbergo knygyno Marijampolėje prieš 1905 m. išleistuose atvirukuose iš serijos „Souvenir de
Mariampol“.
Vėliau, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir kaizerio kariuomenei sėkmingai stumiant okupacinę carų armiją iš Lietuvos, vokiečių karo korespondentas A. Kiūlevindas (A. Kühlewindt) paliko gausų
karo metų Marijampolės atvirukų rinkinį. Atvirukai buvo išspausdinti
Karaliaučiuje ir kartu su išlikusiomis retomis fotografijomis gerai at-

³ S. Sajauskas, Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Naujasis lankas, 2013.
4
S. Sajauskas, A. Katilius, „Seinų kunigų seminarijos 1882 m. vinjetė“, Terra Jatwezenorum: Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, Punskas: Aušra, t. 4, 2012, p. 224–236.
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spindėjo Marijampolę karo metu. Įdomu, kad Marijampolė Pirmojo pasaulinio karo metu nebuvo sugriauta taip, kaip, pavyzdžiui, Kalvarija.
Lietuvos pirmosios Nepriklausomybės metais Marijampolėje, be
minėto M. Buhalterio, darbavosi Z. Tezba, Jakovas Vindsbergas, Isakas Fridbergas, A. Pimšteinas, D. Ratneris, Stasys Rūškys. Jie fotografavo ne tik studijose, bet ir mieste (architektūrą – naująją geležinkelio
stotį, tiltus, maldos namus ir kitus miesto vaizdus), įvairius renginius
(1911 m. Marijampolės žemės ūkio parodą, Vilniaus medžio sodinimą
– protestuojant prieš Suvalkų sutarties sulaužymą ir lenkų įvykdytą
Vilniaus ir Vilniaus krašto užgrobimą, 1926 m. pavasarininkų kongresą, 1929 m. Vilkaviškio vyskupijos Antrąjį eucharistinį kongresą,
Rygiškių Jono gimnazijos ir Mokytojų seminarijos pabaigtuvių šventes, 1934 m. arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikų perkėlimą iš Kauno arkikatedros bazilikos, 1936 m. plk. Aleksandro Svilo laidotuves,
Vasario 16-osios šventinius paradus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytenio 9-ojo pėstininkų pulko vėliavos įteikimo šventę, Cukraus fabriko, Mokytojų seminarijos naujųjų rūmų ir naujosios Petro Armino
mokyklos atidarymo iškilmes). Taigi knyga Marijampolė. Iš praeities
į dabartį yra ir fotografijos istorijos Marijampolėje studija.
Gerokai mažiau knygoje vaizduojamas Antrasis pasaulinis karas,
nes naciams nužudžius daugumą Marijampolės fotografų žydų neliko
ir kas fotografuoja.
Albume fragmentiškai aprašyti paniškai bėgančių bolševikų Budavonės miške nužudyti kunigai Jonas Petrika, Justinas Dabrila ir
Vaclovas Balsys bei nacių aukos – Vietinės rinktinės kariai, pokario
partizaninio karo didvyriai bei sovietinių represijų aukos. Knyga baigiama medžiaga apie 1991 m. Sausio 13-osios didvyrį Rimantą Juknevičių.
II knyga. Marijampolė. Partizaninis karas
Šioje knygoje pavaizduoti tragiškojo partizaninio karo Marijampolės apskrityje (1945–1954) svarbiausi įvykiai ir dalyviai. Suvalkijoje pokaryje veikė partizanų Tauro apygarda, įkurta 1945 m. rugpjūčio
15 d. Skardupiuose. Knygoje aprašyta partizaninio karo eiga ir visų
apygardos rinktinių (Vytauto, Geležinio Vilko, Perkūno, Kęstučio, Birutės, Gedimino, Šarūno, Patrimpo, Žalgirio) trumpos istorijos, iliustruotos partizanų, ryšininkų ir rėmėjų fotografijomis. Albume aprašytas ir garsusis Kalniškės mūšis, įvykęs dar prieš Tauro partizanų
apygardos įkūrimą, pateikiamos žymesnių vadų ir partizanų biogra-

MARIJAMPOLĖS TRILOGIJA

405

fijos bei vėlesni partizanų žygiai. Tai „Blynų balius“ ir Anelės Julijos Senkutės-Pušelės žygdarbis, partizanų Juozo Lukšos-Skirmanto,
Daumanto, Jurgio Krikščiūno-Rimvydo, Kazimiero Pyplio-Mažyčio
proveržiai už „geležinės uždangos“, partizanų vadų mokymai Kazlų
Rūdos miškuose, Laisvės Žvalgo leidyba, kunigų Justino LelešiausGrafo ir Antano Yliaus-Vilko, 1949 m. Vasario 16-osios Deklaracijos
signataro Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto gyvenimai, Popierų šeimos auka už Tėvynę.
Knygoje taip pat aprašyta Lietuvos partizanų veikla Seinų krašte.
Čia žuvo Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir Vytautas Prabulis-Žaibas;
jų žuvimo vietoje Petronėlės ir Juozo Jakimavičių pastatytas ir puoselėtas paminklinis kryžius. Paminėti ir kiti Seinijos krašto partizanai: Juozas Radzevičius-Spyglys, Juozas Murauskas-Topolis, Adolfas
Valenta-Ožys, Aleksandras Krasnodemskas-Voveras, Antanas Kvedaravičius-Šeškas, Stasys Gurevičius-Nykštukas; ryšininkės Natalija
Briliūtė-Janušauskienė, Veronika Judickaitė-Grigutienė.
Knyga iliustruota 1 040 paveikslų, daugiausia ikipartizaninio gyvenimo fotografijomis. Paminėtini ir pirmąkart publikuojami du miške
sukurtų partizanų mėgėjiškų fotografijų archyvai, išslapstyti sovietinės okupacijos dešimtmečiais. Tai partizano Antano Karpausko-Kurto
būrio ir Julijos Žiemytės išsaugotos Vytauto Gavėno-Vampyro ir jo
bendražygių fotografijos.

J. Sajausko ir
S. Sajausko knygos
„Marijampolė.
Partizaninis karas“
viršelis

III knyga. Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis
Paskutinės Marijampolės trilogijos knygos išleidimo idėja sklandė
nuo tada, kai 2007 m. buvo surastas ir identifikuotas kun. Jurgio Matulaičio 1911–1912 m. Dienoraštis (Diarium), rašytas lotynų kalba.
Idėja buvo įgyvendinta, kai Stanislovas Poniškaitis išvertė šį Dienoraštį iš lotynų kalbos, o autorius surinko gausią ikonografinę medžiagą apie Palaimintojo gyvenimą, sukauptą Trakų istorijos muziejuje,
Lietuvos centriniame valstybiniame archyve (Vilnius), Vilkaviškio
vyskupijos muziejuje (Marijampolė), Palaimintojo Jurgio Matulaičio
muziejuje (Marijampolė) ir autoriaus archyve. Čia glaustai aprašyta
palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo istorija nuo Lūginės kaimo
piemenėlio, vėliau Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijos klieriko, kunigo, Peterburgo katalikų dvasinės akademijos magistro, teologijos
daktaro ir profesoriaus iki Marijonų vienuolyno atgaivintojo, Vilniaus
vyskupo, Adulijos titulinio arkivyskupo ir apaštališkojo vizituotojo
Lietuvai, įkūrusio Lietuvos bažnytinę provinciją. Visas Jo gyvenimas
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ir įveiktos caro žandarų, okupuoto Vilniaus vietinės valdžios darytos kliūtys liudija Jo pasirinkto gyvenimo šūkio Vince malum in bono
(Nugalėk blogį gerumu) teisingumą. Vadovaudamasis šiuo šūkiu,
įpareigojančiu nesitaikstyti su blogiu, nepasiduoti jam, bet kovoti ir
nugalėti, kun. Jurgis Matulaitis įveikė carinės Rusijos įvestus draudimus veikti vienuolijoms. 1909 m. kartu su kun. Pranciškum Būčiu
ir kun. dr. Jonu Totoraičiu atgaivino marijonų vienuoliją ir Fribūre
(Šveicarija) įsteigė marijonų naujokyną; jo Dienoraštį (Diarium) rašė
1911–1912 m. Pirmojo pasaulinio karo metais jis „įstrigo“ vokiečių
okupuotoje Lenkijoje; gelbėjo nuo karo nukentėjusius vaikus, našlaičius, senelius, Belianuose įkūrė Marijonų vienuolyną. Vėliau, eidamas
Vilniaus vyskupo pareigas (1918–1925), jis atlaikė endekų ir kitų Vilniaus šovinistų grasinimus, o 1926 m., popiežiui Pijui XI pritariant,
apaštališkasis vizituotojas arkiv. Jurgis Matulaitis atskyrė visas Lietuvos Respublikoje likusias parapijas nuo Lenkijos ir įkūrė Lietuvos
bažnytinę provinciją.
Kaip priedas knygoje pateikiamas 1911 m. liepos 31 d. – 1912 m.
rugpjūčio 18 d. originalus lotyniško Dienoraščio tekstas ir jo vertimas
į lietuvių kalbą.

.
2.
3.

Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Iš praeities į dabartį, Kaunas:
Naujasis lankas, 2011.
Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Partizaninis
karas, Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis,
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Prieš 100 metų „Šaltinis“ rašė1
Vaikų eglelė.
Punskas (Suvalkų apskr.). Jau treti metai, kaip maži vaikeliai
džiaugiasi čionai Kalėdų eglele. Jau nuo Kūčios vakaro prieš Kalėdas
susitelkia „Žiburio“ salėje nemaža vaikučių, ne tik iš Punsko, bet ir iš
apylinkės, kad pasigėrėjus maloniu reginiu. Graži eglelė, nes žiba ant jos
žvakutės raudonos, mėlynos, žalios ir t. t. Ne tik vien eglelė, bet traukia
taipgi vaikučius gražus jos papuošimas įvairiais žibančiais saldumynaisgardumynais, visokiais cukrainiais ir vaisiais. Vaikučiai, žiūrėdami, net
seilę rįja. Tos dovanos duodamos yra vaikams jau eglelei žibėti pasibaigus, o tuo tarpu vaikučiai turi to užsipelnyti: na užsipelno, giedodami
užgimusiam Viešpačiui Jėzui linksmas Kalėdų giesmeles, deklamuoja
eilutes.
Tikrai linksma ir smagu yra paklausyti, kaip tuomet vaikučiai, lyg
bitutės avilyje, gaudžia skambančiais savo nekaltais balseliais, kad tik
patikus Dieviškam Kūdikėliui, kad Jį su piemenėliais pagarbinus. Dar
anksti prieš Kalėdas vaikučiai tai žino, taigi mokinasi Kalėdų giesmelių
ir laukia, labai laukia... Už tai per Kalėdas turi tikrai čia savo širdelėms
džiaugsmą ir gražiai pagieda, ir eglele pasigėri, ir gardumynėlių gauna. Visa tai yra surengiama gerb. vietinio kunigo džiakono rūpesniu.
Būtų ne pro šalį, kad šisai Punsko inprotys kuolabiausia po mūsų
Lietuvos kaimus išsiplatintų. Tokia eglelė, tinkamai vaikučiams surengiama, pakelia jų dvasią augštyn prie doros, lavina prie padoraus
pasilinksminimo ir draugijinio gyvenimo.
K. Mielkus. Nr. 1, p. 14

1

Šaltinių tekstai po daugelio metų naujai prabyla. Šia publikacija norime priminti, ką apie
Suvalkus, Seinus, Punską ir apylinkes rašė „Šaltinis“ prieš 100 metų, t. y. 1913-aisiais. Tikimės, kad bus įdomu skaityti apie „Žiburio“ draugijos veiklą, apie Simono Norkaus gyvenimo nuopelnus (straipsnis rašytas po jo mirties), Klevų jaunimo dainas, teatro spektaklių
rengimą ar vaikų eglutę Punske, apie blaivybės ir kitus reikalus. Spausdinamų tekstų kalba
ir rašyba išlaikyta, nekeistas ir tuomet įprastas dvigubas datos žymėjimas.
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Kuopų gyvenimas.
Punskas (Suvalkų apskr.). Gruodžio 16 dieną buvo visuotinas
„Žiburio“ skyriaus susirinkimas. Žmonių prisirinko pilna salė. Pirmininkavo kun. dek. Simonaitis.
Pirmiausia buvo valdybos rinkimai. Susirinkimas vienu balsu
išrinko pirmininku – kun. dek. M. Simonaitį, padėjėju – Jurgį Sendą
iš Valinčių, kasininku – kun. M. Krūvelį, sekretorium – P. Pacenką ir
knygyninkais – Antaną Sendą iš S.-Alksnėnų, Kazį Mielkų iš Vaitakiemio ir Adomą Sitką iš N.-Alksnėnų.
Toliau buvo kalbėta apie nupirkimą svarstyklių gyvuliams sverti,
tečiau tuo tarpu tasai sumanymas atidėta tolimesniam laikui.
Kun. Simonaitis ragino žiburininkus ateinantiems metams neužsimiršti išsirašyti katalikiškų laikraščių, ypač „Šaltinio“. Taipgi susirinkimas nutarė skyriui išrašyti 13-tiems m. šiuos laikraščius: „Žemdirbį“, „Vienybę“, „Aušrą“, „Pavasarį“ ir „Lietuvaitę“ (kodėl „Šaltinio“
ir „Vilties“ ne? Red).
Nariams metinį mokestį paskyrė: ūkininkams po 1 rub. 15 k., moterims ir jaunimui po 65 k.; prie to kun. Krūvėlis ragino jaunimą kuoskaitlingiausiai rašyties prie „Žiburio“, nesigailėti kelių kapeikų; verčiau esą į draugijos kasą padėti, negu kokiam smuklininkui atiduoti.
Antanas Senda paskaitė iš „Žiburio“ kalendoriaus straipsnelį –
„Mūsų laikraščiai“, pabrieždamas, kad „geras laikraštis, gera knyga
– tai kaip sveika sėkla, įmesta į žemę, auga ir duoda vaisius“.
Kazys Mielkus, buvusis Pščelino mokykloje, skaitė referatą „Daržas ir daržovės“, kuriame aiškino, kaip žemė prirengti, intręšti, kaip
padalinti į laukelius, kaip sodinti ir paskui prižiūrėti augančių šakniavaisių ir t. t.
Kun. Simonaitis ragino žiburininkus sunaudoti durpių trupinius,
pilant į tvartus mėšlan, nes su durpėmis mėšlas daug esąs geresnis.
Miltakis paskaitė iš „Šaltinio“ Nr. 49 „Savaitės kelionė Prūsuose“. Tas skaitymėlis susirinkusiems buvo labai indomus.
Kun. džiakonas paskaitė apie a. a. Kazio Kalinausko gyvenimą ir
darbus.
Tuo susirinkimas pasibaigė, per kurį įsirašė draugijon 10 narių.
Radžiuškinis. Nr. 2, p. 29
A. a. Kazys Kalinauskas.
Radziuškės (Mockavos valsč., Suv. apskr.). Gruodžio 9 d. Radziuškių sodžiuje numirė vaikinas, Kazys Kalinauskas, kuris išgulėjo 13
metų ant patalo, negalėdamas nė sėdėti kitaip, kaip tik pasirėmęs ant
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alkūnės. Tečiau jis pasižymėjo nepaprastu darbštumu. Jisai dirbdavo visokius rankų darbus, būtent: įrišdinėdavo knygas, taisydavo smuikus,
armonikus, iš medžio išskaptuodavo visokius dailius daiktus ir t. t.
Taipgi mylėdavo knygas ir laikraščius, rašinėdavo į juos žinutes, straipsnelius, kartais net eilutes; pasirašinėdavo Vytauto Ainis ir
kitaip. Ir nemanė dar velionis skirties su šio pasaulio vargais, ketino
dar daug dirbti, tečiau užgijus ant kūno žaizdoms, pasidarė blogiau
ir pasirgęs labai sunkiai, aprūpintas Šv. Sakramentais, atidavė Dievui
dūšią, baigdamas 25 metus amž.
Amžiną atilsį suteik jam, Viešpatie...
Radziuškinis. Nr. 2, p. 30
Kuopų gyvenimas.
Seinai. „Žiburio“ pamaldos ir susirinkimas. Netikėtai pasitaikė
man būti Seinų „Žiburio“ dr-jos pamaldose ir susirinkime. Ką įspūdingesnio patyriau, tai su maloniais skaitytojais pasidalįsiu.
„Žiburininkų“ iškilmingos pamaldos buvo pėtnyčioje, sausio
17 (4) dieną. Mišias laikė kun. Kuraitis, „Vadovo“ redaktorius. Per Mišias lietuviškai prie vargonų giedojo Darbininkų Dr-jos choras, kun.
Narjausko diriguojamas. Pagiedota nedaug giesmių – tik trįs: „Pulkim
ant kelių“, „Sveikas, Jėzau Mažiausias“ ir „Skaisčiausioji-Gražiausioji“, vysk. Baranausko parašyta. Suprantamiausiai išėjo tai „Pulkim ant
kelių“. Mat, niekuomet čia per iškilmingasias (lenkiškas) pamaldas tos
giesmės negiedama. O čia tyliai, palengvėle, švelniais balsais prie gražiai grojančių vargonų skamba „Pulkim ant kelių“ žodžiai – giesmės,
kuri taip lietuvių mylima, taip noriai ir su pakelta širdžia giedama, be
kurios neapsieina Lietuvoje jokios iškilmingesnės pamaldos. Ir norėtųsi traukti tą giesmę, kad tik, rodos, arčiau būtų tie švelnųs balseliai,
o prieto – kad dar būtų šventadienis...
„Žiburininkų“ prisirinkusių buvo nemaža – gal apie trečdalį-ketvirtadalį bažnyčios. Stiprios gali būti parapijoje lietuvių pajėgos, tieką turint draugininkų, – pamaniau sau vienas.
Po Mišių kun. Vailokaitis pasakė pamaldoms pritaikytą pamokslą.
Davęs apskritą supratį apie katalikų draugijų naudingumą ir jų galingumą, pamokslininkas labiausiai pažymėjo Seinų „Žiburio“ skyriaus veikimą. „Žiburio“ dėka įvyko Seinų parapijoje permainos, užsimezgė kitos
lietuvių draugijos, kaip „Šv. Zitos“, „Blaivybė“, Darbininkų Draugija,
Lietuvių Taupiamai-Skolinamoji Kasa. Bet ypatingai man dilgtelėjo per
širdį šitai kas: Keleri metai atgal, tai, sako, lietuvių čia kaipir nebuvo: kietai įliūliuoti – ramiai sau snaudė. Gi ačiū „Žiburio“ Draugijai, pakilo pa-
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rapijoje lietuvių vardas, lietuviai tapo lygųs kitiems žmonės, išgavo bent
kiek teisių savo kalbai bažnyčioje, taip kad šiandien, nors prarečiai, bet
be baimės gali jie bažnyčioje Dievą garbinti savo prigimtaja, lietuviškaja
kalba. Vis tai padarė „Žiburys“. Mat, ką reiškia gera draugija! Tai žymiausias dalykas. O kur dar mokykla, kurią kasmet lanko kelios dešimtįs
mažulių, kur kitokios įvairios pramogos... Malonu apie tai ir rašyti.
*
Maniau, kad po pamaldų būsiąs ir susirinkimas. Bet sužinojau,
kad tai bus ateinančią nedėlią. Koktu pasidarė, kad negalėsiu būti. Bet
aplinkybės, kaip tyčia, taip susidėjo, kad likau Seinuose keletui dienų
ir geidžiaman susirinkiman teko man nueiti.
Po sumai ir pamokslui, ėmė rinktis salėn „žiburininkai“. Apie
pusę antros prasidėjo posėdis. Žmonių nedaug teprisirinko – apie kokia 80, ir daugiau moterų, negu vyrų. Kodelgi taip? Bažnyčioje tiek
pėtnyčioje mačiau „žiburininkų“, o čia tik kelios dešimtįs. Turbūt, gal
tušti ir neindomųs susirinkimai esti – pamaniau sau vienas.
Bet apsirikau taip galvodamas. Kaip patyriau, tai valdybos rūpinamasi, kad susirinkimui davus ką nors tokio naudingo, brandaus. Čia
paminėsiu tik tai, kas man ypatingai akin metėsi šiame Seinų „Žiburio“ dr-jos susirinkime.
Pirmiausia tai kun. pirmininko papasakojimas-paraginimas apie
tai, kad ūkininkai leistų savo paaugusius vaikus užsienin, ypač Danijon pasimokyt ūkininkauti. Išlaidų kelionėms galima turėti apie kokią
kapą rublių, o tenai dar gali kiek užsidirbti. Išmokus galima čia puikiai
ūkininkauti turint savos žemės, jeigu ne, tai akamonais (gaspadoriais)
dvaruose galima būti. Tokią vietą turint – tai puikus daiktas, nes pelno per metus galima turėti apie tūkstantį rublių2. – Toliau kalbėtojas
ragino, kad negalėdami važiuoti, tai kad nors iš raštų, kas moka, mūsų
ūkininkai rūpintųsi mokytis geriau ūkininkauti. Juk čia jau Seinuose
eina „Šaltinis“ su „Artojumi“, kupinu visokių raštų, žinių, visokių patarimų bei pamokymų apie ūkį. Netoli agronomas. Vis galima gauti
gerų ūkyje patarimų, pamokymų. Reikia tik norėti ir rūpintis visu tuo
pasinaudoti.
Išmokus gerai ūkininkauti, čia būtų tikroji aukso šalis. Nes čia
žemė gera, oras puikus. Ir nereiktų kur po Amerikas trankytis, ir po
žemėmis kur „laimės“ ieškoti.

2

Norint plačiau apie tai žinoti, tai skaityk „Artojo“ Nr. 1 apie tatai straipsnį. Red.
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Iš kalbėtojo žodžių pastebėjau, kad prisirengęs buvo kur-kas plačiau papasakoti. Bet kad nedaug ūkininkų-vyrų buvo, tai pasitenkino
trumpesniais ruožais. Kodėl mūsų ūkininkai taip nutolę nuo susirinkimų – pasakyti negaliu.
Čia vienas kaimietis-ūkininkas, buvęs neseniai Amerikoje, trumpai papasakojo, kokių jis tenai turėjo „raskažių“. Patikėjęs vylingiems
žodžiams, sako, nuvažiavau ir aš Amerikon. Rokamos (tariamai) pas
gimines nuvažiavau. Bet ar gi maitįs? Dieną, kitą pasisvečiavau. Toliau turėjau dirbti. Nuvedė mane „mainosna“. Įleido 300–400 mastų
gilumon... O Dievulėliau Tu mano! Kaip gyvas tokio pragaro nemačiau! Nusigandau tik ir gana. Kur tik pasisuksi, rodos, kad tave kas ir
prarys. Nieko nematau, nors ir lempukė ant kaktos žiba. Einu paskui
„bosą“ ir grųvu. Nusidaužiau nagus, kelius... Bėgčiau iš to pragaro
tuojau. Bet kur bėgsi? Nieko nežinau. Rytojaus dieną nebenorėjau eiti
į tuos prakeiktus „mainus“. Bet kur eisi. Kitokio darbo nemoku, pinigų nebeturiu... verkdamas – o turėjau dirbti!
Neilgai delto valgiau tuos Amerikos „pyragus“. Uždirbęs kiek
pinigų, drožiau namon, savo šventojon tėvynėn, kur skaisti saulelė
artojėlį maloniai šildo, o šiltas vasaros vėjelis suprakaitavusį veidą
meiliai glosto... Tegul ir mano akįs nemato tos „pašlovintos“ Amerikos. Sakau, gerbiamieji, užbaigė atsidūsdamas ūkininkas ir rankas
suėmęs, kad likčiau be duonos kąsnelio ir nuogas, ir tai ton Amerikon
nebevažiuočiau. Nes čia ir elgetaudamas lengviau pragyvęsi, kaip tenai ponaudamas.
Šventi to ūkininko žodžiai, nieko neturiu prie jų ko pridėti.
*
Toliau vienas pasakojo – draudė, kad nevažiuotų žmonės Amerikon ir neimtų iš kasų pinigų. Kad jeigu kiltų Europos karas, tai ir Amerikoje gerovės nebūtų: turėtų sustoti fabrikai, ir tūkstančiai liktų be
duonos kąsnelio. Be to, karo didelis gandas esąs tyčia žydų paleistas,
kad drumstame vandeny geriau būtų galima žuvįs gaudyti. – Gi padėti
kason pinigai, turint dokumentą, niekuomet nežus. Pas save gi laikyti
– nėra tikra, kad išlaikysi čielybėje, greičiau tik gali išplėšti3.
Pagalios kunigas kasierius priminė ir prašė susirinkusių, kad imdami knygas skaityti iš Draugijos knygyno, knygų nedraskytų, netėpliotų. Nes dabar kita grąžinama tokia, kad nei duot, anot to, nei imt:
Lapai išplėšyti, suteptos, visokių niekų prirašinėtos, sutaukuotos...
3

Apie tai plačiau skaityk str. „Ką darote?!“ „Šalt.“ Nr. 2 šių metų. Red.
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Tiesa. Prisiminiau sau, kad visur toji liga įsišaknijus: visur jaja mūsų
žmonės serga. Pasirodo, kad nemoka gerbti savo turto. Juk ne kieno
kito, kaip pačių draugininkų pinigais knygos nupirktos. Čia reiktų visuomenei išgalvoti vaistų prieš tą ligą.
*
Tokis tai buvo, trumpais žodžiais kalbant, „žiburininkų“ susirinkimas. Kiek čia naudingų kalbų, puikių minčių. Ir tik stebiuosi, kodėl
tiek maža susirinkiman ypač ūkininkų vyrų ateina. Nejaugi vyrams
nieko daugiau nebelieka, kaip tik karčemos? Nes, kaip girdėjau, ir prie
„Blaivybės“ kur kas daugiau moterų priguli. Lyg jau būtų pažeminimas... Bet visgi aš tikiu, kad tik šiuo kartu mažokas vyrų skaičius susirinko. Moterėlių, kaip girdėjau, visuomet daugiau esti. Ką gi padaryti.
Tai kad nors joms kas iš apšviestesnių moterų ką nors kada parengtų
susirinkime. Būtų naudinga...
Svečias. Nr. 4, p. 60–61
A. a. Kun. Simanas Norkus (Narkevičius).
Pirmame šių metų „Šaltinio“ numeryje buvo trumpai paminėta
apie a. a. Punske (Suvalkų gub.) mirusį kun. S. Norkų.
Perskaudu pasitenkinti vien tokiu trumpu paminėjimu, užtylėjus
apie žymius velionies nuopelnus netik visuomenės gyvenime, bet ir
mūsų literatūroje. Todėl paduodu platesnį aprašymą, kiek tai galima
laikraščio skiltyse.
A. a. kun. Simanas gimė 15 kovo 1841 metais netoli Kalvarijos
miesto (Suv. gub.), Santakos sodžiuje. Spėju, kad tas sodžius labai gražioje vietoje, nes ten, kaip pats nabašninkas savo raštuose minėjo, susitekančios dvi upi: – Šešupė su Kirsna, nuo ko ir pats sodžius Santaka
esąs pramintas.
Puiki to kampelio gamta išauklėjo jautrios širdies jaunikaitį, inkvėpė jo širdin gražios mūsų tėvynės meilę... ir iš to jaunikaičio išėjo
didis tėvynės mylėtojas – poeta, kuris visą savo gyvenimą pašventė
uoliam darbui, kad prisidėjus prie išvadavimo suvargusios tėvynės iš
tamsybių bei nuoskaudų žabangų.
Brangųs tie mūsų „santakų“ kampeliai! Jie užaugina suvargusiai
mūsų tėvynei dvasios milžinus! Naumiesčio pavieto, Sintautų parapijos Santakai davė mums garsų poetą lyriką Pr. Vaičaitį, Kalvarijos gi
Santaka taip pat mūsų nenuskriaudė.
A. a. kun. Simanas dar būdamas kūdikiu nebeteko tėvų. Tėvas
pasimirė, motyna gi ištekėjo kiton vieton, palikus kūdikį Simaną jo
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dėdei, kuris apsivedė ir apėmė valdyti likusį po savo brolio mirties ūkį.
Tokiu būdu, vaikas augo veik visai prie svetimų. Nemenkai, žinoma,
jam reikėjo patirti visokių nemalonumų ir daug ką nukęsti. Užteks priminus, kad, jau Simanui esant Seinų seminarijoje, sudegus Narkevičių
ūkiui, dėdienė kaip įmanydama inkalbinėjo savo vyrui atimti Simaną
iš mokslo. Ir tik reikia padėkoti Santakos sodžiui, kuris sudėjo pašalpos ir seminarijos vyresnybei, dovanojusiai klierikui Simanui įrašas,
kad auklėtiniui pasisekė baigti mokslas, kurio jis trokšte troškęs. Taigi
tiesa, kad, pasak dainiaus Maironio, „vargai pagimdo galiūnus“.
Kovo 7 d. 1868 m. Simanas įšvęstas į kunigus ir paskirtas Prienų
vikaru. Paskui buvo vikaru Gelgaudiškyje, Lukščiuose, Bartininkuose.
1881 metais kun. Simanas paskirta Punsko klebonu, kur išklebonavęs 19 metų, 1900 metais sveikatos dėlei atsisakė nuo vietos ir
likusį ligi mirties laiką gyveno Punske tarp visa širdžia pamylėjusių jį
parapijonų.
Atėjęs Punskan, kun. Simanas užbaigė jo pirmtakūno a. a. kun.
Kaz. Jonkaičio pastatytą gražią mūro bažnyčią, būtent – įrengė visą
jos vidų.
Praslinkus keleriems metams, naujasis klebonas įvedė Punsko
bažnyčioje, kur pirma veik visa buvę lenkiška, svarbesniuosius giedojimus lietuvių kalba.
Apie apaštališką kun. Simano uolumą tai jau nėr ką nė kalbėti!
A. a. kun. Simanas Narkevičius buvęs didžios doros. Jis savo
gyvenimu švieste švietęs visiems. Ypač mylėjęs jis skaistybės dorą.
Kun. Simanas nemėgdavęs triukšmingų puotų, nemėgęs svečiuotis.
Iš likusiųjų po mirties korespondencijų aiškiai matyti, kad jis be galo
interesavosi spaudos atgavimu, dalydavo žmonėms naudingų knygų,
skleidė apšvietimą.
Pažymėtinos klebono Simano aukos. Ant naujojo Punsko parapijos kapinyno jisai pastatė labai gražią didelę mūrinę koplyčią, kuri
verte veria praeivio akį savo gražumu. Pirmą sykį ištolo ją pamatęs
manai, kad tai Punsko bažnyčia. Ta koplyčia ir prie kapinyno stovintieji sargo nameliai pastatyta nuosaviais klebono Simano pinigais. Be
to, būdamas klebonu, velionis paaukojo bažnyčiai įvairių daiktų už
1832 rubliu. Puikiausius gi visame Punske savo mūro namus, kurie
atsiėję apie 6000 rublių, rejentališkai užrašė „Žiburio“ draugijai.
Nabašninkas buvo tikras pavargėlių tėvas. Dar būdamas gyvas,
kun. Simanas pusę savo namų užleido ligotiems varguoliams, džiaugdamasis, kaip matyti iš jo vieno laiško, kad gali juos priglausti.
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Kalbant apie velionies veiklumą, neprošalį bus priminus, kad jo
rūpesčiu pradėta 1899 m. parapijonų brukuoti neišbrendama Punsko
rinka bei didėji gatvė.
Velionis nešelpdavęs giminių. Negalėdamas atsikratyti, retkarčiais primezdavęs kokį mažmožį.
Prieš savo mirtį, kun. Simanas, nenorėdamas, kad jo daiktai patektų giminių rankosna, užrašė juos per rejentą savo „ištikimam tarnui“,
kaip pats savo laiškuose į jį rašo, Povylui Kupstui, kursai ilgus metus buvo artimiausiuoju velionies draugu suramintoju, padėjusiu jam
skleisti tarp žmonių apšvietimą, platinant knygas. Pardavęs nabašninko daiktus, ištikimasai tarnas užpirko kelis šimtus šv. Mišių, daugeli gi
nemenkos vertės velionies knygų nuvežė Seinų seminarijon.
Apie kun. Simano literatūros darbus trumpai pakalbėsime kitą sykį.
(Daugiau bus).
V. V-tis. Nr. 8, p. 115–116
A. a. kun. Simanas Norkus (Narkevičius).
(Pabaiga)

Dar esant uždraustai mūsų spaudai, a. a. kunigas Simanas savo raštais, o girdėjau, kad net ir pinigais šelpė užrubežinius mūsų laikraščius.
Vienas mano geras pažįstamas, buvusis a. a. Petro Armino draugas, pasakė man atmintinai išspauzdintas kadaise „Aušroje“ kun. Simano eiles „Nemunas“. Jos mane stačiai užžavėjo. Tose eilėse puikiai
nupiešta Nemunas vasaros, žiemos, ypač gi pavasario metu, kada „jau
milžinas kįla...“
Pažinęs kas jam abidą padarė,
Apmaudą gieždams, nasrus atidarė,
Bėgdams kriokia, butus žvejų laužo,
Viltis irtojų savo pančiais daužo...
Jau ne tas Nemunas, ką plaukė išlėto,
Jau vilnis savo visur smarkiai mėto...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bet ne ant ilgo jo narsumas patenka
Greit atsileidžia, ir vėl lėtai slenka.
Lietuvis ir Nemunas vienokio mat būdo...
Lyg, tartum gamta viens kito apgudo.
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Gyvendamas Prienuose ir Gelgaudiškyje, velionis turėjo progos
gerai pažinti mūsų upių tėvą. Kas matė pavasarinį Nemuno potvynį,
tas pripažįs, kad nemaža reališkumo minėtose eilėse4.
Tas pats asmuo, kuris man pasakė tas eiles, tvirtina, jog plačiai
žinoma liaudžiai daina „Už giružės teka upė“, taip-pat a. a. Simano
sudėstyta. Ši daina buvusi kokiame-tai kalendoriuje.
Matyt, kad ir gerbiamasis mūsų veikėjas d-ras Basanavičius pripažino, jog a. a. kun. Simanas turėjo poeto talentą. Vienose rankraštyje eilėse „Pavasaris“ padėtas autoriaus pastebėjimas: „Rašiau Bartininkuose, prašant Daktarui Basanavičiui 1878 m.“
Gražios taip-pat velionies eilutės „Į vyturėlį“ (žiūr. 1912 metų 15
„Šaltinio“ num.).
Velionies rankraščiuose daug dar yra visokio turinio eilių, kurios
gal ir buvo kur nors spausdintos. Laikraštyje permaža vietos visas jas
išnagrinėti. Pažymėsiu, kad svarbiausią vietą tarp velionies eilių užima
jo aforizmai (trumpos eilės). Tų aforizmų velionis paliko rankraštyje
visą knygą: „Aforizmai arba trumpi mislies išreiškimai išvisur surinkti
ir eilėmis sustatyti“.
Gražios mislįs, kaip gėlelės
Darželyj suskintos
Ir į vieną vainikėlį
Čia yra supintos.
Taip užvardinta autoriaus knyga, kurioje surašyta apie 400 visokių aforizmų. Puiki tai knyga! Skaitai ir nori ir kiek iš ten pasisemi
pamokinančių minčių! O kaip puikiai tie aforizmai skamba. Aš neabejoju, kad jeigu atspausdinus tuos aforizmus ir išplatinus juos tarp
liaudies, daugumas jų liktų žmonių patarlėmis.
Jei nori, skaitytojau, pažinti jų vertę, perversk „Šaltinio“ komplektus. Ten jų daugelį rasi.
4

Apie S. Norkaus raštus „Aušroje“ maloniai mums suteikė žinių gerb. „Aušros“ tyrinėtojas
kun. Dr. J. Totoraitis, kurias čionai indedame. Red. Kun. S. Norkus „Aušroje“ apgarsino
lietuviškame vertime pirmąją giesmę Kondratavičiaus „Margyris“. Tas veikalas dainuoja apie
lietuvių senovės karus su kryžiuočiais. Jo didvyriu yra narsus Pilėnų kunigaikštis Margyris.
Vertimas yra gana geras, kalba gryna ir turtinga. Spausdinti pradėta jau trečiame „Aušros“
numeryje 1883 m. Prieraše paminėta, kad „pradžia šitos giesmės spausdinta Lietuviškoj Ceitungoj 1882 m. 2 num.“ Kun. Norkus, matyt, lietuviškais dalykais buvo užsiėmęs dar prieš
„Aušrą“. Tik nežinia, kokiu būdu jis buvo priėjęs prie to, kad savo raštą buvo ėmęs spausdinti
prūsų laikraštyje. Jo turbūt bus parašytos trumpos eilės: „Girtuoklio dyvai“. Po jomis padėta
S. N. („Aušra“ 1883 m. ps. 214). Kitose eilėse jis gražiai aprašė Nemuną ypač pavasaryje ledams einant (žiūr. „Vainikėlyje“, nr. 8). Be to nr 10–11 „Aušroje“ 1884 m. randame dar vieną
istorišką pasaką apie turtingą plėšiką Kurytį, užrašytą 1880 m. Gelgaudiškyje.
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Gal susilauksi, skaitytojau, atskiros a. a. kun. Simano neišleistųjų raštų knygutės. Ten rasi, podraug su platesniu velionies gyvenimo aprašymu, visus jo aforizmus, eilutes ir kitus neišleistuosius
raštus.
Pažiūrėkime dar bent trumpai, ką mums nabašninkas paliko prozoje. Daugumui žinoma jo puiki, nuoširdi knygelė „Maža dovanėlė
Lietuvos jaunimui“, žadinte žadinanti jaunikaičius pamylėti skaistybės dorą. Pasak paties autoriaus, esąs tai „gražus vainikas, iš daugelio kvepiančių gėlelių nupintas, kurių kvapo bijo dūšios neprietelius“,
„medus iš daugelio žiedelių iščiulptas ir į vieną korį (jaunuomenei)
suneštas“. Apie šią knygutę tiek tik tepasakysiu, kad kiekvienam,
ypač gi jaunikaičiams, iš širdies patarčiau ją ingyti. Perskaitęs kelis
jos puslapius, nenoromis nusibrauki žmogus gailesčio ašarą, pajunti
širdyje dangišką ramumą.
„Maža Dovanėlė“ jau susilaukė antros laidos. Pirmutinė laida
spauzdinta 1905 m. pas Zavadzkį. Antroji gi laida – pataisyta, padidinta, iliustruota 133 puslapių knygutė išėjo Seinuose 1908 metais. „Mažą
Dovanėlę“ seniai jau buvęs autorius parašęs, – apie 20 metų atgal, kaip
jis mini viename savo laiške, rašytame 1905 m. į Povylą Kupstą, buvusį
tąsyk Amerikoje. Autorius vis laukęs spaudos leidimo.
Kitu svarbesniu kun. S. Narkevičiaus veikalu yra „Tėve mūsų“.
Šio veikalėlio man neteko matyti, bet jis turbūt atspauzdintas Tilžėje. Iš nabašninko 1905 m. korespondencijų su Dvasišk. Akademijos
profesoriumi kun. P. Būčiu, galima spėti, kad tas rankraštis buvo kur
dingęs. Bet paskui, kaip pasakoja P. Kupstas, neužilgo buvo apskelbimas, kuriame tarp kitų išleistųjų knygų minėjama ir „Tėve mūsų“.
Gal tai ir bus a. a. kun. S. Narkevičiaus veikalėlis, tik su slapyvardžiu
išleistas.
Be to rankraštyje yra likęs istorijos traktatas „Tamsioji (gilioji
Punsko praeitis“, kur autorius nuodugniai išveda gilią Punsko istoriją.
P. Kupstas sakė, matęs rankraštyje keliolikos lakštų nabašninko
apysaką „Apie nedėkingumą“. To rankraščio pakolei kas dar nesurasta.
Gal ir daugiau garbus veikėjas paliko raštų, bet man neteko ištirti.
V. V-tis. Nr. 9, p. 134
Blaivybės reikalai.
Seinų gyventojai padavė Suvalkų gubernatoriui prašymą, kad
nedėldieniais ir šventadieniais būtų uždaryta visos svaiginančių gėrimų parduotuvės.
Nr. 9, p. 142
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Kuopų gyvenimas.
Seinai. Krikščionių Vartotojų Draugija „Gaspadorius“ 1912 m.
pardavė prekių už 50 tūkst. 25 rub. 56 kap. Pelnas brutto 6 tūkst.
60 rub. 94 kap. Atmetus administracijos išlaidas ir išmokėjus nuo kapitalo procentus, lieka gryno pelno 538 rub., kuriuos galės kam tinkamas
paskirstyti visuotinasai susirinkimas. Metinis Vartotojų Draugijos susirinkimas bus Šv. Kazimiero dieną, 4 kovo 1-mą val. po pietų Katalikų
Sąjungos salėje.
1913 metai Draugijai žada būti dar geresni, nes pačiame vasaryje
jau apyvartos buvo 2 tūkst. 259 rubliais daugiau, negu tuo pačiu laiku
pereitaisiais metais.
Nr. 9, p. 142
Punskas (Suv. apskr.). Vasario 9 d. š. m. atidengta Punske nauja
arbatinė a. a. kun. Narkevičiaus name. Dabar Punske yra dvi arbatini:
viena „Blaivybės“ skyriaus, kita parapijinė. Ši gi naujai atidengtoji labai parankioje vietoje, netoli bažnyčios ir gana švari.
Krūkelis. Nr. 12, p. 189
Suvalkai–Gardinas. Nedėldieniais, utarninkais ir ketvergais pradėjo vaikščioti automobiliai. Eina jie nuo Suvalkų į Gardiną per Seinus, Beržininkus, Kapčiamiestį, Sapockiną ir Lososną.
Nr. 14, p. 221
Teatras.
Seinai. 25 gegužės čia žada būti lietuvių vakaras. Vietiniai scenos mėgėjai mokosi vaidinti du veikalu: „Amerika pirtyje“ ir „Vyro
ieškojimas“. Choras padainuos keletą dainų.
Nr. 20, p. 317
Mokyklos.
Seinai. Egzamenai. Liepos mėn. 4 d. buvo įstojamieji egzamenai
Seinų Dvasiškojon Seminarijon. Iš 22 stojusių prie egzamenų priimti šie septyniolika: 1) Kerlaitis Juozas, kuris jau buvo pereitais metais priimtas, bet del sveikatos silpnumo negalėjo stoti seminarijon.
2) Žeivis Vait. 3) Staugaitis Jon. 4) Aleksa P. 5) Arnastauskas Jon.
6) Jasiukaitis Juoz. Visi šeši Marijampolės gimnazijos. Vilkaviškio
gimnazijos: 7) Valaitis Juoz. ir 8) Kervelaitis Pijus. Iš Suvalkų, Lomžos, Ostrovio ir kitų gimnazijų: 9) Kuleša Zigm. 10) Wierzbowski’s
Stan. 11) Roszkowski’s Ant. 12) Majkowski’s Kil. 13) Diurdzikowski’s
Konst. 14) Skrodzki’s Stan. 15) Skrodzki’s Aleks. 16) Mścichowski’s
Ant. 17) Chamionek Vitalis iš Vitebsko gub.
Nr. 27, p. 427
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Seinai. Kvotimai norintiems įstoti Seinų triklesėn miesto mokyklon prasidės 7/20 rugpiūčio. Trečioje klesoje liuosų vietų visai nedaug: patekti jon galės tik labai gerai priruošti mokiniai. Tą mokyklą
šiemet baigė 27 jaunikaičiai; tame skaičiuje 13 lietuvių, būtent: Stasys
Ancerevičius, Jonas Bužinskas, Jurgis Viskaška, Juozas Gutauskas,
Ramualdas Dapkus, Petras Kalikauskas, Pranys Kvietkauskas, Adomas Kuosa, Juozas Masionis, Ksaveras Kvietkauskas, Antanas Sivickas, Pranys Sikorskas ir Eduardas Čepulis.
J. Gr. Nr. 27, p. 427
Kaimas ir valsčius.
Seivai (Suvalkų apskr.). Nereik mokyklų! Birželio 23 dieną buvo
valsčiaus sueiga. Mat, valdžia ketinanti inkurti Seivų valsčiuje dar 5
naujas mokyklas. Duodanti medžiagą ir mokytojams algas. Žmonės turėtų tik dadėti po 150 rublių kiekvienai mokyklai. Reikėjo tasai reikalas
apsvarstyti. Bet kad gi pages ūkininkai šaukti: „Nereik mums mokyklų,
nereik! Mes ne ponai! Kai visi bus mokyti – nebus kam dirbti!..“ Labiausia baisu pasirodė, kad reiks kelios kapeikos daugiau primokėti. Pasiūlymas atmestas. Nes tik vienas Vaitakiemio kaimas buvo prielankus.
Liūdnas ir skaudus toksai apsireiškimas! Baisu mokesnio – bet
argi daug jo reikės – 750 rub. O pažiūrėkime, kiek mes sunešame
Punsko monopolin ir aludėsna. Juk dešimtis tūkstančių tenai sunešam
mūsų kruvinu prakaitu uždirbtų pinigų, o kokia mums iš jų nauda?
Neduokim tenai aukų, o mūsų valsčiuje bus galima išlaikyti net dešimtis naujų mokyklų.
Sako – nebus kam dirbti. Išmokykime vaikus, apšvieskime juos
taip, kad suprastų savo krašto brangumą, pamylėtų tėvynę, tada nebėgs paaugę Amerikon, bus kam žemė dirbti, bus darbininkų...
A. Adomaitis. Nr. 28, p. 446
Iš jaunimo gyvenimo.
Seinai. Pereitą Rugpiūčio mėnesį buvo du „Žiburio“ jaunimo
susirinkimai: vienas – 3 dieną, kitas – 24 dieną. Abudu susirinkimai
buvo skaitlingi jaunimu, kuriam, kaip matyti, rūpi savieji reikalai, rūpi
apšvietimas, tobulėjimas.
– Per pirmąjį susirinkimą pažymėtina: Kun. V. prakalba apie reikalingumą jaunimui rašymo ir gerų raštų skaitymo. Negaliu, sako, sau įsivaizdinti, kad šiais ypač laikais abejotų kas apie naudingumą ir reikalą
mokėti rašyti: tai pats gyvenimas aiškiai rodo. Čia jau p-lė Julija Kvainauskiūtė kaip-tik pasakė tinkamas J. Jakšto eiles „Beraštis“, kur aimanuojama prastuolio ir gailestaujama: „Kodėl nemoku ašen rašyti!..“
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Klevų jaunimas maloniai padainavo dainelę „Augo dukrelė pas
motinėlę“. Taip puikiai išėjo, kad reikėjo net kartoti.
Ypatingai užėmė jaunimą mokytojas p. V. Vailokatis su paskaitėle
apie elektriką, čia jau padarydamas bandymą su elektrikos skambučiais.
Pabaigoje kun. prof. J. Narjauskas trumpai prabilo apie reikalą ir
naudą mokytis jaunimui dainuoti. Čia jau gerb. kun. profesorius padarė pirmąją bandomąją dainavimo lekciją.
Da ir daugiau buvo dalykų: Maironio eilės „Geresnių laikų viltis“
– sakė p. Kirielius, Klevų merginų duetas „Oi Dievuliau mano“, istorijos piešinėlis „Lietuvė didvyrė“ (Šatrijos Raganos) – sakė p. Tijunaitis,
vysk. Baranausko „Girtuoklių sueiga“ – sakė p. Petruitis.
– Per antrąjį susirinkimą buvo veikta:
S. Tijunaitis trumpai papasakojo apie šiemetį Bažnyčios laisvės
jubilėjų: kas tai yra, kaip tai įvyko, kaip Kristaus tiesa pergalėjo melą,
sykiu pažymėdamas jaunimui, kad tik tiesoje galima visos gyvenimo
sunkenybės pergalėti.
Kun. V. Šeškevičius papasakojo ir paragino jaunimą užsiimti paprastų ir vaisinių medelių apie namus sodinimu: šiemet tuo užsiėmus,
liktų puikus atminimas.
Klevų jaunimas padainavo porą dainelių: „Mergytė mano“ ir „Oi
pūtė šiaurus vėjelis“. Labai įspūdinga buvo, kai beveik visa salė niūniavo liaudies dainelę!
Toliau buvo: Dagilėlio „Gimtinis kampelis“ – sakė p-lė M. Kasačiūniūtė, Maironio „Traku pilis“ – sakė p. Tijūnaitis, prie čia-jau esamo
uždangale pilies paveikslo, apie atmosferos nuosėdas – papasakojo p.
Pr. Vailokaitis. Galų gale buvo keletas žaidimų: „Rūtelė“, „Siuntė mane
motinėlė“, „Rožės“. Žaidimai, kaip buvo matyti, jaunimui patiko.
Susirinkimas praėjo gražiai, tęsėsi lygiai pora valandų nejučiomis.
M. D. Nr. 35, p. 556
Teatras ir pasilinksminimai.
Punskas (Suvalkų apskr.). 8/21 d. rugsėjo vietinis „Žiburio“
draugijos skyrius surengė čionai šeimyninį vakarėlį. Buvo vaidinama „Pirmasis degtindarys“. Vietinis choras, vargonininko p. Miltakio
vedamas, padainavo keletą lietuvių dainų: „Kur bėga Šešupė“, „Kur
banguoja Nemunėlis“, „Lietuva tėvynė mūsų“, „Putinėlį“ ir t. t. Nežiūrint bjauraus oro – purvyno nei lietaus, vakarėlis turėjo pilnai gerą
pasisekimą. Salė, laikinai intaisyta p. Balytos name, buvo pilnutėlė
prikimšta. Pasilieka tik tarti ačiū p. Balytai, kad leido savo name intaisyt gana patogią, kaip Punske, vietą šiai pramogėlei. Apie patį vaka-
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rėlį reikia pasakyt, kad jis nusisekė vidutinai. Ir vaidinta, ir dainuota,
rodos, neblogiausiai. Tarpe vaidintojų daug labai buvo pasišventusių
šiam sumanymui ir tik ačiū tam, sulaukėm neblogų vaisių. Visi apsilankiusieji, kaip girdėt, patenkinti, nesigaili ėję. Kadangi už lietaus
ir purvyno daugelis ir norinčiųjų negalėjo atsilankyti, delto nutarta
pakartoti šį vakarėlį 12 spalių mėn. paįvairinus programą naujomis
dainomis ir nykstančiais paveikslais. Lieka tik palinkėt, kad tokie vakarėliai kuodažniau būtų rengiami.
Saulogrįžis. Nr. 39, p. 620
Iš jaunimo gyvenimo.
Klevai (Seinų parapijos). Mūsų jaunimas buvo visai apsnūdęs,
bet kuomet Seinų „Žiburys“ ėmė daryti jaunimui paskirtus susirinkimus, kuomet pradėta tinkamai tuo jaunimu rūpintis, tai jisai pradėjo kilti ir kaskart tebekįla augštyn. Niekam taip nepasisekė prie jaunimo prieiti ir jo labui darbuotis, kaip p. Tijūnaičiui, kuris mūsų kaime pasidarė
laukiamiausiu ir mieliausiu svečiu. Jisai įvedė gerų žaislų, jisai patraukė
jaunimą prie susipratimo ir noro šviestis, jisai daug gera čia padarė.
P. Leončikas. Nr. 42, p. 668
Seinai. 19 spalių „Žiburio“ salėje buvo labai gražus ir smagus
šeimyniškas vakarėlis. J. P. pasakė Giros monologą „Dekoracijos ir teatras“, mok. I. Statkevičius smuikoms pritariant padainavo „Lopšinę“
– Naujelio ir „Vai aš pakirsčiau“ – M. Petrausko, penkios smuikos – du
broliu Kalikausku, Dokalskis, Sikorskas ir Kvietkauskas – gražiai pagrojo keletą malonių veikalų. Po to buvo šokių, daugiausia tautiškų. Dalyvavusieji skirstėsi pageidaudami dažniau tokių smagių pramogėlių.
P. B. Nr. 42, p. 669
Iš jaunimo gyvenimo.
Seinai. Čia noriu trumpai pažymėti du paskutiniu „Žiburio“ susirinkimu jaunimo reikalais.
I. Rugsėjo 28 (8) diena. Susirinko šimtas su viršum. 1) Po paprastai skaitomam protokolui, Tijunaitis pranešė apie a. a. vyskupą Cirtautą, trumpais žodžiais papasakodamas jo gyvenimą ir darbus; kad
nabašninką ganytoją savo pastovin iškėlė: tikėjimas, dora, mokslas
ir privalus priedermių pildymas, kurios tai dorybės ypač reikalingos
esančios jaunimui, besirengiančiam į gyvenimą.
2) Papasakota apie tai, kaip jaunimas turi gyveniman rengtis, būtent: privalo šalintis bloga, pratintis prie gera, o tai galima pasiekti per
gerų knygų bei raštų skaitymą, kurie jaunuolio širdį nejučiomis į gerą
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pusę pakreipia. Nes koks jaunas – toks ir senas; kaip jaunas pasiklosi,
taip suaugęs išsimiegosi.
3) Toliau perpasakota iš „Šaltinio“ Taškučio „Ką Lietuva sako
apie Ameriką“. Kaip lietuviai niekina Tėvynę, ją apleidžia, palieka
svetimiems. Lietuva gi verkia ir šaukia vaikus nebėgti iš jos, rodydama
savo negales, savo turtus...
4) Pranciškus Leončikas iš Klevų pasakė Dagilėlio eilutes „Aš
myliu tėvynę“.
5) P-lė M. Kasačiūniūtė pasakė kitas – Naruševičiaus – įspūdingas eilutes „Aš myliu gimtą vietelę“ – joje gyvęsiu, darbuosius ir pasiliksiu.
6) Klevų jaunimas padainavo porą liaudies dainelių: „Vienas sako
– šiokia, kitas sako – tokia“ ir „Vaikščioj po dvarelį“. Čia kaimų jaunimas išreiškė pageidavimą išgirsti miestiečių lietuvių choro dainelių,
kurs savu laiku buvo pagarsėjęs maloniomis dainelėmis. Ligšiol, mat,
per susirinkimus dainuota vien kaimų jaunimo.
8) Pakelta balsas sutaisyti šiokį-tokį šeimynišką vakarėlį kaimo
jaunimo švietimo naudai – laikraščių parsigabenimui. Sumanymas
– nieko sau, kad tik įvyktų...
II. Spalių 12 (rugp. 29) diena. Susirinkimas buvo dar skaitlingesnis
– apie pusantro šimto žmonių atsilankė. 1) Po protokolui, Tijunaitis papasakojo apie lietuvių ūniją su lenkais, kurios 500-metinės sukaktuvės
suėjo spalių 15 (2) dieną. Trumpai išdėjo, kaip tai atsitiko, kokia per tai
lietuvių tautai nenauda pasidarė: ėmė didžiūnai lenkėti, išsižadėti savo
kalbos, juos pasekė žymi dalis liaudies ir t. t. Minint tas liūdnas sukaktuves, susipratęs jaunimas privalo užsidegti didesne Tėvynės meile ir
uoliai dirbti. O tatai pasiekiama tik per apšvietimą ir susivienijimą.
2) Čia jau p-lė P. Žilinskaitė rūpestingai pasakė širdingas Naruševičiaus eiles „Tautiečio dainą“ – kad „kas bus, kas nebus, bet Lietuva
nepražus“.
3) Paskaityta iš „Jaunuomenės auklėjimo“ apie susivaldymą – ne
vienas klausytojas nekartą maloniai ir nusišypsojo: nors prastai, bet
visai teisingai parašyta. Duok Dieve sveikatos tai Pečkauskaitei, kuri
tą knygą lietuviams pagamino; neapsakomo turto joje yra, ypač jaunuomenei.
4) Kadais per susirinkimą buvo kalbama apie elektriką ir telegrafą. Vienas užsiinteresavo, kaip telegrafas eina per jūres. Visa
tai tinkamai paaiškinta ir dar papasakota apie bevielį telegrafą, paveikslų telegrafu siuntinėjimą, susikalbėjimą ir kitus elektrikos stebuklus.
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5) Kun. Šeškevičius papasakojo ir paragino rinkti apylinkėje neužrašytas dainas, patarles, burtus (folklorą), nes tai yra mūsų turtas,
kuris gaila kad žūtų.
Tuo susirinkimas ir pasibaigė. Buvo mažoka laiko – tik valanda,
todėl ir visa programa nebuvo išpildyta.
V. S. Nr. 44, p. 701–702
Suvalkai–Gardinas. Jau paliovė vaikščioję tarp tųdviejų miestų
automobiliai.
Nr. 47, p. 750
Blaivybės reikalai.
Seinai. Pėtnyčioje, lapkričio 28 (15) dieną buvo Seinų blaivininkų iškilmingos Mišios už mirusius brolius, kovotojus su nelabaja girtybe. Iškilmei pritaikytą pamokslą pasakė kun. V. Šeškevičius, vietos
blaivininkų skyriaus pirmininkas.
Kam taip gerbiama blaivininkai? Nes jie yra kovotojai su didžiausia žmonijos rykšte-girtybe, blaivininkai yra gera darytojai ant žemės.
Girtybė pragariškai ėda turtus, sveikatą, dorą, sėja vargus, nedorybes,
neteisybes, ardo sutikimus, slopina Dievo ir artimo meilę, daro gėdą
tautai ir t. t. Vartojama svaiginantieji gėrimai įvairiausiuose atsitikimuose, net neapsieinama be jų nė per egzekvijas, kur, anot to, prageriama čysčiaus dūšelės. O blaivininkai, rūpindamiesi blaivybės praplatinimu, taip tik ir stengiasi tas nedorybes išnaikinti, vargus sumažinti,
turtus padauginti, laimę šaliai pagaminti. Delto tai blaivininkai ir yra
taip Bažnyčios gerbiami ir globojami, nes jie yra žmonių neapsakomai
dideli geradariai. Tą pareigą persiėmę, blaivybės platintojai turi, labiau
sutvirtėję dvasioje, dar drąsiau stoti kovon su visame taip įsigalėjusia
girtybe, nepaisant nei kaimynų pašaipos, nei kokių nesmagumų, nei
kitokių kokių galimų nemalonumų.
Toks tai buvo, trumpai suimant, pasakyto blaivininkams pamokslo turinys.
Blaivininkas. Nr. 48, p. 763

Parengė Jonas Juravičius
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Jonas Stoskeliūnas – ŽMOGUS
Jonas Stoskeliūnas gimė 1913 metų liepos 10 dieną Kampuočių
kaime, Punsko parapijoje, Seinų apskrityje. Užaugo pasiturinčių valstiečių Agotos (Grigutytės) ir Adomo (iš Vidugirių) šeimoje. Savo dienoraštyje mena gimtinę tarsi arkadišką vaikiškų svajonių pilną užuovėją, saugančią nuo visų pasaulio vėjų ir negandų. Vaikystė – tai ne
tik žaidimai ir išdaigos, bet ir metas, kada žmogus išmoksta užrašyti
pirmus žodžius: mama, tėvelis, namai... Taip ir J. Stoskeliūnas tėvų pastangomis buvo išleistas į mokslus. Galbūt jau ankstyvoje vaikystėje
atsiskleidė jo nepaprastas jautrumas gamtos grožiui, dvasingumas ir
romantiškumas.
Jonukas mokytis pradėjo pas savo kaimo daraktorių Vincą Žilinską, vėliau – pas Tomą Milončį Navinykuose. Ten trumpai veikė lietuviška mokyklėlė, joje mokytojavo šeimininko sūnus Motiejus, baigęs
Veiverių mokytojų seminariją. Mokslas vyko sunkiomis sąlygomis,
mat visi vaikai, vadovaujami vieno mokytojo, dirbo vienoje klasėje.
Taip sąlygas aprašė Juozas Vaina: Darbą paskirstydavo grupėmis.
Daugiausia mokė matematikos, mažiau kalbų. Lietuviškai šiek tiek
paskaitydavo, o lenkiškai nė kiek.
Kitais metais tėvai nusiuntė Joną pas Punsko parapijos vikarą
kun. Stanislovą Venčių. Pastarasis, ruošęs šio krašto jaunuolius tolesniems mokslams, įžvelgė J. Stoskeliūno gabumus ir, matydamas taip
pat išsiskiriantį jaunuolio religingumą, ragino stoti į kunigų semina-





J. Stoskeliūnas, „Dienoraštis“, Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba. Sud. J. S. Paransevičius, Punskas, 2003, p. 23.
J. Vaina, „Ir pelenų vertė nevienoda“, Aušra, 1991, nr. 4, p. 21.
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riją. Šviesuolis S. Venčius negailėdamas skleidė savo šviesą kitiems,
buvo didis lietuvių užtarėjas sunkiais tada lietuvybei laikais.
Būdamas 12 metų, nepaisydamas pavojų, J. Stoskeliūnas išvyko į
Lietuvą tęsti mokslų. Tuo metu Lenkija ir Lietuva nepalaikė diplomatinių santykių ir formaliai buvo karo padėtyje, tad keltis per demarkacinę liniją buvo pavojinga. Geriausiu atveju, sustabdžius Lenkijos paribio saugumo korpuso pareigūnams, galėjo suimti arba versti mokėti
piniginę baudą, deja, pasitaikydavo ir sušaudymo atvejų.
J. Stoskeliūnas 1925 m. įstojo į Seinų „Žiburio“ draugijos Lazdijų
gimnaziją. Čia jį mokė žymūs Lietuvos kultūros veikėjai – Salomė- Jonas Stoskeliūnas
ja Nėris, kun. Motiejus Gustaitis. Jie įspaudė amžiną atspaudą jauno
J. Stoskeliūno sieloje. M. Gustaitis žadino Stoskeliūno literatūrinius
pomėgius – tai jis pats minėjo savo autobiografijoje: Iš jo [M. Gustaičio] bibliotekos nusipirkau dvi lietuvių literatūros istorijos knygas,
kas lyg turėjo rodyti mano pomėgius. Gimnazijoje labai mėgau kalbas ir grožinę literatūrą.
Mokslai J. Stoskeliūnui sekėsi gerai, ypač matematika, jos programą išėjo dar mokydamasis pas Milončį. Tačiau gyvenimo sąlygos
nelepino: nuomojo kamarėlę virš rūsio, prastai maitinosi, ir šeimininkė, matyt, buvo per daug gobši. Tėvai kaip įmanydami stengėsi atgabenti pakankamai maisto, rizikuodami ėjo per uždarą sieną – jų ūkyje
maisto nestigdavo. Šeimininkė pasirodė pernelyg taupi, bet jaunuolio
organizmas ištvermingas, ir Stoskeliūnas sėkmingai baigė mokyklą.
Tuo metu Seinų „Žiburio“ draugijos gimnazija nebuvo valstybės
finansuojama, tad už mokslą moksleiviai mokėjo patys. Mokyklos vadovybė kruopščiai fiksavo mokesčius ir delsiantiems tekdavo skubiai
pėsčiomis grįžti pas tėvus pinigų. Taip ir Stoskeliūnas, iš tetos gavęs
paramos, galėjo tęsti mokslą. Punsko krašto moksleivių padėtis buvo
ypač sunki, atsižvelgiant į tai, kad tuo metu lankymasis namuose dėl
saugomos sienos buvo varžomas. Profesoriaus Igno Jonyno pastangomis valstybės biudžete atsirado pinigų punskiečiams šelpti, ir tai,
žinant jų padėtį, buvo didelis palengvėjimas.
Mokydamasis gimnazijoje, nors netoli namų, J. Stoskeliūnas jautė
didelį neramumą. Valstybių siena skyrė nuo gimtinės, ir teko nuo jos
	




Korpus Ochrony Pogranicza; įkurtas 1924 m., saugojo Lenkijos Respublikos rytines sienas nuo vietinių „banditų“ užpuolių ir Tarybų Sąjungos siųstų agentų.
J. Stoskeliūnas, „Autobiografija“, Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba, min. veik., p. 5.
Ignas Jonynas – diplomatas, atstovavęs Lietuvai Tautų Sąjungoje, už vadovavimą Vilniaus
mergaičių lietuvių gimnazijai lenkų areštuotas; ilgametis istorijos dėstytojas Lietuvos universitetuose.
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Seinų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai 1920 m.

atitrūkti. 1927 m. Jonas sumanė perstoti į Vilnių, tačiau liga pakeitė
planus ir 1932 m. jis baigė gimnaziją. Joje susiformavo jo charakteris
ir išryškėjo kalbų bei literatūros pomėgis, tad įstojo į lituanistikos studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Dar gimnazijoje Stoskeliūnas įsitraukė į ateitininkų slapto susibūrimo veiklą – jų idėjos sutapo
su jo pažiūromis: katalikiškumas, tautiškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas ir šeimyniškumas. Už pirmininkavimą šiai kuopelei
Stoskeliūnui grėsė būti pašalintam iš gimnazijos, tačiau likimas nenuskriaudė jo griežčiausia bauda, tik elgesio pažymys buvo sumažintas
iki trejeto.
Studijuodamas VDU Kaune (tada jis vadinosi Lietuvos universitetas) įsitraukė į „Vytauto“ klubo veiklą. Jo tikslas buvo skiepyti
patriotiškumą, sąmoningą katalikiškumą, intelektualinį lavinimąsi
ir ugdyti gerus specialistus, pasirengusius tarnauti savo tautai. Bet
J. Stoskeliūnas pasirodė ne tik kaip veiklus visuomenininkas, bet ir kaip
literatas. Autobiografijoje taip aprašo savo nedrąsius pirmus žingsnius
į literatūros pasaulį: Siuntinėjau šiek tiek eilėraščių ir apsakymėlių,
straipsnelių į Vilniaus lietuvių spaudą, o daugiausia mano nevykusios kūrybos pasilikdavo juodraščiuose. Čia ryškiai matyti Stoskeliūno kritiškas požiūris į savo kūrybą ir kuklumas, tačiau jis nepametė savo pomėgių ir dirbo toliau. Studijos Kaune buvo labai svarbios
J. Stoskeliūno tobulinimosi raidai, jis aktyviai įsitraukė į literatūrinį

Nuo 1930 m. ateitininkų veikla Lietuvoje buvo uždrausta, „Žiburio“ gimnazijoje jie veikė
tik 1931/1932 mokslo metais.
	
J. Stoskeliūnas, „Autobiografija“, Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba, min. veik., p. 5.
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darbą, daug skaitė, dažnai originalus vokiečių, rusų, lenkų ir prancūzų
kalbomis.
Studijuodamas išlaikė lotynų, vokiečių ir lenkų kalbų egzaminus.
Tyrinėjo kalbas ir tapo jų žinovu. 1937 m. baigė studijas parašęs ir
apgynęs diplominį darbą „Liudas Kondratavičius ir jo Lietuva“. Įgijo
lietuvių kalbos ir literatūros specialybę, antras jo dalykas buvo prancūzų kalba ir literatūra. Tais pačiais metais J. Stoskeliūnas atliko karinę tarnybą ir gavo atsargos leitenanto (jaun. karininko) laipsnį.
1938 m. pradėjo dirbti savo pirmą pedagoginį darbą privačioje
Marijampolės marijonų gimnazijoje. Ten jis pažino Juzę Gurevičiūtę
ir 1940 m. ją vedė. Tarp pirmos ir antros sovietinės okupacijos dirbo Alytaus vidurinėje mokykloje. Nors kraštą valdė ir sovietai, ir naciai, Stoskeliūnui ši gyvenimo atkarpa nepasirodė tragiška, okupantų
režimo nuoskaudas švelnino šeima. Ten jie susilaukė pirmos atžalos
dukros Birutės. Stoskeliūno antra dukra Asta Pakuckienė prisimena tėvų pasakojimus: Tėvai dažnai kalbėdavo apie miškais apsuptą
Alytų, Marijampolę, mano mamos gimtąjį miestą, apie Kazlų Rūdą,
kurios kuklioje bažnytėlėje jie susituokė. [...] minėdavo savo jaunystės draugus, prisimindavo Alytaus bombardavimus, šaudomus žydus,
pavojingas keliones per pasienio zoną į Kampuočius.
1944 m. birželio mėnesį Stoskeliūnų šeima sugrįžo į Kampuočius.
Penkerius metus Jonas padėjo savo broliui Kazimierui ūkyje sunkiai
dirbdamas, tačiau širdyje ilgėjosi pedagoginio darbo. Taip jis prisimena šį laikotarpį: Žiemomis turėjau daug laiko pailsėti ir apsiskaityti
bei apsimąstyti. Priėjau prie išvados, kurią turėjau seniai įgauti, kad
literatūrinė kūryba yra dalykas rimtas, susijęs su individo, tautos,
visos žmonijos problemomis bei likimu.10
1949 m. Balstogės kuratorija J. Stoskeliūną įdarbino Elko bendrojo lavinimo licėjuje, kuriame jis ketverius mokslo metus dėstė prancūzų ir lotynų kalbas. Šeima toliau gyveno Kampuočiuose. 1951 m. gimė
sūnus Juozas (jis baigė lituanistiką Vilniaus universitete).
J. Stoskeliūno dukra Asta taip prisimena laikotarpį tėvo gimtinėje: Mūsų antrieji namai buvo Kampuočiai, ten šeima buvo prisiglaudusi daugiau nei dešimtmetį. Ten tėtis su nerimu laukė stebuklo, kuris
neįvyko – lietuvių tikėtasi pagalba iš vakarų neatvyko ir geležinė už-

Ten pat.
A. Pakuckienė, „Jonas Stoskeliūnas – tėvas, žmogus, mokytojas, išlikęs mano atmintyje“,
Los Angeles, 2013, p. 1. Laiškas, saugomas Punsko Kovo 11-osios licėjaus muziejuje.
10
J. Stoskeliūnas, „Autobiografija“, Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba, min. veik., p. 5.


	

J onas S toskeliūnas – Ž M O G U S

429

J. Stoskeliūnas Kaune atliko karinę tarnybą ir gavo atsargos leitenanto laipsnį

danga nusileido penkiasdešimčiai metų. Čia, kaime, pirmieji pokario
metai buvo nerimastingi, nes nieks nežinojo, kaip nauja komunistinė
valdžia žiūrės į buvusius Lietuvos piliečius.11
Nuo 1953 m. Lenkijoje prasidėjo destalinizacijos laikotarpis – valdžia pripažino, kad šios šalies teritorijoje gyvena ne tik lenkai, bet ir
lietuviai, ir kitos tautos, kurioms priklauso pagrindinės teisės: gyvuoti
tautinei kultūrai ar organizuoti savąjį švietimą.
Seinijoje lenkiškų mokyklų pagrindu pradėjo kurtis lietuviškos
klasės. Didžiausia problema tada tapo rasti kvalifikuotų lietuvių pedagogų, kurie galėtų tokiose klasėse mokyti. J. Stoskeliūnas suprato šį opų reikalą ir jautė pareigą rengti lietuvių inteligentus gimtajam
kraštui. Šios sunkios misijos ėmėsi 1953/1954 mokslo metais. Jis buvo
vienas iš lietuviškos klasės su pedagogikos kursu Suvalkų bendrojo
lavinimo licėjuje organizatorių. Ragino pradinių mokyklų absolventus
stoti į Suvalkų licėjaus lietuvišką klasę. Jos tikslas buvo rengti mokytojus lietuviško krašto pradinėms mokykloms. Dirbdamas jau Navinykų pagrindinėje mokykloje, važinėjo dviračiu po lietuviškus kaimus,
iš sodybos į sodybą, ir kalbino jaunimą. Tokiu būdu susikūrė pirmoji
klasė, ji pradėjo darbą gruodžio 4 dieną, o jos auklėtoju ir lietuvių kalbos mokytoju buvo J. Stoskeliūnas.

11

A. Pakuckienė, „Jonas Stoskeliūnas – tėvas, žmogus, mokytojas...“, p. 1.
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Kitais mokslo metais šiame licėjuje jis mokė dar prancūzų ir lotynų kalbų, istorijos, muzikos ir dainų, vadovavo lietuvių moksleivių
chorui ir teatro grupei. Taigi Suvalkų licėjuje kūrėsi Punsko lietuviško
licėjaus užuomazgos.
Dėl įvairių sunkumų J. Stoskeliūnui nepavyko suorganizuoti daugiau lietuviškų klasių Suvalkų licėjuje. Nors tėvai kreipėsi į Lenkijos
valdžią su prašymu steigti Punske lietuvišką licėjų, jis nebuvo patenkintas iki 1956 m., tai yra iki totalitarinės sistemos „lūžio“ – politinių
įvykių Sovietų Sąjungoje ir kaimyninėse valstybėse.
Moksleiviams daug sunkumų kėlė didelis atstumas nuo Suvalkų,
būtinumas ieškotis prieglaudos pas šeimininkus, atitraukimas nuo darbų gimtuose namuose ir taip sunkiame pokario pirmame dešimtmetyje.
Punskas buvo lietuvių kultūros židinys, dauguma jo gyventojų
buvo lietuviai. Tačiau Lenkijos komunistinė valdžia „nematė“ reikalo tokią mokyklą steigti, nes, atseit, nesirastų norinčių joje mokytis.
Pagaliau 1956/1957 mokslo metais J. Stoskeliūnas kartu su kitais
lietuvių veikėjais įsteigė Punsko lietuvišką bendrojo lavinimo licėjų.
Pradėjo veikti VIII ir IX klasės; pastaroji perkelta iš Suvalkų licėjaus.
1957 m. pirma lietuviškos klasės absolventų laida pradėjo dirbti lietuvių pradinėse mokyklose. Šios klasės absolventai Algis Uzdila ir Danutė Grabauskaitė buvo nukreipti studijuoti lietuvių kalbos į Vilniaus
universitetą.
1956 m. J. Stoskeliūnas persikėlė gyventi į Punską, ten gavo mažytį raudonų plytų namą Liepų gatvėje. Šeima savo lėšomis namelį
suremontavo, ir pati padidėjo, mat po metų gimė antra dukra Asta.
Taip jinai prisimena savo namus: Mūsų vadinamas „gurnaslonskas“
buvo rami ir nuošali vieta, tik retkarčiais tuo akmenuotu grindiniu
pradardėdavo vežimas ar praūždavo kokia mašina. [...] pro namus
tiesėsi keliukas, pro vokiečių ir žydų kapines toliau vingiuojantis į
Punsko kaimą. Už mūsų namo jokių gyvenamų namų dar nebuvo,
tęsėsi „valdiški“ laukai, su didžiuliais klevais, vieno iš jų papėdėje
mėgome vasarą pasėdėti. [...] tėvai artimai bendraudavo su kaimynais Uzdilais ir Šliaužiais. Laisvalaikiu mėgdavo susitikti paežerėje,
ir nors nebuvo daininykai, labai mėgdavo klausytis dainingų kaimynų. Šiaip mano tėvelis labai mėgo muziką, pats šiek tiek pagrodavo
instrumentu, vadinamu fisgarmonija.12

12

Ten pat.
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Jonas Stoskeliūnas su Punsko licėjaus mokiniais

Galima būtų teigti, kad išsipildė bene visos J. Stoskeliūno svajonės: persikėlė gyventi arti tėviškės, į savo kraštą, sukūrė gražią šeimą,
padėjo lietuviško vidurinio mokslo pamatus ir pagaliau išleido pirmas
moksleivių laidas, kurios žengdamos mokslo takais ateityje sudarys
mūsų krašto intelektualinį elitą.
Deja, kartais didieji žmonės būna smerkiami silpnų ir ribotų. Tokie žmonės tampa bejėgiai susidūrę su tokiomis asmenybėmis kaip
J. Stoskeliūnas, taigi vienintelis būdas apsisaugoti nuo demaskavimo
– puolimas, šmeižimas, kliūčių darymas. Juk paprasčiau sumenkinti
žmogų, kuris labiausiai nusipelnęs pagarbos ar dėkingumo, negu nuoširdžiai pripažinti jo nuopelnus.
Daug metų J. Stoskeliūno specialybė nebuvo pripažinta, ir tik
1956 m. tarsi priskaičiuotas darbo stažas Lietuvoje. Universiteto diplomas tik 1970 m. pripažintas Poznanės universitete – beveik prieš
pat išėjimą į pensiją, – tad galima numanyti, jog už mokytojo darbą
ilgesnį laiką jam nebuvo pakankamai mokama.
1960 m. per brandos egzaminus įvyko incidentas. J. Stoskeliūnas
buvo apkaltintas brandos egzamino reglamento pažeidimu. Balstogės
kuratorijos disciplinarinė komisija iškėlė bylą ir nusprendė pašalinti
mokytoją iš mokyklos. Nuo tada prasidėjo vargai – iki 1966 m. J. Stoskeliūnas dirbo Vidugiriuose, Vaitakiemyje ir Navinykuose, nesvarbu,
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koks oras, važinėjo į darbą motociklu, nes autobusų tada dar nebuvo.
Kasdien šalčiuose ir slidumoje, pūgose ir lietuje važinėti akmenuotu
plentu tokį ilgą kelią į darbą. Savo likimu nesiskundė, nes labai mylėjo kaimo vaikus, matydavo juose daug gabumų, talentų. Laikas nuo
laiko nusiskųsdavo kai kuriais tėvais, kurie nevertino išsilavinimo,
negerbdavo mokytojų. Savo bausmę ir likimą nešė kantriai.13
Sugrįžęs mokytojauti į Punską, J. Stoskeliūnas norėjo dėstyti licėjuje, bet jam čia neatsirado etato. Teko mokytojauti pradinėje mokykloje, netgi jauniausiose klasėse, taigi negalėjo tinkamai panaudoti
savo žinių ir patirties švietimo srityje.
Švietimo vadovybė J. Stoskeliūno darbą labai vertino. Jis buvo
apdovanotas Aukso kryžiumi, Nacionalinės edukacijos komisijos medaliu ir daugybe Balstogės kuratorijos premijų. Visuomenės nuomone, kaip ir švietimo vadovybės, jis buvo pareigingas, gebėjo suburti
vaikų kolektyvus, ekskursijų metu skatino vaikus domėtis savo kraštu, jo istorija14. Mokiniams buvo atviras, kalbėjo tai, ką tikrai mąstė.
Mokėjo daug kalbų, bet svarbiausia buvo gimtoji lietuvių kalba – tokiu
būdu žadino meilę savo tautai ir Lietuvai, jos rašytojams, poetams ir
šio krašto lietuviams. Vadovavosi katalikiškosiomis vertybėmis ir nebijojo to pripažinti, nors tuo metu tokia laikysena nebuvo pageidautina. Komunistinės vadovybės nuomone, ir pats J. Stoskeliūnas Punsko
licėjuje buvo nepageidautinas. Jo patirtos nuoskaudos sutapdavo su
valdžios puolimais prieš licėjų. Ne kartą buvo skleidžiama propaganda, kad šios mokyklos mokymo lygis žemas dėl nepakankamos įrangos, kadrų ir patalpų. Kai propaganda nedavė norimų rezultatų, pats
Balstogės partijos komitetas oficialiai pasiūlė LVKD Centro valdybos
prezidiumo nariams Punsko licėjų likviduoti. Bet ir čia nesulaukta pritarimo. Iš tikrųjų galima teigti, jog mokytojo Stoskeliūno problemos ir
mokyklos problemos buvo susijusios. Valstybės vadovybė, norėdama
jį pašalinti iš įtakingiausios jaunuomenei institucijos, siekė uždaryti
ir patį licėjų. Sakoma, jeigu negalima perlaužti šluotos, lengviau perlaužti vieną šakelę – kaip ir žmogų, bet to nepavyko…
Mokytojas kantriai, nesiskųsdamas dirbo savo darbą. Gilinosi į
mokymo metodiką, rašė lietuvių kalbos programas, padėjo rengti vadovėlius. Pedagogine patirtimi dalijosi su kitais mokytojais, vasaromis
vedė lietuvių kalbos kursus. Savo laiko skyrė ir visuomeninei veiklai,
13
14

Ten pat.
G. Dzemionas, „Jonas Stoskeliūnas – poetas, mokytojas ir visuomenininkas“, Jonas
Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba, min. veik., p. 9.
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ruošė meno renginius. Veikdamas LVKD Centro valdyboje įsitraukė
į Seinų parapijos tikinčiųjų problemas. Mat Seinų bazilikoje, kurioje savo pamokslus kadaise sakė pats vyskupas Antanas Baranauskas,
melstis lietuviškai nebebuvo galima. Klebono nuomone, lietuviai, reikalaujantys lietuviškų pamaldų, yra įžūlūs. Kaipgi galima reikalauti
pamaldų lietuvių kalba, kurios pats Dievas nesupranta? Kam jinai Seinų bažnyčioje?
Toks didelis Seinų dvasininkijos priešiškumas lietuvių kalbai buvo
didelė bėda seiniškiams. Jie rinkdavosi bažnyčioje po pamaldų ir lietuviškai meldėsi, giedojo giesmes. Kartais neapsieidavo be incidentų,
susistumdymų, kurie baigdavosi teismu. Kai šis pasyvaus pasipriešinimo metodas nepaveikė vietos dvasininkų, reikėjo kreiptis „aukščiau“.
J. Stoskeliūnas, būdamas jautrus religijos klausimams, rėmė Seinų
parapijiečius. Rašė laiškus vyskupams, Lenkijos spaudai, net pačiam
popiežiui, prašydamas leisti atnašauti Seinuose mišias lietuvių kalba.
Šiemet sukanka 30 metų nuo tada, kai Seinų parapijos lietuviams bazilikoje buvo leista melstis lietuvių kalba. Ir čia J. Stoskeliūnas paliko
savo ženklą.
J. Stoskeliūnas buvo jautrios natūros žmogus, siekdamas kilnių
tikslų, norėjo pasaulį padaryti geresnį ir gražesnį. Jis rūpinosi ne tik
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savo krašto žmonėmis, jų išprusimu ir išsilavinimu, bet visų pirma savo
šeima. Savo namus stengėsi padaryti jaukius ir šiltus, rūpinosi jų aplinka. Labai domėjosi sodininkyste ir savo sodyboje norėjo įveisti gražų
sodą. Tam jis nemažai pasidarbavo – reikėjo pritaikyti dirvą, iškirsti
karklus, pasirūpinti, kad žemė būtų derlinga. Dirbo ilgai ir kantriai,
nes žemę nuo šalia esančio kalniuko vežiodavo su karučiais, vadinama „točka“. Žmonės, pravažiuodami plentu, labai stebėjosi, kokį čia
keistą projektą Stoskeliūnas sugalvojo.15 Iš pažįstamų Elke parsivežė
kelias rūšis obelų, ir nors daug kas netikėjo, kad balą galima paversti
vaismedžių sodu, obelys išaugo ir vedė puikių vaisių. Mano tėvelis
savo darbo vaisiais labai didžiavosi, vaišino svečius, įdėdavo mums,
kai išvykdavome iš namų.16
Stoskeliūnų namai visada buvo atviri, dažnai ten lankydavosi
pažįstami, draugai iš įvairių pasaulio kraštų, mokslininkai, kalbininkai, visus juos mielai priimdavo, negailėjo laiko, rodydavo knygas,
aiškindavo17. Labai laukiami tuose namuose buvo ir Punsko licėjaus
mokiniai, kuriuos šeimininkai priimdavo gyventi mokslo metais. Mat
tada dar neveikė bendrabutis ir visiems reikėjo susirasti nuomotis
kokį kambarėlį. Mūsų „kitame namo gale“ gyveno ne tik pusbroliai ir
pusseserės, bet ir šiaip jaunimas atvykęs mokytis iš Klevų, Vaičiuliškės, Vaiponios, Goldapės apylinkės. [...] Mokinių tėvai buvo dėkingi,
stengdavosi atsilyginti maistu, o tėvai neatsisakydavo pagalbos, nes
labai norėjo, kad jaunimas mokytųsi Punske, o ne kur nors lenkiškoje
aplinkoje.18
1977 m. mokytojas J. Stoskeliūnas išėjo į pensiją. Tada, turėdamas
daugiau laiko savo pomėgiams, grįžo prie dar Lazdijuose išryškėjusių
svajonių. Pasinėrė į rašymą – pradėjo nuo daugybės straipsnių į Lietuvos laikraščius ir Aušrą, rašė eilėraščius, apsakymus, paskui grįžo
prie savo istorinio veikalo Šiurpilų gynimas. Susirašinėjo su mokslo
draugais, buvusiais mokiniais. Surinko daug mūsų krašto tautosakos,
aprašinėjo tarmes. Jo asmeniniame archyve išliko nemažai vertingų
atsiminimų, kurie atskleidžia jo didelį domėjimąsi įvykiais Lenkijoje
ir visoje Europoje.
Gilinosi į politinę Lietuvos padėtį, kurios išsivadavimo iš sovietų
jungo labai troško, nuolat klausydavosi „Amerikos balso“ radijo ir la-

15
16
17
18

A. Pakuckienė, „Jonas Stoskeliūnas – tėvas, žmogus, mokytojas...“, p. 2.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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bai norėjo pamatyti pasaulį. J. Stoskeliūnui pavyko (žinia, su draugų
ir buvusių mokinių pagalba) aplankyti Romą, Milaną, Los Andželą,
nuvykti į Vokietiją, bet išsvajoto Paryžiaus nepamatė…
Prasidėjus Sąjūdžiui, gyveno politika, labai domėjosi Lietuvos nepriklausomybės reikalu. Paskutinį gyvenimo dešimtmetį pablogėjo jo
sveikata. Lietuva artinosi prie nepriklausomybės, o Jonas Stoskeliūnas, deja, jau ruošėsi anapilin.
1990 metų kovo 11 dieną jo paskutinė svajonė pagaliau išsipildė
– Lietuva tapo vėl suvereni šalis. Gyvenimo saulėlydį ir ligą sutiko
ramiai, pasitikėdamas Dievu, kuriuo visada tvirtai tikėjo.19 Po metų
mirė pirmųjų nepriklausomybės metinių dieną, kovo 11-ąją. Gulėdamas Santariškių ligoninėje, po sunkios operacijos, pats savo akimis
matė sužeistuosius sausio 13-osios naktį. Rūpestis dėl Lietuvos likimo
slėgė jį iki pat mirties.20
Jonas Stoskeliūnas – pirmas mūsų krašto šviesuolis, pirmas lituanistas ir kalbų žinovas. Garsėjo visuomenine veikla visame SuvalkųSeinų-Punsko trikampyje. Davė pradžią bei pagrindus lietuvių inteligentijos formavimuisi, buvo vienas iš Punsko licėjaus steigėjų. Savo
principais vadovavosi iki pat mirties, ir gal todėl ne visada būdavo
gerai suprastas. Būdamas atviras žmogus, sakydavo tiesą į akis, todėl
kartais vietoj geriausių draugų susikurdavo priešų.
Šiandien žvelgiant į J. Stoskeliūno gyvenimo istoriją, nuveiktus
darbus dera pasakyti, kad jis buvo neeilinė asmenybė, pranokstanti
daugumą. Jo indėlis į mūsų visuomenės raidą milžiniškas. Tai reikia
įsisąmoninti, gerbti ir nepamiršti.
Nuo pat mažens supratau, kad mano tėtis buvo kitoks, negu visų
draugų. Kartais galvojau, gal geriau ir aš būčiau gimusi ūkininko
šeimoje, nieks nepriekaištautų, kad va kelias lengvesnis ir mokytis
nereikia, nes ir taip turėsi gerus pažymius. Taip galvojau vaikystėje, tik vėliau supratau, kad buvau laiminga tokioje šeimoje, ir ne dėl
to, kad mažiau mokytis reikėtų. Tėvelis visą gyvenimą labai rūpinosi
mumis, vaikais, sunkiai išgyveno nesėkmes, niekada mūsų neapleisdavo bėdose. Labai norėjo, kad mes sukurtume lietuviškas šeimas,
labai džiaugėsi, kai aš pasirinkau lituanistines studijas.21
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Danguolė Kuosaitė

DANGUOLĖ KUOSAITĖ (g. 1983 m. Seinuose) – mokytoja, saviveiklininkė.
Lankė Krasnavo A. Mickevičiaus pagrindinę mokyklą, mokėsi Punsko Kovo
11-osios licėjuje. Balstogės universitete studijavo istoriją.
Dirba Punsko Kovo 11-osios licėjuje ir pagrindinėje mokykloje.
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Jonas Stoskeliūnas – mokytojas
IR VISUOMENININKAS
1937 m. Jonas Stoskeliūnas baigė studijas, atliko karinę tarnybą
ir gavo atsargos leitenanto laipsnį. Nuo 1938 m. iki pirmosios sovietinės okupacijos (1940) mokytojavo privačioje Marijampolės marijonų
gimnazijoje.
Ši gimnazija vienuolių įsteigta 1921 m. Joje buvo ypač rūpinamasi mokinių auklėjimu, veikė įvairūs religiniai būreliai. Aktyvūs buvo
ateitininkai. Vaikams buvo diegiamas jautrumas, skatinama padėti
vargstantiems. Nuo atidarymo iki 1937 m. jai vadovavo direktorius
istorikas kun. dr. Jonas Totoraitis. Nuo 1937 iki 1940 m. direktoriumi buvo kun. dr. Juozas Grigaitis. Marijonų gimnazija didžiavosi

Marijonų gimnazija Marijampolėje, Bendoriaus g. 11 (1997 m. suremontuota)
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dr. Aleksandro Ročkaus dovana – dideliu paleontologijos ir mineralogijos eksponatų rinkiniu. Tai buvo turtinga mokykla (veikė P. Būčio
fondas). Čia mielai mokėsi turtingųjų vaikai, bet mokykla stengėsi pritraukti ir beturčius. Marijampolėje J. Stoskeliūno mokinys buvo Anzelmas Matutis – pedagogas, rašytojas, vaikų poetas, daugelio premijų
laureatas, likęs ištikimu draugu ir literatūriniu patarėju, taip pat Tėvas
Vaclovas Aliulis.
J. Stoskeliūno buvusieji mokiniai vėliau lankydavosi Punske, rašė
jam laiškus, prisimindavo mokytoją. V. Aliulis Vieno žąsiaganio istorijoje (Vilnius: Aidai, 2007) pasakoja:
„[…] atėjo ką tik baigęs Humanitarinių mokslų fakultetą lituanistas Jonas Stoskeliūnas – jautrus dzūkas, punskietis. Po Antrojo pasaulinio karo jis buvo vienas pirmųjų lietuviško švietimo Seinų trikampyje organizatorių, dviejų to krašto lietuvių kartų mokytojas. Porą sykių
klasėje esu jam uždavęs širdį – po keliolikos metų stengiausi „atsipirkti“, siuntinėdamas jam naudingas lietuviškas knygas. Bičiuliavomės
ligi jo mirties (1991). (p. 19)
[…]
Marijonų gimnazijos VI klasėje sulaukėme naujo lietuvių kalbos
mokytojo Jono Stoskeliūno. Pradėdamas dėstyti kirčio mokslą, pateikė
kaip pavyzdį mūsų IV kirčiuotei graikų k. žodį techné, kirčiuodamas
paskutinį skiemenį. Aš tylutėliai suolo draugui sakau: „Ne techné, o
téchne“ (mintyse priduriu: tiktų arché). Tikėjausi, kad mokytojas nieko nepastebėjo.
Po pusantrų metų tas pats mokytojas nepatenkintas mūsų rašiniais
apie Vaižganto stilių. „Tik Aliulis išsamiau parašė, matyt, papildomai
paskaitęs.“ Velniukas sugundė atsiliepti: „Tai gal buvo nepakankamai
išdėstyta, kad to nepakako, reikėjo papildomai skaityti…“
Tada jautrusis dzūkas išliejo savo širdį. „Jau antras man nemalonumas jūsų klasėje. Pirmoji pamoka mokytojui yra šis tas šventa, o kai
pernai pradėjau jums kalbėti apie kirtį ir paminėjau graikų kalbos pavyzdį, geriausias klasės mokinys draugui pasišaipė: „Matai, demonstruoja mums savo graikų kalbos mokėjimą.“ Kadangi šiandien geriausias mokinys pripažino, jog nepakankamai išdėstyta, pažymių už šį
rašinį neįskaitysiu.“ Klasės draugai ėmė prašyti: „Įskaitykite, mes kalti,
kad nepakankamai pasiruošėme.“ Šiuo kartu draugai nepritarė mano
narsai, nes pažymiai buvo neblogiausi, nė vieno dvejeto. Aš tylėjau, nes
prakalbęs būčiau dar labiau įskaudinęs švelniasielį mokytoją.
[…]
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Tikrai jaučiausi (kad ir nepiktavališkai) nusikaltęs Jonui Stoskeliūnui. Karo pabaigoje jis grįžo į savo gimtąjį Punską ir vos tik (apie
1953) atsirado galimybė, buvo vienas pirmųjų lietuviškojo švietimo
Seinų krašte organizatorių. Visa dabartinė vyresnioji to krašto lietuvių karta – Jono Stoskeliūno mokiniai. Sužinojęs adresą, pradėjau susirašinėti ir kaip nuoskaudos išpirką siuntinėti jam naudingas naujai
leidžiamas lituanistines knygas.
J. Stoskeliūnas daugsyk mane lankė Vilniuje, ir aš 1989 m. pavasarį aplankiau jį Punske. Niekad neprisiminėme nuoskaudų. Jam
buvo įkritęs mūsų kūrybingas literatūrinis ginčas dėl Hamleto vedamosios minties, – aš visiškai neatsiminiau tokią diskusiją buvus.“
(p. 177–178)
Vienas iš Anzelmo Matučio laiškų Jonui Stoskeliūnui:
Alytus, 1976 X 31
MIELAS MANO MOKYTOJAU,
Jūs tikriausiai pradėjote galvoti, kad aš arba žuvęs, arba išpuikau, arba… geriau be „arba“! Netgi sunku teisintis, nors tų priežasčių, dėl ko taip ilgai tylėjau, labai daug. Bene svarbiausioji – keletą
mėnesių man prarijo didelė kelionė su žvejais į Atlantą, Afrikos pakrantes, Mauritaniją, Ispanijos Kanarų salas, pro Daniją, Švediją
ir t. t. Neseniai grįžau, jau apsitupėjau namuose, ir… ėmė graužti
sąžinė dėl neatsakytų laiškų, dėl „užmiršimo“…
Dabar, kai įėjau į normalų ritmą, pažadu būti „normalesnis“
visais atžvilgiais.
Apie save daug pasakoti nesistengsiu – reikėtų jaučio odos, kad
surašyčiau viską, kas įvyko per prabėgusį pusmetį: ir senelis esu
– žaidžiu su anūkėle Vaida, ir sūnus jau gydytojas, tik… dar metams
išvyko specializuotis Rumunijon, ir karštuose kraštuose labai pataisiau sveikatą, ir tuoj išeis stambi nestambių, bet skambių eilių knyga,
ir… toliau normaliai graužiu popierių, ir labai esu pasiilgęs mielų
draugų Lenkijoje, ir… labai mažai teturiu žinių apie Juos.
Norėčiau, kad šis lapelis pralaužtų mūsų tylos ledus, kad mes vėl
gyviau susirašinėtume ir – bendrautume.
Būkite geras, pabrėžkite man bent keletą eilučių, kuriose rasčiau Jus – visados kūrybingą, veiklų, pilną energijos. Padėsiu kuo
galėdamas Jums talkinti.
Prašau perduoti linkėjimus visai Jūsų mielai šeimai ir Punskiečiams – mano geriems pažįstamiems, Bičiuliams.
Jūsų –
Anzelmas Matutis
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Kai 1940 m. Marijampolės gimnaziją sovietai uždarė, J. Stoskeliūnas buvo perkeltas mokytojauti į Alytaus vidurinę mokyklą ir joje
dirbo iki 1944 m. Pagal tarnybos eigos dokumentą: „1942/43 m. patvirtintas direktoriaus pavaduotoju. 1942 XII 10 – jo paties prašymu,
nuo 1943 m. sausio mėn. 1 d. atleistas iš direktoriaus pavaduotojo pareigų.“
Alytaus mokykla, kurioje dirbo J. Stoskeliūnas, įsteigta 1916 m.
Iki 1945 m. čia dirbo A. Ramanauskas-Vanagas. Jis dėstė lietuvių kalbą,
matematikos dėstymo metodiką. 1994 m. mokykla pavadinta jo vardu.
Mokyklos interneto puslapyje išvardinti žymūs mokytojai, tarp jų Jonas
Stoskeliūnas, Viktoras Alekna (vytautininkas, literatūrologas) bei Leonas Kuodys. Kiti šios mokyklos žymūs mokiniai – rašytojas Antanas
Jonynas, poetas Alfonsas Maldonis (J. Stoskeliūno mokinys).
Dalis J. Stoskeliūno auklėtinių pateko ir į Vakarus. Šie taip pat
įvairiomis progomis prisimindavo gimnazijoje praleistus metus ir joje
dirbusį mokytoją.
1944 m. vokiečių kariuomenė baigė trauktis iš Lietuvos. Tuo metu
pablogėjo J. Stoskeliūno regėjimas. Tada jis sugrįžo į tėviškę ir penkerius metus dirbo Kampuočiuose. 1949 m. Balstogės kuratorija Stoskeliūną įdarbino Elko bendrojo lavinimo licėjuje. Čia ketverius metus
dėstė prancūzų ir lotynų kalbas. 1953/1954 mokslo metais su kitais
šio krašto veikėjais suorganizavo Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje
lietuvišką klasę (VIII klasę su 23 mokiniais). J. Stoskeliūnas važinėjo
dviračiu po lietuviškus kaimus ir kalbino tėvus leisti vaikus į lietuviškas klases. Esant galimybei aiškino jiems, kodėl svarbu mokytis savo
gimtąja kalba. Surinkta klasė darbą pradėjo gruodžio 4 dieną.
J. Stoskeliūnui pavesta buvo auklyba. Dėstė čia ir lietuvių kalbą,
istoriją. Pusantrų metų mokė prancūzų kalbos. Vadovavo taip pat
moksleivių chorui ir teatro grupei. Taip Suvalkų licėjuje pradėjo kurtis
Punsko lietuviško licėjaus užuomazgos.
Suvalkų licėjaus lietuviškų klasių tikslas buvo parengti mokytojus lietuviško krašto pagrindinėms mokykloms. 1957 m. išleista pirma
lietuvių abiturientų grupė.
Viena iš 1957 m. laidos abiturienčių, vėliau tapusi mokytoja, taip
prisimena savo buvusį auklėtoją: Stoskeliūnas mus mokė iš savo užrašų. Mes tada lietuviškų knygų neturėjome. Per daug mūs nespaudė.
Per lietuvių kalbos abitūros egzaminą, kurio nebijojome, „traukti“
nedavė, surinko visas pagalbines priemones. Lietuvių kalbos egzaminą visi išlaikėme, nors brandos egzaminai tais laikais buvo „baisus
dalykas“…
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Tai buvo pareigingas žmogus. Turėjo daug žinių.
Julija Čėplienė susijaudinusi, spontaniškai telefonu pasakojo:
Jis surinko mus iš kitų mokyklų. Aš tada mokiausi Seinuose mechanizacijos technikume. Buvau labai laiminga, kad patekau po Stoskeliūno sparnais. Tai buvo vienas iš geriausių lituanistų. Visus mus
prie savęs glaudė ir kalbėjo, kad viską darytume, kad išliktume lietuviais, nes nėra gražesnės pasaulyje kalbos, kaip mūsų gimtoji. Norėjo, kad būtum gerais žmonėmis... Pats visiems mums visad stengdavosi padėti. Vis klausinėjo: „Gal kokios pagalbos reikia?‘‘ Paprašytas
visad patarė, nepaliko vieno.
Stoskeliūnas mokė mus lietuviškų liaudies dainų, ruošėme taip
pat vaidinimus ir su jais važinėjome po kaimus. Ten kai buvome, jis
prašė, kad bendrautume su paprastais kaimo žmonėmis, kad su jais
kalbėtume...
Jis turėjo tokių gražių minčių, tokių įdomių pasakymų. Aš juos
užsirašinėjau ir turbūt dar kažkur turiu. Taip pat Stoskeliūnas man
skaitydavo (dar prieš spausdinimą Aušroje) savo sukurtas eiles, nes
žinojo, kad labai mėgstu poeziją. Kai atvažiuodavo į Punską poetai,
man su Birute Radzevičiūte duodavo išmokti jų eilėraščių ir vėliau padeklamuoti svečiams. Buvo labai malonu...
Aš su Stoskeliūnu bendravau iki jo mirties. Kai susitikdavom, jis
sakydavo: „Laukiu tavęs, kaip savo dukros“.
Danutė Grabauskaitė-Pečiulienė atmintyje užfiksavo štai tokius
epizodus iš pirmosios lietuviškos klasės gyvavimo: Mūs klasė buvo
daininga. Kai mokėmės Suvalkuose, tai iš klasės neidavom į pertrauką, tik dainuodavom. Kostas Sidaris turėjo visokių dainų, mylėjo jas…
Birutė Radzevičiūtė labai gražiai dainavo, aš taip pat mėgau – tai ir
dainavom sau. Mūsų auklėtojas, atrodo, neturėjo balso, tad mes taip
labai ir nepriartėjom… Atsimenu, Stoskeliūnas su mūs klase paruošė
vaidinimą pagal „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ pasaką.
Gintas Marcinkevičius buvo Karaliukas, Algis Uzdila Gudruolis,
Kostas Nevulis – Protuolis, aš, nors vaidybinių gabumų neturėjau,
tik labai gerą atmintį, vaidinau Meilutę.
Auklėtojas mokė mus ir šokį pašokti. Nežinau, ar buvo tai „Bitute pilkoji“, ar „Klumpakojis“. Atsimenu, kad šokome gerai figūras,
bet ne pagal muziką…
Kiek rimčiau mąstant, norisi pasakyti, kad yra žmonių, kurie
darbą atlieka tyliai, kukliai, ypatingai neišryškėja… Stoskeliūnas
toks ir buvo. Tylus, uždaras, susikaupęs, raudonavo nuo raudonesnio
žodžio… Dabar primena jis man Vincą Mykolaitį-Putiną.
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Buvusi mokytoja lituanistė Danutė pacitavo iš atminties J. Stoskeliūno numylėto poeto V. Mykolaičio-Putino eilių fragmentus („Nenorėk būti per daug dorovingas“ iš rinkinio Būties valanda):
Nenorėk būti per daug dorovingas
Kaip tas išsilaižęs šventeiva.
Tebūnie tavo sieloj kai kas ydinga,
Kai kas nesuderinta, kreiva.
Sutiksi ne vieną sielą ligotą
Ir širdį su nuodėmės randu giliu.
Palik tada už durų savo šviesų protą
Kartu su dorovės trumpu masteliu.
[...]
Jei suklupsi, iš pikto apmaudo verki, –
Bet klystančiam būk visados atlaidus
Ir kenčiančio niekad nesmerki.
Šios klasės abiturientai pradėjo dirbti lietuviškose pradinėse mokyklose, o du iš jų nukreipti studijuoti lietuvių kalbos į Vilniaus universitetą.
1956 m. įvykiai Sovietų Sąjungoje ir kaimyninėse valstybėse
lėmė, kad Lenkijoje žmonės atgavo daugiau laisvės, sušvelnėjo režimas, nukreiptas į tautines mažumas. Tada, 1956–1957 m., J. Stoskeliūnas drauge su kitais lietuvių veikėjais Juozu Vaina, Juozu Maksimavičiumi, J. Jakimavičiumi bei keliolika šviesių ūkininkų įsteigė
Punsko lietuvišką bendrojo lavinimo licėjų. Iš mokytojų daugiausia
pasidarbavo J. Stoskeliūnas ir J. Vaina. Organizuojant Punsko licėjų
talkino daug tėvų, norinčių, kad jų vaikai mokytųsi gimtąja kalba.
Juos rėmė ir padrąsino J. Stoskeliūnas, J. Vaina ir S. Lysakovskis (Łysakowski). Licėjui patalpas davė tuometis Punsko valsčiaus viršaitis
Jonas Judickas. Pradžioje nebuvo jokių mokymo priemonių, tik lenta,
kreida ir keli žemėlapiai. Nebuvo lietuviškų knygų, mokymo programų. Balstogės švietimo kuratorija, vizituodama Punsko licėjų, labai
neigiamai įvertino jo darbą. 1959 m. įvyko pirmieji brandos egzaminai. Abitūrai vadovavo iš Balstogės atsiųsti vizituotojai. Jie turėjo
įrodyti, kad licėjų reikia uždaryti. Iš dešimties moksleivių egzaminus
išlaikė tik trys.
Tų laikų prisiminimais dalijasi Valentas Čėpla:
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Mūsų klasė buvo vieninga, bent jau berniukai. Mūsų buvo 9. Vėliau dar prisijungė Bronius Plato. Jis buvo kilęs iš Gawliki Wielkie
[Didžiųjų Gavlikų]. Karo metu buvo sužeistas į galvą. Rusų kariai
paėmė jį su savim ir apgydę paliko vaikų namuose Lietuvoje. Bronius,
kai suaugo, atgavo atmintį, prisiminė, iš kur kilęs, ir grįžo į gimtąjį
kaimą. Kadangi nemokėjo lenkiškai, atėjo mokytis į Punską.
Stoskeliūnas mokė mus lietuvių kalbos ir prancūzų. Prancūzų
kalbą išmoko tik Stasys Žukauskas. Jis dabar dirba JAV įmonėje, kuri
gamina venas, t. y. kraujagysles. Stasys per dvejus metus su įmonės
savininko sūnumi darė bandymus, kad pagamintų kraujagysles, kurios nelūžta, yra elastingos. Niekaip nepavykdavo. Netekęs kantrybės
savininkas įsakė imtis kito darbo. Draugai nusprendė viską užbaigti
rusišku konjaku. Simboliškai pasivaišinę, paskutinįkart pabandė supilti komponentus, bet netyčiom sukeitė eilę, ir pagaliau bandymas
pavyko. Dabar ši įmonė gamina mikrovenas. Ir ne tik. Stasys išradęs dar ir kitų naujovių (dirbtines sausgysles, medžiagą kosmonautų
aprangai), kurios čia gaminamos ir eksportuojamos – daugiausia į
Rusiją.
Mūsų auklėtojas į pamoką visada ateidavo punktualiai, elegantiškai apsirengęs. Taip eidavo ir kas sekmadienį į bažnyčią. Turėjo
daug žinių ir mokiniams taip pat buvo reiklus. Daug dėmesio kreipė į
kirčiavimą. Per matūrą būtinai trečias klausimas buvo iš kirčiavimo.
Ne visi mokiniai mokytoją suprato, kaip ir stropus mokytojas negalėjo suprasti, kad galima nesimokyt. Kantriai dėstydavo savo žinias,
nelabai kreipdamas dėmesį, ar kas jo klauso. Dėl to mes jį lengvai
apgaudavom ir vaikiškai linksminomės. Pavykdavo jį išvesti ir iš kantrybės. Dažniausias „keiksmas“ tada buvo: „Kad tave plynė.“ (Plynė
– tai pelkė be medžių ir krūmų, lyguma, iš kurios sunku išvažiuoti.)
Šito „nervo“ mes visiškai nebijojom ir mielai sutikom naują: „Dzūkai
– kiaulės anūkai.“ Tokį pasakymą išgirdę pirmą kartą taip juokėmės,
kad net pilvus skaudėjo…
Iš Stoskeliūno dukros žinojome, kad kuria eiles, apie ką niekada
su mumis nekalbėdavo…
1960 m. per brandos egzaminus įvyko incidentas. Vesta byla, kurios metu V. Pajaujienė ir J. Stoskeliūnas pašalinti iš licėjaus.
Buvo priekaištaujama tuometiniam direktoriui J. Dabušinskui,
kuris asmeniškai prisidėjo prie J. Stoskeliūno pašalinimo. Po daugelio metų pats Dabušinskas prisipažino Stoskeliūnui, kad tą problemą
galima buvo išspręsti kitaip. Kai licėjus neteko lituanisto ir polonistės,
valdžioms buvo pagrindas jį uždaryti. Moksleivių Rimo Vainos, Gedi-
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mino Kraužlio ir Gedimino Žilinsko iniciatyva mokiniai parašė raštą
Teisingumo ministerijai, kuriame prašė grąžinti J. Stoskeliūną į licėjų
kaip vienintelį lituanistą, baigusį aukštąją mokyklą.
Atsakymas iš Teisingumo ministerijos atėjo mokyklos direktoriaus adresu. Šis per mokytojų tarybos posėdį smarkiai barė J. Pajaujį,
taip pat J. Vainą, kad jo sūnus buvo tos akcijos organizatorius. Pašalinus iš Punsko licėjaus mokytojus, susidariusiai padėčiai sekti buvo
skirti saugumo specialiai apmokyti agentai. Jie informavo saugumą
apie J. Stoskeliūno laikyseną iškėlus jį iš Punsko licėjaus į Vidugirių
mokyklą. Nuo 1960 m. iš Punsko J. Stoskeliūnas važinėjo į darbą po
pradines mokyklas: dvejus metus į Vidugirius, trejus į Navinykus ir
vienus mokslo metus į Vaitakiemį. Į darbą važinėjo motociklu – garsiuoju „Junaku“. Mano tėtis prisimena, kad J. Stoskeliūnas po pamokų
grįždamas namo kartą per mėnesį užvažiuodavo pas jį apsikirpti. Daug
anksčiau, kai J. Stoskeliūnas dar gyveno su šeima pas brolį Kampuočiuose, tėtė buvo nuėjęs pas jį Augustavo licėjaus adreso… Ten jį labai
šiltai sutiko ir apsidžiaugė, kad nori mokytis…
Štai dar keli prisiminimai iš Navinykų.
Buvusi J. Stoskeliūno auklėtinė:
Vėliau su savo auklėtoju susidūriau Navinykų pradinėje mokykloje. Kartu dirbome vienus metus ir teko pažinti jį kaip bendradarbį.
Aš dabar buvau jo vedėja. Jis į mane kreipdavosi kaip į savo viršininkę, visko atsiklausdavo, prašydavo, nors aš sakydavau, kad šito jis
neturi daryti. Jis buvo kuklus ir nuolankus… Kartą manęs paprašė,
kad jam leisčiau mokyti muzikos. Aš sutikau. Tada jis atsivežė į mokyklą instrumentą, kurį vadino fisharmonija. Ja grodavo mokiniams.
Mes gerai sugyvenome. Stoskeliūnas dažnai mane pavėžindavo
savo motociklu į Punską ar į Vidugirius algos atsiimti…
Petras Senda (Navinykai):
Tai buvo rimtas mokytojas. Į mokyklą atvažinėdavo „Junaku“…
Atsimenu, kaip grojo ir mokė mus dainuoti dainą „Trys vaikiukai
pelėdžiukai“… […]
Šitą nuotrauką ir aš turiu. Ji buvo daryta Navinykų mokykloje
apie 1964 m. J. Stoskeliūnas sėdi centre. Prie jo iš kairės pusės stovi
Danutė Pykytė-Rutkauskienė, toliau Birutė Drūtytė-Baguckienė ir
aš, Petras Senda. Iš dešinės pusės: Elė Baguckaitė-Pečiulienė, Zita
Bendorytė-Staskevičienė ir Jonas Baguckas. Antroje eilėje iš kairės
stovi Petras Matulevičius, Antanas Baguckas, Genutė Sendaitė-Savickienė, Juozas Matulevičius iš Pelelių, Jonas Nevulis ir Vitas Žilinskas.
Nežinau, kodėl nuotraukoje nėra Anelės Pykytės-Grimalauskienės.
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Jonas Stoskeliūnas su Navinykų pradinės mokyklos mokiniais

Anelė Pykytė-Grimalauskienė:
Stoskeliūną gerai prisimenu. Jis vasarą į darbą atvažiuodavo
motociklu, o žiemą, kadangi autobusas iš Punsko važiavo tik iki Seivų, nuo kryžkelių ateidavo iki aštuntos valandos pėsčias. Būdavo pavargęs, iškaitęs. Per pirmą pertrauką valgydavo sumuštinį. Tai buvo
duona ir viduje keptas kiaušinis. Aš, maža mergaitė, nemėgau šalto
kepto kiaušinio ir galvojau, kaip jis gali jį valgyti…
Klasėje prie mokytojų kambario stovėjo muzikinis instrumentas – fisharmonija. Ta klasė būdavo
rakinama. Nežinau, kaip mes joj atsirasdavom ir
viens per kitą pradėdavome groti. Išgirdęs mokytojas ateidavo ir klausdavo, kas grojo. Mes suspėdavome atsitraukti ir niekad nepagaudavo, kas „lindo“
prie instrumento. Visi paeiliui sakydavom: „ne aš“.
Stoskeliūnas būdavo tada piktas, bet mūs nebarė.
Aš buvau gera mokinė ir Stoskeliūnas mane
mėgo. Kai turėjo išeiti iš Navinykų mokyklos,
pasikvietė mane į savo namus. Nuvažiavau su motule.
Turėjau gavusi nuo savo tetos suknelę iš Amerikos.
Ji buvo man jau truputį per maža ir spaudė, bet aš
būtinai norėjau ja apsirengti. Stoskeliūnas turėjo
fotoaparatą ir mane nufotografavo.
Be to, padovanojo naują, 1964 m. išleistą Lietuvių-vokiečių kalbų žodyną (sudarė V. Vaitkevičiūtė).
Jame įrašė dedikaciją. Žodyną turiu ir dabar.
Anelė Pykytė-Grimalauskienė Punske
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Kai mokiausi licėjuje, kartą nusipirkau pusę kilogramo saulėgrąžų sėklų ir vaišinau savo draugus. Kai Stoskeliūnas pamatė besimėtančius ant grindų lukštus ir sužinojo, kad tos sėklos mano, turėjau šluoti visą mokyklą…
Kaip minėta, iš Navinykų mokyklos J. Stoskeliūnas buvo perkeltas metams į Vaitakiemio mokyklą. Čia dirbantį mokytoją Janina
Aleksaitė-Macukonienė prisimena taip:
Kai J. Stoskeliūnas mokytojavo Vaitakiemio mokykloje, buvau dar
tik trečios klasės mokinukė, tačiau labai gerai atsimenu tuos mokslo
metus. Jis mūsų klasę mokė bemaž visų dalykų, turbūt išskyrus tik
lenkų kalbą, ir aš tik tais mokslo metais gavau pažymėjimą su visais
penketais. Šiaip Vaitakiemio mokykloje mokydavę bemaž vien vyrai,
ir jie nelepinę mūsų gerais pažymiais. Kaip maža mokinukė, atsimenu, kad labai jaukiai jausdavomės per jo pamokas. Jis paguosdavo ir
apgindavo nuskriaustą vaiką, padrąsindavo nedrąsų, mokėdavo įsijausti į mažo vaiko pasaulį, suteikti jam globą, saugumo jausmą, tinkamai paaiškinti nesuprantamą dalyką ir pastebėti vaiko gabumus.
Licėjuje Stoskeliūnas mokė vokiečių kalbos. Čia darbas buvo
visai kitokio pobūdžio, o paaugliai mokiniai piktnaudžiaudavo mokytojo gerumu. Licėjuje J. Stoskeliūnas organizavo literatūrinius vakarus. Atsimenu poeto Jurgio Baltrušaičio minėjimą…
Važinėti motociklu, ypač žiemą, buvo sunku ir labai įgriso… Tik
1966 m. leista J. Stoskeliūnui mokytojauti Punsko pradinėje mokykloje. Joje dirbo iki pensijos 1977 m. Licėjuje nebuvo etato, tačiau jam
čia teko dėstyti šiuos dalykus: lietuvių kalbą 1956/1957–1960/1961,
1967/1968–1969/1970, prancūzų kalbą 1956/1957–1958/1959, vokiečių kalbą 1966/1967–1973/1974, istoriją 1956/1957, 1957/1958, geografiją 1959/1960–1961/1962, logiką 1959/1960 m. m.
1961 m. J. Stoskeliūnas, dirbdamas Navinykų mokykloje, parengė su Z. Karpinska-Teperova (Karpińska-Teperowa) „Skaitinius“.
1970 m. išėjo skaitiniai Lenkijos lietuviškų mokyklų II klasei Mokyklos takeliu. J. Stoskeliūnas prisidėjo prie tų mokyklų lietuvių kalbos
programų pradinėms klasėms ir lietuvių kalbos vadovėlių IV ir VII
klasėms rengimo.
J. Stoskeliūno pedagoginį darbą švietimo vadovybė vertino gerai. Jis buvo apdovanotas „Aukso kryžiumi“, Nacionalinės edukacijos
komisijos medaliu ir įvairiomis progomis – piniginėmis premijomis.
Švietimo vadovybės nuomone, jis buvo pareigingas, gebėjo suburti
vaikų kolektyvus ekskursijų metu, skatino vaikus domėtis savo kraštu. Pedagogine patirtimi dalijosi su kitais mokytojais.
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Apie J. Stoskeliūną rašė jo buvusieji auklėtiniai K. Baranauskas
(„Daug pavasarių praėjo“), G. Dzemionas (straipsnyje, kuris išspausdintas monografijoje Punsko Kovo 11-osios licėjui 50). J. S. Paransevičiaus pastangomis sudaryta knyga Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas
ir kūryba.
Štai dar pluoštas prisiminimų, surinktų ir iš kitų buvusių J. Stoskeliūno mokinių.
Romas Vitkauskas prisimena:
Stoskeliūnas mane mokė licėjaus I ir II klasėje. Jis dėstė lietuvių
kalbą ir literatūrą. Prisimenu, kaip pasakojo apie K. Donelaitį, aptarinėjo liaudies kūrybą. Mano atminty išliko jis kaip eruditas, turintis
galybę žinių. Tas žinias perteikė akademiniu paskaitų principu. Paskaitos metu mokytojas be galo giliai įsijausdavo. Tos mintys nulydėdavo jį taip toli, kad jis nepastebėdavo, kas dedasi klasėje. Mokiniai
tuo piktnaudžiavo...
...Jau vidurinėje mokykloje žinojau, kad J. Stoskeliūnas renka
medžiagą apie mūs krašto tautosaką. Mokinių taip pat klausdavo,
kaip jų laukų balukės, kalneliai, pušynėliai pavadinti. Prisimenu, aš
padavinėjau savo tėviškės balų pavadinimus: Žūsinė, Nuotaka, Samanynas, Grinė...
Aš jam parašiau ir perteikiau keletą pasakojimų apie savo gimtąjį kaimą...
Stoskeliūnas buvo labai jautrus žmogus. Mūs mokykloj mokėsi
visų pirma mokiniai iš Punsko ir apylinkių. Mažai taikydavosi nuo
Seinų. Šiems jis labai stengdavosi padėti...
Namuose Stoskeliūnas daug dirbo fiziškai. Jo sodyboje vienoje
vietoje buvo duobė, o kitur kalniukas. Jis pats karučiu vežiodamas
žemę nuo kalniuko išlygino duobę...
Teresė Bansevičiūtė-Vainienė:
...Mūsų klasė buvo labai išdykus. Kai Stoskeliūnas kuriam nors
parašydavo dvejetą, tai tas pradėdavo maldauti arba net verkti, kad
tokio blogo pažymio nerašytų. Nelaimingą mokinį mokytojas visaip
guosdavo ir prašė taip nesijaudinti, kad praeidavo visa pamoka…
Iš dukros Astos prisiminimų:
...Mano tėtis savo mintimis, atrodo, gyveno kitame pasaulyje. Gal
dėl to buvo labai išsiblaškęs, labai nemėgo buitinių rūpesčių, nors
jie slėgė jo pečius per visą gyvenimą. Mūsų salionas buvo apkrautas
knygomis, tėvelis neleido nieko liesti ar tvarkyti. Dažnai pasigesdavo savo akinių ar portfelio. Darbas mokykloje su nepaklusniais vaikais buvo jam našta. Dažnai girdėjome jį kalbant apie norą išeiti į
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pensiją... Slogi politinė atmosfera, saugumo persekiojimas, kuriuos
jis jautė nuolatos, tikrinami laiškai, kvietimai į valdžios įstaigą sunkino darbą, veikė jo sveikatą. Buvo ūmaus būdo, greit supykdavo,
bet taip pat greit atleisdavo. Mėgdavo žmonėms sakyti tiesą į akis,
tuo susidarydavo priešų. Labai išgyveno, kai susilaukdavo keršto ar
nepagarbos...
Onutė Krakauskaitė-Radzevičienė iš Kreivėnų:
Jis mus su Danute mokė pradinėje mokykloje, o vėliau per pavadavimus licėjuje. Atsimenu, kad į pamokas atsinešdavo po pažastim
daug knygų. Kitoje rankoje turėdavo čemodanėlį, irgi pilną knygų.
Jas visas išimdavo, ir kai aiškindavo pamoką, tai vis pasiimdavo
knygą ir iš jos pacituodavo, kad patvirtintų, ką sako. Aš negalėjau
atsistebėti, kad jis taip daug visko žino ir, be to, dar mus pastebi. Mes
su sesute laukdavome, kada jis ateis į pamoką.
Stoskeliūnas mums daug padėdavo. Aš žinojau, kad mus mėgsta. Prie jo mes labai gerai jautėmės. Jis mums duodavo iš Amerikos
atsiųstų siuntinėlių. Dažnai duodavo net pinigų. Kai turėjome apie
10 metų, Danutei padovanojo naujas džinsines kelnes. Tada tokių
dar niekas neturėjo. Sesuo jas nešiojo gal penkerius metus. Man tada
davė pinigų, nes mano išmieros nebuvo. Kelis kartus jis buvo mus
atlankęs namuose. Šiaip mus šelpdavo mokykloje.
Aš turėjau „Prisiminimus“. Daviau, kad ir Stoskeliūnas įsirašytų.
Kai atidavė ir atsiverčiau pažiūrėti, kaip mokytojas man įsirašė, labai susijaudinau. Jis smulkiu raštu buvo užrašęs du pilnus puslapius.
Tai buvo jo pačio kūryba… Įsivaizduok, jis man šitą paaukojo…
Kiek metų vėliau, kai mirė mūs tėtė, Stoskeliūnas užpirko už jo
sielą Mišias. Tai labai geras žmogus…
Jonas Malinauskas:
Kai po pusantrų metų mokymosi tėvų oblatų mažojoje seminarijoje (licėjuje) Markowice grįžau į namus ir pradėjau tęsti mokslus
Punsko licėjuje, iškilo antrosios (be privalomos rusų) užsienio kalbos
problema. Punske visi lankė vokiečių kalbos pamokas. Man tos kalbos visai nesimokius po pusantrų metų prisijungti prie kitų klasiokų
atrodė vargiai įmanoma. Dėl to buvau atleistas nuo vokiečių kalbos
ir pradėjau privačiai tęsti (Markowice) pradėtas prancūzų kalbos
pamokas pas Stoskeliūną. Dabar tiksliai neatsimenu, kiek tai truko.
Gal porą metų, nes buvo pradėta svarstyti ir apie abitūros prancūzų
kalbos egzaminą, kurį būčiau turėjęs laikyti Suvalkuose. Stoskeliūnas mane netgi supažindino su Suvalkuose dirbusiu prancūzų kalbos
mokytoju Smagacz, kuris būtų turėjęs man padėti pasiruošti egza-
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minui. Vis dėlto nesiryžau ir su visais klasiokais laikiau rusų kalbos
egzaminą.
Stoskeliūno namuose lankydavaus po kartą per savaitę. Pamokos trukdavo maždaug pusantros valandos. Buvo naudojami vidurinės mokyklos prancūzų kalbos vadovėliai, iš kurių anksčiau buvau
pradėjęs mokytis. Bet tai nebuvo tik įprastinės prancūzų kalbos pamokos, pagal vadovėlinę programą. Iš Stoskeliūno sužinojau apie
Oskarą Milašių. Namų darbo jis man užduodavo atmintinai mokytis
eilėraščių. Dažnai nuo programos buvo nukrypstama prie Stoskeliūnui mielų prancūzų simbolistų Paulio Verlaine’o [Polio Verleno] ir
Sully Prudhomme’o [Siuli Priudomo]. Dar ir šiandien atsimenu vieną
trumpą Verleno eilėraštį.
Kai vieną kartą jam užsiminiau, kad skaitau tuo metu punskiečių skaitomą Romaino Rolland’o [Romeno Rolano] romaną Žanas
Kristofas, Stoskeliūnas kiek nustebęs pasakė, kad jam nepatinka ten
peršamas homoseksualizmas ir iš karto man davė perskaityti Antano
Vaičiulaičio romaną Valentina (apie nelaimingą meilę modernėjančioje prieškario Lietuvoje). Stoskeliūnas man taip pat paskolindavo
pasiskaityti Leonardo Andriekaus redaguojamus Aidus ar jėzuitų
leidžiamus Laiškus lietuviams. Žurnalus namo nešdavausi storai įvyniotus į kitus leidinius. Prieš įteikdamas, jis uždangstydavo kambario
langus ir pritildydavo balsą. Tai buvo 1983–1986 metai, dar komunistinė Lenkija.
Vienu metu jis mane buvo įtraukęs ir į mūsų krašto lietuvių studentų rėmimo akciją. Jam iš JAV būdavo perduodamos nedidelės pinigų sumos, skirtos paremti Lenkijos miestuose studijuojančius mūsų
krašto lietuvius. Kelis kartus jis man įteikė po banknotą ir nurodė,
kam perduoti, nesakant, iš kur tie pinigai.
Galiu dar pridurti dvi jo papasakotas istorijas apie tai, kaip jį
šaukė į lenkų kariuomenę ir kaip kalbino stoti į komunistų partiją.
Kai po karo jis įsidarbino mokytoju Elke, greit gavo kvietimą į
karinį komisariatą. Nors tuo metu jis jau nebuvo šauktinio amžiaus
jaunuolis, vis tiek turbūt kam nors užkliuvo, kad jis netarnavęs Lenkijos kariuomenėje. Stoskeliūnas labai išsigando, kad gali paimti į
kariuomenę. Jis karinę tarnybą buvo jau atlikęs prieš karą Lietuvoje
ir (turėdamas universitetinį išsilavinimą) ją užbaigė kaip atsargos
karininkas. Pasvarstęs, kas geriau – rizikuoti būti paimtam į lenkų
kariuomenę, ar sakyti, kad tarnavęs kitoje valstybėje, vis dėlto ryžosi
sakyti, kad jis kariuomenėje jau atitarnavęs, ir nusinešė į komisariatą
Lietuvoje išduotą pažymėjimą. Ten jį priėmęs pusamžis puskarininkis
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pažiūrėjo į dokumentą ir atiduodamas pagarbą karininkui pasakė:
„Pone leitenante, galite eiti namo“. Ne „pilieti“, kaip buvo įprasta
komunistinėje Lenkijoje, bet „pone“.
Dirbantys Elke mokytojai buvo verčiami stoti į komunistų partiją. Stoskeliūnas spyriojosi, bet galų gale jam buvo pasakyta, kad
arba įstoja, arba bus pašalintas iš darbo. Darbo savaitės pabaigoje
jis parašė pareiškimą ir palikęs jį mokyklos raštinėje traukiniu išvažiavo namo. Iš Trakiškių geležinkelio stoties eidamas į gimtuosius
Kampuočius, sutiko prie sodybos grėbiančius šieną šeimos narius ir
staiga pamatė žaibo įskeltą prie namų augusį beržą. Apie tą beržą jis
rašė eilėraščius būdamas gimnazistas Seinų „Žiburio“ gimnazijoje
Lazdijuose, o dabar, ir, ko gero, tą pačią valandą, kai buvo rašomas
pareiškimas stoti į komunistų partiją, į tą idealizuotą berželį trenkė
perkūnas. Stoskeliūnas nieko nelaukęs grįžo į Elką ir atsiėmė pareiškimą. Netrukus buvo pašalintas iš darbo.
Tai štai keletas tokių nuotrupų. Man Stoskeliūnas buvo ne tik
prancūzų kalbos mokytojas, bet ir, sakyčiau, tas, kuris, ko gero, labiausiai padėjo gauti bendrą išsilavinimą, parodė tai, ko įprastinėje
mokyklinėje programoje, ir ypač tais laikais, nebūdavo.
Viktoras Vaina:
Turiu keletą ryškių prisiminimų apie Stoskeliūną. Pradėdamas
juos pasakoti, visų pirma noriu pabrėžti, kad laikai, kada gyveno
J. Stoskeliūnas, buvo sunkūs ir sudėtingi. Tai karas, pokario laikotarpis, kada spaudė vargas, skurdas, priverstinių išsiskyrimų našta,
komplikuoti, painūs vėlesni brandos ir rimtų pasirinkimų metai. Visi
tie žmonės, kurie buvo nepriklausomo mąstymo, pažiūrų ar nepalankių valdžiai įsitikinimų, buvo stebimi ir spaudžiami. Savo politikai
realizuoti valdžia reikalavo paklusnių, nuolankių, beveidžių piliečių – tokių, kurie mielai asimiliuotųsi su lenkais ir nekliudytų tverti
naują tvarką. Tokiomis sąlygomis, norint išlikti savimi, reikėjo turėti
„stuburą“ ir būti atspariam.
Man atrodo, J. Stoskeliūnas buvo jautrus žmogus. Tada aš jį mačiau kaip daug kur perdėtai atsargų, dabar, žiūrint iš laiko perspektyvos, suprantu, kad jis buvo pagrindinis šeimos maitintojas ir daug
nemalonumų patyręs iš tuometinių valdžių žmogus.
Atsimenu, buvo darbštus. Grįžęs iš darbo (o vaikščiodavo visada
vienas), jis daug dirbo prie namų – triūsė darže ir sode.
Stoskeliūnas bendravo su mano tėvais. Kartais atrodydavo, kad
su tėvu jis konfliktuoja. Jų buvo skirtingi charakteriai – jautrus humanistas, daug kur idealistinių pažiūrų Stoskeliūnas, ir tikslių dalykų
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mokytojas, logiško mąstymo mėgėjas – mano tėvas. Čia susidurdavo
emocijos ir argumentai. Aš, dar būdamas vaiku, jaučiau, kad juos,
nepaisant audringų ginčų, kažkas sieja. O buvo tai atsakomybė už
šito krašto jaunimą ir lietuviškos visuomenės ateitį, bet kartu ir paprasti kasdieniniai poreikiai, tarp kurių ir... rašomoji mašinėlė. Stoskeliūnas skolindavosi ją iš mano tėvo, kol dar neturėjo savosios. Be
mašinėlės, jie keisdavosi ir nelegalia tais laikais spauda ir literatūra,
kurią abu gaudavo iš gausių savo pažįstamų, gyvenančių Vakarų Europoje ir Amerikoje.
Ir dar vienas vaizdelis iškyla man prieš akis. Tai buvo apie 1980
metus. Tada buvau pirmo ar antro kurso studentas. Kaip minėjau,
Stoskeliūnas, kaip ir mano tėvas, turėjo įtakingų pažįstamų Vakaruose. Jie visokiais būdais remdavo mūsų kraštą. Dažnai tai būdavo
ir finansinė parama šio krašto jaunimui – studentams ar vidurinės
mokyklos veiklesniems mokiniams. Pagalbą teikė, tarp kitko, perduodami pinigus per Stoskeliūną. Jis nelabai pasitikėjo žmonėmis, bet
man lyg ir jautė simpatiją. Atsimenu, kai pasikvietė mane į savo namus, apdangstė langus ir išsitraukė studentų, kuriems buvo paskirta
stipendija, sąrašą. Prašė, kad įsiminčiau jų pavardes ir perduočiau
jiems pinigus. Ir nors tada tokia „konspiracija“ man atrodė nereikalinga, o gal net šiek tiek juokinga, visgi gyvenimas parodė, kad toks
ypatingas atsargumas nebuvo be pagrindo. Net tarp jo bendradarbių
buvo žmonių, kurie jį stebėjo, o vėliau informavo saugumą apie namuose laikomą Vakaruose spausdintą literatūrą ir ryšius su lietuvių
išeivija.
Janina Aleksaitė-Macukonienė:
J. Stoskeliūnas (nuo 1925 m.) mokėsi Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose. Būdamas plačių susidomėjimų žmogus, eruditas, jis
sukaupė gausią asmeninę biblioteką. Po J. Stoskeliūno mirties jo žmonos, dukros ir giminaičio Juozo Sigito Paransevičiaus sprendimu šios
asmeninės bibliotekos knygos buvo perteiktos besikuriančiai lietuviškajai Seinų „Žiburio“ mokyklai...
Paprašyta plačiau papasakoti apie dovanotas knygas Janina
sako:
Jo knygas, leidus J. S. Paransevičiui, rinkausi iš lentynų ir dėžių,
esančių tuomet tuščiam Stoskeliūnų name (tam raudonų plytų ant
kalno). Krovėm į Juozo Zubavičiaus mašiną ir vežėm į ką tik atidarytą „Žiburio“ mokyklą. Paėmėm jų apie kelis šimtus. Vertingiausios
tos senos, prieškarinės, ir tos dar iš „Šaltinio“ spaustuvės. Daug kalbotyros leidinių, įvairių kalbų žodynų, grožinė lietuvių ir klasikinė li-
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teratūra, pedagoginė, vaikų. Daug knygų dovanotų, su pačių autorių
įrašais. Knygose radau asmeninių laiškų, atvirukų, nuotraukų. Tiesa,
buvo taip pat jose paslėptas raštas dėl lietuviškų pamaldų grąžinimo
Seinų bažnyčioje, jo kopijas daviau mūsų istorikams.
Jonas Stoskeliūnas savo mokinių prisiminimuose piešiamas įvairiomis, dažnai kontrastiškomis, ryškiomis spalvomis. Išsakyti geri
– dažnai linksmi, kupini praeities šilumos, išdykumo ir malonumo
– žodžiai rodo dėkingumą, nuolankumą, pagarbą. Atmintyje išlikusios
situacijos (kurių gyvenime niekada netrūksta) šiandien yra proga pasvarstyti – suprasti – atleisti – atsiprašyti... Ne vien geri darbai, bet ir
padarytos „klaidos“ yra auka mūsų žmoniškumui tobulėti, impulsas
kurti brandesnę ateitį...
Tiek save ir vieni kitus pažįstame, kiek pats gyvenimas patikrina.
Mokytojų mokytoją Joną Stoskeliūną gyvenimas egzaminavo iš visų
pusių, įvairiais būdais. Dažniausiai pavykdavo išeiti jam šviesiu veidu,
atvira širdim. Jo pamokos jau baigtos. Mūsų namų darbai – dar ne...
Jonas Stoskeliūnas – visuomenininkas

Jonas Stoskeliūnas

Jonas Stoskeliūnas buvo ateitininkas. Jo veiklos metais „Žiburio“
gimnazijoje ateitininkai veikė slaptai.
Ateitininkai – tai katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, įkurta
1910 m., vienijanti mokinius, studentus bei mokslą baigusius organizacijos narius (sendraugius). Ji siekia atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos
visuomenę ir Bažnyčią. Savo veikloje vadovaujasi penkiais principais:
katalikiškumo, tautiškumo, inteligentiškumo, visuomeniškumo ir šeimyniškumo. Ateitininkų ženkle vaizduojama tulpė, kuri simbolizuoja
dvasinę jaunystę, o penki jos žiedai – penkis principus. Ženklo centre
kryžius, sudarytas iš trijų linijų (tai dorybės: tikėjimas, viltis ir meilė),
simbolizuojantis krikščionybę. Kryžiaus centre yra saulė – tikėjimo
šviesa. Ženklo apačioje puslankis, reiškiantis pasaulį. Dar žemiau esantys Gediminaičių stulpai parodo, kad pasaulyje yra Lietuva.
Idėjinis ateitininkų vadas buvo Romos popiežius Leonas XIII, kuris dar 1891 m. paskelbė encikliką „Rerum Novarum“. Tai jaunimo
ugdymo katalikiškai idėjai labai pritarė kai kurios žymios to meto asmenybės: visų pirma prelatai Jonas Mačiulis-Maironis ir Aleksandras
Dambrauskas-Jakštas bei vėliau gyvenęs Petrogrado dvasinės akademijos prof. Pranciškus Būčys. Šiam judėjimui pritariantys asmenys
Lietuvoje organizavo Krikščionių demokratų partiją. Ateitininkų vardas kilęs nuo leidžiamo žurnalo Ateitis.
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Nors moksleiviai ir studentai ateitininkai nebuvo politinės organizacijos nariai, jie buvo labai veiklūs ir Krikščionių demokratų partijos,
ir kitų krikščionių organizacijų talkininkai. Daug ateitininkų nuėjo savanoriais į besikuriančią Lietuvos kariuomenę, į pirmąją karo mokyklą. Visuomeniškumas labai išryškėjo, kai ateitininkai visoje Lietuvoje
ragino žmones eiti rinkti tautos atstovų į Steigiamąjį Seimą. Lietuvoje
ateitininkams vadovavo Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Kazys
Pakštas, Pranas Kuraitis.
1930 m. Tautininkų partija uždraudė moksleivių ateitininkų veiklą.
Tada jie veikė slaptai. Abiejų sovietinių okupacijų laikotarpiu (1940 m.
ir nuo 1944 m.) ateitininkų veikla buvo laikoma antivalstybine. Lietuvoje iškilus Sąjūdžio bangai, 1989 m. lapkričio 25–26 d. Vilniuje įvyko
ilgai lauktas Lietuvos ateitininkų studentų suvažiavimas. 1990 m. Lietuvoje atsikūrė studentų ir moksleivių ateitininkų sąjungos.
Jonas Stoskeliūnas būdamas vienuolikos metų paliko gimtuosius
Kampuočius ir nuvyko į Lietuvą. 1925 m. įstojo į Seinų „Žiburio“ gimnaziją Lazdijuose. Tuo metu direktoriumi buvo M. Gustaitis. Tai iš jo
berniukas nusipirko dvi lietuvių literatūros knygas – jos lyg ir nubrėžė ateities kelią. Atitrūkęs nuo giminių, čia mokėsi 7 metus. Tuomet
„Žiburio“ gimnazijoje mokslo sėmėsi ir Antanas Valinčius iš Valinčių,
Juozas Budzeika, Viktorija Pavasarytė ir Jurgis Drūtys – abu iš Šlynakiemio. Gal būrelyje kraštiečių buvo šiek tiek lengviau? Žinome, kad
Jonukas neturėjo laiko sielotis. Greit priprato prie naujos padėties ir ne
tik ėmėsi mokslo, bet ir pradėjo veikti ateitininkų bendruomenėje.
Apie J. Stoskeliūno veiklą ateitininkų organizacijoje rašo Antanas
Patackas „Mokinio dienoraštyje“, kuris išspausdintas Antano Masionio knygoje Ateitininkų dvasia nepalūžo (išleistoje 1992). Antanas
Patackas (Algirdo Vaclovo Patacko, Seimo nario, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, tėvas), gimęs dzūkų – jotvingių kaime,
Mikniškėse, taip pat mokėsi Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje, nuo 1930
iki 1931 m. birželio buvo ateitininkų kuopos pirmininkas. Jis artimai
draugavo su J. Stoskeliūnu, kuris vėliau perėmė jo pareigas.
A. Patackas rašo:
Ateitininkai veikė slaptai. Pirmininku buvo J. Stoskeliūnas, VIII
klasės mokinys, kilęs iš lenkų okupuotos Lietuvos. I trimestre, viename
susirinkime Juozas Aleksa, VIII klasės mokinys, pasakė kalbą, kurioje
tautininkų valdžios adresu buvo pareikšta smarkios kritikos. Susirinkimas išėjo viešumon. Matyt, dalyvių tarpe buvo saugumo agentas.
Gimnazijos vadovybė tardė susirinkimo dalyvius ir keli jų buvo
nubausti: J. Stoskeliūnas gavo iš elgesio 3, o kitiems elgesio pažymys
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buvo sumažintas iki 4. Direktoriaus pavaduotojas Antanas Andukevičius reikalavo J. Aleksą pašalinti iš gimnazijos. Reikalą švelnino
gimnazijos direktorius kun. dr. Jonas Starkus, ir J. Aleksa nebuvo
pašalintas, tik įspėtas ir pranešta jo tėvams… J. Stoskeliūno gautais
duomenimis, saugumo užverbuotais agentais buvo moksleiviai ateitininkai: Vincas Savukynas ir Vincas Žaliaduonis. Abu vėliau tapo
karininkais.
Apie šį incidentą rašo ir pats Stoskeliūnas savo rankraštiniame
„Dienoraštyje“, kurį pradėjo rašyti 1931 m. sausio 2 d. Štai kelios ištraukos.
1931 IX 29 d.
Savo liūdnąsias mintis, kurios taip apniko, bent užrašysiu čia ant
balto juodu. Myliu be galo dienoraštį, tik kad ne visada turiu laiko
jį rašyti. Ir dabar neturiu laiko – pamokos dar neišmoktos. Aš jų ir
negaliu mokytis. Vakar dienos įvykiai, taip pat ir šiandieniniai tiek
užgulė ant širdies, jog negaliu nieko daugiau mąstyti kaip apie juos.
Vakar prasidėjo „baisieji tardymai“ ateitininkų. Buvau pašauktas ir
aš. Prisipažinau, jog esu ateitininkas, bet nedalyvauju veiksme. Ir į šį
paskutinį susirinkimą nebuvau atėjęs. Mūsų pats inspektorius, pats
būdamas sendraugis, atrodė tardąs baisiausius žmogžudžius. Man
baisiai skauda širdį, kad tie patys skatina, ragina ir tie patys paskui žiauriai tardo. Šiandien vėl šaukė tardymui. Pasirodė, jog viena
draugė pasakė, kad aš atidaręs susirinkimą. Aš griežtai išsigyniau.
1931 X 29 d.
Gavau naujų žinelių, kurios neduoda imtis man darbo, bet vargina ir vargina. Girdėjau, kad jau gresia trims aršiausioji bauda – pašalinimas iš gimnazijos. Jų tarpe esu ir aš pats. Dievulėliau brangus,
ar aš užsitarnavau to? Ar aš nusikaltau prieš savo sąžinę, prieš visuomenę? Matau, kad pas mus Lietuvoje dabar ne sąžinės žiūrima,
nežiūrima teisybės, bet pareikalaujama visai nekaltų aukų. Jau pradedu kurti planus tajai ateičiai, jeigu ji tokia bus.
Keletą mėnesių anksčiau J. Stoskeliūnas rašė:
1931 II 8 d.
Įvyko ateitininkų vyrų kuopelės susirinkimas, kurios esu pirmininkas. Programa buvo menka, bet vis dėlto pasisekė nieko sau. Čia
galima parodyti iniciatyvos. Pasiryžau geriau įsijungti į ateitininkų
ideologiją.
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1931 II 14 d.
Į klasę ateina A. Patackas ir kalbina važiuoti Kaunan ateitininkų reikalais. Važiuosime abu. Man gera, malonu, bet aš noriu išbėgt
nuo šios jaukios šilumos. Aš noriu išbėgti tam, kad paskiau man būtų
dar maloniau. Mažam važelyje įsėdę birzginome iš Lazdijų. Šaltis,
rodos, net tvoros pyškina…
1931 II 17 d.
Ryte grįžtame į ateitininkų namus. Čia ir pusryčiai, ir beveik sykiu
pietūs. Čia labai gražiai kalba sendraugiai: Dovydaitis, Pakštas…
(„Dienoraštyje“ minimi istoriniai Ateitininkų rūmai buvo Kaune,
Laisvės alėjoje 13. Dabar čia įsikūręs Kauno technologijos universitetas.)
Tiek nuotrupų iš tuometinio J. Stoskeliūno gyvenimo. Laimei,
persekiojimai, sunkumai ir nesėkmės nepalaužė jautrios jaunuolio dvasios. Už incidentą nebuvo pašalintas iš gimnazijos. Ją baigė
1932 m. gerais ir labai gerais rezultatais.
J. Stoskeliūnas nutarė tęsti mokslą Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriuje. Apie Vytauto Didžiojo universiteto aukštą mokymo lygį galima spręsti iš to, kad
jo rektorius buvo žymus mokslininkas M. Romeris, o Humanitarinių
mokslų fakulteto dekanas – V. Krėvė-Mickevičius.
J. Stoskeliūnas būdamas studentu nepriklausė jokiai politinei partijai, tačiau visuomeninei veiklai nebuvo abejingas. Tuo metu Kaune jau keletą metų veikė „Vytauto“ klubas. Jis susidarė iš ateitininkų
grupės. „Vytauto“ klubo tikslas buvo burti studentus, siekiančius būti
karštais patriotais, sąmoningais katalikais, tikrais intelektualais, veikliais visuomenininkais ir gerai pasirengusiais specialistais.
„Vytauto“ klubas turėjo savo uniformą – kepurę ir juostą, vėliavą.
Klubo kepurė raudona, su žaliu lankeliu, apsiūtu auksiniu kaspinėliu;
kepurės viršuje aštuonkampyje išsiuvinėtas Vytauto Didžiojo herbas.
Klubo juostelė trijų spalvų (raudonos, geltonos, žalios). Ji nešiojama
raudona spalva viršuje, perjuosta per dešinį petį ir surišta kairiame
šone. Klubas turėjo savo raudonos spalvos vėliavą ir ženklą – Vytauto
Didžiojo herbą.
Pirmuoju „Vytauto“ klubo pirmininku buvo išrinktas studentas
teisininkas Stasys Gabaliauskas. Kasmet buvo renkama nauja valdyba. 1935–1936 akademiniais metais VDU „Vytauto“ klubo valdyboje
buvo ir J. Stoskeliūnas.
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J. Stoskeliūnas centre (stovi ant pakylos) su Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos klasės
draugais

Per 15 metų „Vytauto“ klubo gretose visuomeniškumo, katalikiškumo, mokslumo, tautiškumo siekė daugiau kaip 150 studentų ateitininkų, vėliau tapusių mokytojais, teisininkais, advokatais, kunigais.

J. Stoskeliūno gimnazijos
baigimo atestatas
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„Vytauto“ klubas sėkmingai veikė iki pat 1940 m. birželio 15 d., kada
Lietuvą okupavo sovietai ir naujoji valdžia uždraudė bet kokią organizuotą veiklą, palikdama veikti tik komunistų partiją. Studentai pradėjo
slėpti kepurėles, kitus nario ženklus ir stabdyti savo veiklą, nenorėdami tapti sovietų persekiojimo aukomis. Nemažai iš jų nuėjo lietuvių tautai sovietų skirtais kančių keliais. Artėjant antrajai bolševikų
okupacijai gana didelis vytautininkų, kaip ir kitų lietuvių inteligentų,
būrys pasitraukė į Vakarus. Ten jie steigė lietuviškas mokyklas, leido
laikraščius, knygas, rūpinosi pabėgėlių buitimi.
Sovietinėje Lietuvoje liko šiek tiek vytautininkų. Jie, dangstydamiesi nuo persekiojimų, kilnodamiesi iš vietos į vietą, organizacijos jau
nebegalėjo atgaivinti, bet išliko. Baigę mokslus sudarė klubo bičiulių
– sendraugių būrį. Iki mirties sendraugis išliko J. Stoskeliūnas. Kiti: Pijus Andziulis, Mikas Babilius, Petras Butrimas, Juozas Černiauskas, Domas Navickas, Antanas Patackas, Tomas Šniukšta (Kauno veterinarijos
akademijos profesorius), Vytautas Valiukevičius (advokatas Ukmergėje) ir Viktoras Alekna (Lietuvos žurnalistas, rašytojas, poetas, politinis kalinys, Salomėjos Nėries metraštininkas, mirė sulaukęs 93 metų,
2008-aisiais). V. Alekna 2002 m. taip prisiminė vytautiečių veiklą:
„Vytauto“ klubo nariai kasmet rengdavo pavasario šventes gegužės mėnesio pradžioje. Uniformuotų vyrų būrys išsirikiuodavo
Ateitininkų rūmų kieme ir paskui vėliavą žygiuodavo į Laisvės alėją.
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Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų „Vytauto“ klubo vadovybė
1935 m. Nuotraukoje iš kairės: Juozas Kašenionis, Jonas Stoskeliūnas, Juozas
Giedraitis, Kazys Nikėnas, Izidorius Bartkus, viduryje – Viktoras Alekna
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Studentų bažnyčioje Vilniaus gatvėje išklausydavo šv. Mišių ir
vėl rikiuote grįždavo į Ateitininkų rūmus. Čia vykdavo iškilmingas
posėdis, kurio metu nauji kandidatai buvo pakeliami į tikruosius narius. Posėdyje dalyvaudavo ir vėliavos kūma Aleksandra Vailokaitė
bei garbės nariai Leonas Bistras, prel. A. Dambrauskas-Jakštas, Petras Karvelis, kun. Pranas Kuraitis, kun. Antanas Maliauskas, kan.
Juozas Meškauskas, Kazys Pakštas, Aleksandras Stulginskis, dr. Stasys Šalkauskis, kun. Antanas Šmulkštys, kan. Stasys Ūsonis, Pranas
Dovydaitis. Po dienos iškilmių, vakare toje pačioje salėje vytautininkai su savo svečiais linksminosi: kukliai, be alkoholinių gėrimų užkandžiavo, šoko ir dainavo.
Sunku apibūdinti vytautininkų veiklos reikšmę. Verta priminti,
kad ateitininkų principai – katalikiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas, mokslumas, šeimyniškumas – buvo labai reikšmingi lietuvių
tautai ir Katalikų Bažnyčiai.
Jono Stoskeliūno pagalba sprendžiant lietuviškų pamaldų Seinų
bazilikoje problemą
Kova dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje buvo unikalus reiškinys. Ji reikalavo didelės drąsos ir ištvermės. Ginant pagrindines
žmogaus teises reikėjo susiremti su ateistinę ideologiją diegiančia

Centre vėliavą neša Jonas Stoskeliūnas
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valdžia ir jos aparatu bei daugiausia su Lomžos vyskupijos ir Seinų
parapijos valdytojais.
Po Antrojo pasaulinio karo lietuviškos pamaldos buvo atnašaujamos Punske, Seinuose ir kas antra savaitė Smalėnuose. Tai truko neilgai. 1945 m. Seinų parapijos klebonas V. Astasevičius buvo pakviestas
į saugumo įstaigą Suvalkuose ir ten jam pasakė, kad šv. Mišių atnašavimas prieštarauja valstybės interesams. Klebonas su tuo nesutiko.
Po jo mirties naujas klebonas kun. J. Zlotkovskis (Złotkowski) pranešė vyskupui, kad visos pamaldos atnašaujamos jau tik lenkų kalba.
Punske padėtis taip pat pablogėjo. Tuo metu klebonu buvo kunigas
A. Žievys. Jam teko slopinti ginčus su lenkais, atremti bažnytinės valdžios spaudimą. 1946 m. Smalėnuose buvo nutrauktas lietuviškų Mišių atnašavimas.
1950 m. Seinų ir Smalėnų parapijos lietuviai kreipėsi į Lomžos
vyskupą C. Falkovskį (Falkowski) prašydami grąžinti lietuviškas pamaldas. Punskui tuo metu paskirtas klebonas S. Kaminskis (Kamiński),
nemokantis lietuvių kalbos. 1956 m. konfliktu susidomėjo vaivadijos
valdžia, ji surengė posėdį. Jame vyskupas A. Moscickis (Mościcki)
stengėsi gauti valdžios paramą su „nepaklusnių“ punskiečių protestais.
Sunkia padėtimi susidomėjo ir LVKD organizacinis komitetas. Jo gretose buvo Juozas Degutis, Juozas Grigutis, Juozas Jakimavičius, Antanas Moliušis, Jonas Stoskeliūnas, Jonas Šliaužys, Juozas Uzdila, Juozas
Vaina, Antanas Valinčius, Vincas Valinčius, o jų charizminė jėga buvo
varšuvietis Bronius Mickevičius.
Jie parašė kardinolui S. Vyšynskiui (Wyszyński) ir prašė skirti
Punsko klebonu lietuvių kilmės kunigą, grąžinti pamaldas į Seinus ir
Smalėnus. Netrukus vyskupas Moscickis paliepė Seinų klebonui kun.
A. Venžykui (Wężyk) patenkinti lietuvių prašymą ir atnašauti lietuviškas pamaldas. Tuo metu buvo sugriežtinta LVKD priežiūra.
Lietuviai ir toliau siuntė prašymus. Buvo pakeistas klebonas
Punske, 1959 m. pradėtos atnašauti lietuviškos pamaldos Smalėnuose.
Padėtis Seinuose, deja, nesikeitė.
1961 m. Lomžos vyskupas vėl gavo laišką dėl lietuvių tikinčiųjų
padėties Seinų parapijoje. Tuo metu kun. A. Venžykas, o vėliau klebonas S. Rogovskis (Rogowski) įrodinėjo, kad Seinų parapijoje nėra rimtų
problemų.
1969 m. Seinų klausimas pateko į garsiąją emigracijoje redaguojamą Paryžiaus kultūrą. Slapyvardžiu pasirašęs autorius (?) informavo,
kad Lenkijoje atsirado nauja tautinių mažumų diskriminavimo forma.
Ją taiko lenkų Romos Katalikų Bažnyčios hierarchai. Kaip pavyzdį
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pateikė Seinų lietuvių padėtį. Nereikėjo ilgai laukti – Lenkijos primas
užklausė Lomžos vyskupą, ar negalima būtų Seinuose organizuoti
lietuviškų pamaldų. Po konsultacijų su klebonu Rogovskiu Seinuose
diskriminacijos nepastebėta.
Po metų lietuviai vėl pakartojo savo prašymą vyskupui Sasinovskiui (Sasinowski). Vyskupas mielai sutiko pamaldas organizuoti, tik
ne Seinuose. Pagaliau 1973 m. liepos 14 d. vyskupas išleido dekretą,
kuriuo leido Seinuose atnašauti lietuviškas pamaldas buvusioje evangelikų bažnyčioje. Tuo tarpu Seinų lietuviai įdėmiai stebėjo padėtį ir
aktyviai veikė, ieškojo žmonių, kurie galėtų padėti. Vienas iš jų buvo
J. Stoskeliūnas. Jis bendravo su kunigais. Kaip atsiminimuose rašo Stoskeliūno dukra Asta, Nuolatiniais jo svečiais buvo kunigai I. Dzermeika,
J. Macekas, A. Jurkevičius bei kiti vienkartiniai svečiai. Punsko kunigus
Stoskeliūnas mokindavo lietuvių kalbos, ypač daug laiko praleisdavo su
I. Dzermeika. Jo pamoksluose daug įsiveldavo klaidų, kurios žmones piktino, kartais prajuokindavo. Stoskeliūnas drįsdavo jį pataisyti.
J. Stoskeliūnas buvo gerai žinomas Seinų krašto patriotams. Pas jį
ateidavo Antanas Čeplikas iš Klevų, Petras Jankauskas iš Sankūrų ir
kiti, kuriems rūpėjo išlaikyti Seinų krašte lietuvybę. J. Stoskeliūnas
mielai juos priimdavo savo salone. Niekad negailėjo laiko, aiškindavo,
rodydavo knygas, skaitydavo, redaguodavo raštus. Punske, tarp kitko,
raudonų plytų namo salone, buvo sprendžiama didžioji Seinų krašto
palaikymo istorija.
Paskaitykime Seinų parapijos lietuvių laišką vyskupui Deksniui,
kurį suredagavo J. Stoskeliūnas:
Seinų parapijos lietuviai						
Seinai, 1973 VIII 12
Jo Ekscelencijai Vyskupui Deksniui, Europos lietuvių sielų
vadovui Romoje
			
Jūsų Ekscelencija,
Jau keletą kartų kreipėmės į Jūsų Ekscelenciją ir kitus Romos
lietuvius kunigus, prašydami padėti mums atgauti lietuvių kalba pamaldas Seinų bažnyčioje. Esame dėkingi, kad Romoje mūsų klausimas
buvo judinamas. Pagaliau Lomžos vyskupas neturėjo kitos išeities ir,
š. m. gegužės 6 d. lankant Seinus Romos kardinolui, buvo mūsų delegacijai pažadėta, kad pamaldas gausime nuo liepos mėn. 1 d. Tačiau
tos vizitacijos metu Seinų kunigija negražiai su mumis pasielgė, nes
mūsų, jaunimo delegacija su dovanomis nebuvo prileista pasveikinti kardinolą, o brutaliai kunigo Henrik paliepimu buvo išstumta iš
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sveikintojų eilės ir pagaliau iš bažnyčios, nors apie tąjį pasveikinimą
buvo iš anksto susitarta su Seinų klebonu.
Galutinai mums aiškėja, kad Lomžos vyskupas težada leisti
mums pamaldas tik buvusioje liuteronų koplytėlėje, visiškai apleistoje, be varpų ir vargonų. Priimdami tenai pamaldas, jaustumės didžiai nuskriausti, t. y. išvaryti iš savo parapijos bažnyčios, kurios
restauravimui klebonas ištisą eilę metų rinko iš mūsų aukas. Parapijos gražioji bažnyčia ir šiaip nuo seniausių laikų priklausė protėviams, nes buvo statyta iš lietuvių baudžiauninkų triūso, nors daryta
tai vienuolių domininkonų vardu, o paskui perdirbdinėta neva Seivų
seniūnijos lėšomis. Lomžos vyskupas paskutinįkart mūsų delegacijai
netgi priminė, kad esą mes, lietuviai, nežiną tos bažnyčios atsiradimo istorijos ir kad mes Lomžą šmeižią, tvirtindami, jog į Lomžos
kunigų seminariją sąmoningai nebuvo priimti lietuvių klierikai ir tai
esą tuos šmeižtus istorija kada minės. Jeigu pati Lomža tą klausimą
kelia, tat mes paduodame bent keletą faktų. Lomžos seminarijos profesorius atvirai pasakė klierikui Dzermeikai, kad jo būtų nepriėmę
į seminariją, jeigu būtų žinoję jį esant lietuvių kilmės, nors tai buvo
sūnus motinos lenkės. Iš Lomžos seminarijos buvo pašalinti klierikai
Kuculis ir Jurkevičius, kurie gavo prieglaudą tik kitose diecezijose,
nes tenai jau buvo nepavojingi kaip galimi kandidatai į apaštalavimą
lietuvių tarpe. Paskui gi Lomža visą laiką dengėsi tuo, kad Seinams
neturi lietuvio kunigo ir taip skriaudė virš 25 metus.
Šiuo metu į Seinus atkėlė mums kunigą lenką, Dievo mums pašauktą, išmokusį pakankamai lietuvių kalbą ir mus traktuojantį katalikiškai, t. y. mus užjaučiantį, tačiau jam, pagyvenusiam žmogui,
teduoda tik vikaro teises apleistoje iš liuteronų perimtoje koplytėlėje.
Mums vis lieka neaišku, kodėl, norėdami melstis gimtąja kalba, turime apleisti savo parapijos bažnyčią, nors mūsų keli tūkstančiai, o
sekmadienį priešpiečiais yra pakankamai valandų, kad vieną iš jų
paskirtų mums. Visai priešlietuviškai veiklai vadovauja Seinų klebonas ir tokią administraciją laiko sau už didvyrišką darbą, kai mes iš
valdžios esame gavę gimtąja kalba ir mokyklas, ir spaudą.
Maloniai prašome mums daromas skriaudas ir toliau kelti tenai
prie Šv. Sosto, nes net ir už ligšiolinį mūsų skriaudimą nei Lomžos
vyskupija, nei Seinų kunigai neprisiima jokios kaltės. Jie laikė pirma
normaliu dalyku visai mums nieko neduoti, o dabar duoti pamaldas
ne mūsų nuosavoje bažnyčioje. Ir tą tariamą molonę mums padarė
pasikeitus Lomžoje vyskupui, tik skriaudai iškilus po kelių dešimčių
metų į viešumą ir jau neturint jokių argumentų pasiteisinti, kodėl gi
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Seinų parapijos lietuviams neigiama įgimtoji teisė melstis sava kalba,
netgum įvedus tą kalbą į Šv. Mišias.
Šia proga mes reiškiame savo gilų prisirišimą prie katalikų tikėjimo ir savo kasdieninėse maldose norime jungtis su visa lietuvių
tauta, daug visada kentusia skriaudų, bet visada tikėjusia Šv. Kryžiaus mistine galia.
Panašų laišką J. Stoskeliūnas parašo ir Šventajam Tėvui Romoje.
Jame kreipiamasi padėti atgauti lietuvių pamaldas Seinų bažnyčioje.
Pabaigoje laiško Seinų parapijos lietuvių vardu J. Stoskeliūnas rašo:
Mes sudedame prie Šventojo sosto savo prisirišimą prie katalikų tikėjimo ir prašome Jūsų Šventenybę mus užtarti.
Kovodami Seinų lietuviai po lenkiškų Mišių rinkdavosi Seinų bazilikoje ir be kunigo melsdavosi lietuviškai, giedojo giesmes. Klebonas nelikdavo skolingas: tuo metu, kai lietuviai melsdavosi, leisdavo iš
garsiakalbių trankią muziką.
Lietuviškų pamaldų klausimas tapo platesnio pobūdžio problema. Į Lomžos kuriją plaukė JAV, Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje,
Didžiojoje Britanijoje gyvenančių lietuvių protesto laiškai. Vyskupas
Sasinovskis ir toliau nematė problemos. Tik naujas į Lomžą atvykęs
ganytojas vyskupas J. Petzas (Paetz) savo dekretu nuo 1983 m. spalio
16 d. grąžino į Seinų baziliką lietuviškas pamaldas. Taip baigėsi skausminga istorija, kur Seinų lietuviai buvo diskriminuojami kaip parapijiečiai, ir visų pirma todėl, kad buvo lietuviai.
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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.

J onas S toskeliūnas – mokytojas ir visuomenininkas

463

Marytė Vaičiulienė

Jonas Stoskeliūnas – literatas
1931.VI.16 d.
Tau gimtinėle!
Aš turiu aplink save tai, kas širdžiai gali būti meilu. Aš guliu
sode, savo gimtajame lizdely. Aplinkui obelys, jaunos vyšnaitės. Žolė
iki juostos. Aviliai įvairiaspalviai lyg kad mergelės atlaiduose: ir
baltais, ir geltonais, ir visokiais šilkais. Medžių viršūnėse šniokščia
smarkus vėjelis. Jis manęs nepasiekia. Mane saugo didelė žolė, erškėčiai ir vaismedžiai.
Tai mano gimtasis lizdelis. Myliu aš tave, labai branginu. Čia
mano menkutės kojytės žengė pirmus žingsnius, – rašė Jonas Stoskeliūnas dienoraštyje „Gyvenimo vingiuose“ dar mokydamasis Lazdijų
„Žiburio“ gimnazijoje.
Šis dienoraštis – tarsi pirmieji J. Stoskeliūno žingsneliai į kūrybą,
meną, „į grožio tą šventovę, į kurią aš visą gyvenimą veržiausi, o vis
tik neturėjau sąlygų išlavinti savo sparnus“, – rašys po daugelio metų
savo buvusiam mokiniui poetui Anzelmui Matučiui.
Šioje gimnazijoje jis pradėjo kurti pirmuosius eilėraščius. Aukštesnėse klasėse rašinėjo į mokinių laikraštį, kelis savo kūrinius pasiuntė į Jaunimo draugą.
„Savo ligšiolinio gyvenimo kelią berods būdingai išreiškiau baigdamas gimnaziją eilėraštyje „Laivas“, kuris jaunimo laikraštėlio redaktoriaus apkarpytas buvo paskui atspausdintas“, – vėliau rašė Kultūros barų redaktoriui.
Eilėraštis susideda iš dešimties ketureilių posmų. Lyrinis herojus
– patsai poetas, kuris būdamas dar vaikas palieka gimtinę, iškeliaudamas mokytis į gimnaziją, „į plačią nežinią“. Nors „sunkus tas keliavimo didelis menas“ ir „degino saulė vidudieny baisiai“, tačiau jis
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ramus, matydamas virš savęs „laivus“ – palydovus (tėvus, gimnazijos
mokytojus). Šioje kelionėje patiria visko – džiaugsmo ir skausmo, sutinka draugų, bet ir priešų. Yra saugus, nes „tvirčiausiasis laivas arčiausiai mus lydi, daugiau neramus negu jūroje mes“. Poeto žodžiais,
šis laivas „puošiasi mūsų džiaugsmais ir skausmais, jis – mūsų pradžia,
ir mūs sudūžimas. Ir niekad iš savo akių nepaleis“.
„Laivas“ simbolizuoja gimnazijos dėstytojus, vadovus, kurie auklėjo ir globojo jaunuolį ištisus septynerius metus. Poetas palieka šią mokyklą jau išaugęs, subrendęs, dėkingas savo dėstytojams – palydovams.
Ties tavo vardu man jaunatvė pražydo,
<…> Esi tu ant lūpų laivų šių palydų
Kaip ta galingiausioji meilė nūnai.
Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje Stoskeliūną mokė žymūs Lietuvos
kultūros veikėjai S. Nėris ir poetas kun. M. Gustaitis, jie neabejotinai
turėjo įtakos jo asmenybės formavimuisi. Čia, Lazdijuose, pradėjo rašyti ilgesnį eiliuotą kūrinį, po daugelio metų tapusį poema Šiurpilų
gynimas.
Studijų metais J. Stoskeliūnas siuntė šiek tiek eilėraščių ir apsakymėlių, straipsnelių į Vilniaus lietuvių spaudą, bet daugiausia jo nepavykusios kūrybos pasilikdavo juodraščiuose. Pradėjo rašyti ir biografinį romaną, jį vėliau taisė, papildė, bet nebaigė. Pamėgo literatūros
mokslą. „Išstudijavau beveik visą V. Mykolaičio-Putino rekomenduotą
literatūrą: Oskarą Valcelį, Benedetto Kročė (Croce), Tomaševskį, Leo
Špicerį ir daugybę kitų. Šalia to, visada godžiai skaičiau grožinių kūrinių originalus vokiečių, rusų, lenkų ir prancūzų kalbomis“, – rašė
„Autobiografijoje“.
Ieškodamas tikslesnių stilistikos terminų, jau mokytojaudamas
Marijampolės gimnazijoje 1939 m. parašė studiją apie Kristijono Donelaičio poemos Metai stilių. Šis 20 puslapių darbas tais pačiais metais
buvo išspausdintas mėnraštyje Židinys, o vėliau, 1990 m., Kosto Doveikos sudarytoje knygoje Donelaitis literatūros moksle ir kritikoje.
Pabandysiu aptarti jį plačiau.
Autorius rėmėsi vokiečių literatūros teoretiko V. Šneiderio stilistinėmis sąvokomis. Šis teoretikas stilius skirsto pagal „žodžio santykį“.
Tada gauname keletą stilių:
I. Pagal žodžių santykį su nusakomuoju objektu:
1. Tikroji aplinkuma:
abstraktus – konkretus; glaustas – platus; aiškus – tamsus; nuošalus – artimas.
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2. Tikrovės pakeitimas:
a) dydžio pakeitimas: mažinąs – didinąs;
b) vertės pakeitimas: pastovus – svyruojąs; ramus – gyvas; atitinkamas – žaisminis; aukštas – žemas; paprastas – puošnus.
II. Pagal žodžių tarpusavio santykius:
neįtemptas – įtemptas; plastinis – muzikinis;
švelnus – šiurkštus; vienodas – daugiaspalvis.
III. Pagal žodžio santykį su kalba:
kalbamasis – rašomasis; bendrinis – individualus.
IV. Pagal autoriaus santykį su žodžiu:
objektyvus – subjektyvus.
Išnagrinėjęs šiuos terminus ir jais versdamasis, J. Stoskeliūnas
priėjo prie išvados, jog pirmajam didžiajam mūsų rašytojui Donelaičiui būdingi šie stiliai:
– konkretusis (skaitytojui reikia sukaupti dėmesį, kad neprarastų daugybės smulkmenų: žiurkė, šeškas, varna, šarka, pelėda, kurmis,
musė, uodas, blusa, bitinas, voras, meškos, vilkai…);
– platusis (Donelaitis mėgsta smulkmenišką vaizdavimą: pvz.,
„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės…“;
– tamsusis (Donelaičio stilius plačiąja prasme, pagal vaizdavimo
būdą – viskas skęsta nuotrupose, lyg iš rūko išplaukia žmonės – turi
šio stiliaus žymių);
– artimasis (Donelaitis rašė, ką matė tuo pat laiku ir toje pat vietoje: „Diksas ans žioplys“, „tas nenaudėlis“, „ans dramblys“… Parodomieji įvardžiai – šio stiliaus žymės);
– didinąs (krinta į akį ypatingas hiperbolių pamėgimas, pvz., „taip
baisiai keikti pagavo, kad svietas visas su visais daiktais padrebėjo“);
– pastovus (Donelaitis dažnai nupasakoja įvykį ne smulkmenomis, duoda tikslius skaitmenis, pvz., „tuo trys kiaulės dagios“, „nukrito viens sparas“, „papjovė tris karves“, „du jaučiu“, „penkias dienas
sirgo“ ir t. t.);
– gyvas (stiprūs judėjimo veiksmažodžiai, pvz., „teškina“, „tarškia“, „baido“, „laikstyti“, „rykauti“, „pliuškėti“, „kopinėti“; palyginimai, metaforos, gausu pusdalyvių, neilgi sakiniai su jungtukais „ir“,
gausios figūros, žodeliai „ak“, „štai“ teikia dinamikos);
– žaismingas (labai mėgsta tautologijas, kurios yra ne kas kita,
kaip garsų žaismas: „šutina šutką“, „mindami minkė“, „šventę švenčia“ ir t. t.);
– žemasis (daugybė provincializmų, svetimybių, archaizmų);
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– paprastas (aiškus: mažai metaforų, žodžiai vartojami bendrąja
pagrindine prasme, o neatskleidžia naujos minties);
– įtemptas (pagrindinis sakinys pradžioje, o tik paskui visa eilė
šalutinių, antitezė, figūros (ypač klausimai), jų daug vartojama);
– muzikinis (aliteracijos, garsiniai veiksmažodžiai – stiliaus muzikalumo veiksniai; dažnas garsas stiprina nusakomąjį įspūdį);
– šiurkštus (dažni šiurkštieji priebalsiai s, š. Pavyzdžiu gali būti
rudens aprašymas: „Ratas ant ašies braškėdamas sukasi sunkiai“. Tačiau Donelaičio šiurkšti kalba nėra ausiai nemaloni, priešingai – ji teikia mūsų klausai malonaus traškumo);
– vienodas (Metai yra vientisos formos. Nejaučiame autorių pritrūkus kalbinių priemonių: jų Donelaitis sėmėsi tiesiog rieškučiomis iš
neišsenkamo kalbos aruodo – gyvosios kalbos);
– individualus (nepaprastai gausu poetinių priemonių, charakteringų tik Donelaičiui);
– subjektyvus (Donelaitis apeliuoja į skaitytojo jausmus ir sprendimus. Už kiekvieno Metų žodžio jaučiame stovint moralistą, pastorių,
sielų ganytoją, kurį džiugina pagirtinas Selmas, piktina Dočys ir Plaučiūnas. Autoriaus asmeninė nuotaika visada aiški ir kategoriška).
Šis Stoskeliūno darbas, manau, praverstų lituanistams nagrinėjant Donelaičio raštus literatūros pamokose.
J. Stoskeliūnas dar rašė studiją apie V. Krėvės pasaulėvaizdį, bet
ji liko nebaigta.
„Prisimenu jį, dar jauną mokytoją, bene 1939 metais Marijampolėje, […] bedėstantį mums lietuvių kalbą ir literatūrą. Visados susimąstęs, tačiau su geru, dzūkišku šypsniu mėlynose akyse jis įkvėptai
kalbėjo apie didžiuosius mūsų literatūros ąžuolus – Donelaitį, Maironį,
Vaižgantą… Literatų būrelio susirinkimuose atidžiai ir kantriai išklausydavo mūsų kūrybinius bandymus, švelniai „pataisydavo“, nukreipdavo, visuomet pabrėždamas, kad kūryba, tai širdies, jausmo, kilnių
idėjų dalykas… Tuomet maža kas iš mūsų nujautėme, kad jis pats visa
savo esybe yra poetas, suaugęs su savo gimtuoju kraštu, jo rūpesčiais
ir džiaugsmais. Toks jis ir liko, per karus grįžęs gimtojon Punsko padangėn“, – rašė mokinys A. Matutis apie savo Mokytoją – poetą.
Penkerius metus praleido prie žemės ūkio darbų Kampuočiuose.
„Žiemomis turėjau daug laiko pailsėti ir apsiskaityti bei apsimąstyti. Priėjau prie išvados, kurią turėjau seniai įgauti, kad literatūrinė
kūryba yra dalykas rimtas, susijęs su individo, tautos, visos žmonijos
problemomis bei likimu. […] Tėviškėje gyvendamas parašiau apma-
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tus kūriniui, kurį galbūt pavadinčiau „Jonas Pepelešius-Papelenis“. Iš
čia pasiėmiau sau paskutinį slapyvardį. Norėčiau epiniu būdu išsakyti
originalias savo mintis apie meno ir tikrovės santykius. Patsai Pepelešius, kuris vis tarėsi vaidinąs įvairių meno kūrinių vaidmenis, kaip
naujųjų laikų Donkichotas, turėtų išeiti vis dėlto panašiausias į Faustą
su lietuviška skraiste, tik nieko specialiai nenuskriaudęs, o daugiausia
pats save“, – rašė „Autobiografijoje“. Tačiau kūrinys liko nebaigtas.
Jo ištraukos spausdintos J. S. Paransevičiaus sudarytoje knygoje Jonas
Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba.
Rankraščiuose likę nebaigtų grožinės prozos kūrinių: „Klaidžiose
Laukuvos lygumose“, autobiografinio romano, apsakymų, apysakos,
kitų kūrinių (be pavadinimo) ištraukų. Jų veikėjai – studentas Ramonas, Juozas, Kaziukas ir kiti.
Rašyti galutinai nustojo, kai pradėjo vėl mokytojo darbą Lenkijos mokyklose ir įsitraukė į lietuvių visuomenės kultūrinio gyvenimo
organizavimą. „Manau, kad mokytojo ir kokio nors plunksnos darbuotojo pašaukimai mažiau suderinami negu kunigo ir literato, kaip
įrodinėjo talentingasis menininkas Putinas. Jeigu mokytojaudamas ir
toliau šį tą rašau, tai tik anksti rytais, nes po pamokų jau negalima
nieko originalaus pasakyti“, – aiškinosi „Autobiografijoje“. Tačiau
rašė daug ir įvairiomis temomis. „Rašyti mėgo anksti ryte. Turbūt apie
septyniasdešimtuosius metus, kiek žinau, iš Vakarų gavo mašinėlę su
lietuvišku šriftu. Ši naujovė labai palengvino rašymą, nors per visą
mokytojavimo darbą ne tik rašė savo kūrybą, bet redagavo, recenzavo
vadovėlius. Visa tai atlikdavo lenkišku šriftu, tik po to sudėliodavo
ženkliukus. […] Dažnai girdėdavau jį kalbant apie jo norą išeiti į pensiją, kurti poeziją, rašyti straipsnius“, – rašė lituanistines studijas Vilniuje baigusi ir Punsko licėjuje dirbusi jo dukra Asta, dabar gyvenanti
Los Andžele Kalifornijoje. Dėl cenzūros ne visi darbai buvo spausdinami. Dažniausiai pasirašydavo slapyvardžiais: A. Sūduvis, „Tėvas“,
J. Papelenis, A. Sūduvietis, J. S. Apie 1962 m. pradėjo rašyti eiliuotą
didaktinį kūrinį Šiurpilų gynimas. „Kažką panašaus buvau pradėjęs
rašyti, būdamas gimnazistas. Paliko kai kurie ir vardai tie patys, tik
siužetas labai išsiplėtė. Išryškėjo, kad mano estetinį skonį labiausiai
patenkina eiliuotoji kalba. Istorinės tiesos „Šiurpilų gynime“ nedaug,
nors ir Tarasenka priima mintį, kad šiurpiliečiai talkinę Kęstučiui savo
žvalgybomis“, – aiškina poetas. „Tikiuosi, kad Jūsų knyga po kieto
taisymo įgavo naujų spalvų, grakštumo, gaivumo. Tokia jau literatūrinė patirtis: kuo daugiau nutrinsi kelnių, tuo labiau blizgės… ne kelnės,
o kūrinys!“ – dvasiškai palaikydavo savo Mokytoją A. Matutis.
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1973–1976 m. visa J. Papelenio (J. Stoskeliūno) poema Šiurpilų gynimas, arba Kryžiuočių žygiai į Sūduvą
1377–1383 metais ištraukomis buvo spausdinama mūsiškėje Aušroje.
Šią poemą 1990 m. rotoprintine spauda 300 egzempliorių tiražu išleido Vilniaus universiteto leidykla. Tai
eiliuotas 175 puslapių kūrinys, kuris atskleidžia jotvingių herojinio gyvenimo vaizdus. Kryžiuočių nuolat pinamų intrigų pavyzdžių autorius sėmėsi iš nūdienės
lenkiškosios aplinkos ir tikrovės šaltinių. Jame slypi ir
J. Stoskeliūno likimo istorija, trumpai išsakyta titulinėje
strofoje.
„Savo eiles skiriu visų laikų dėl lietuvybės kovojusių,
kentėjusių, žuvusių Seinų-Suvalkų krašto lietuvių atminimui“, – rašė jis knygos dedikacijoje.
Kaip paaiškina šį kūrinį patsai poetas?
„Autoriaus pasiteisinime“ skaitome:
„Šis kūrinys, jeigu jį galima būtų pavadinti tikruoju meno kūriniu,
yra kūdikiu teroro ir melo laikų, kurie buvo sunkiai palietę kaip genocidas Lietuvą, bet kankino, bent dvasiškai alino ir kesinosi nutautinti
lietuvius už respublikos ribų.
Dirbant švietimo darbą labai užčiauptomis lūpomis, visokį melą
propaguojant kaip tiesą, labai nelygiai, pagal prisilaižymą vertinant
žmones, norėjau praeityje paieškoti panašių momentų, nes dabartis turėjo atrodyti tobula. Tik į praeitį atsigręžus, lengviau buvo galima iškęsti dvasinį skausmą. Faktai ir žmonės čia, tariamojoje poemoje, turi
pusiau realią, pusiau simbolinę prasmę. Visais laikais tironai, prispaudėjai, grobėjai ir padėjėjai buvo panašūs. Mūsų, kaip nedidelės tautos,
vieni ar kiti kaimynai nebuvo kuo nors bičiuliškesni, mažiau klastingi, o
visada arba įžūlūs tiesioginiai puolėjai, kaltintojai, arba tautinę sąmonę
migdantieji lopšinių liūliuotojai, netgi labdarybėmis prisidengę. Juo liūdniau, kad kai kur ir kai kada net bažnyčia visomis galimomis priemonėmis talkininkaudavo grobėjams, atidėdama į šalį Evangeliją.
Į pasakojimą įpyniau keletą pietvakarių Sūduvos padavimų, gražiai išsilaikiusių Suvalkų krašte. Pagaliau įsipynė ir sapnai, padėję
kurti siužetą, o rašymas atpalaiduodavo nuo slogučio. Kodėl būtent eiliuota? Eiliavimas teikia monotoniškumo, jeigu neieškom ritmo, įvairumo, bet šiaip jau padėjo išlaikyti lakoniškumą ir muzikalumą.“
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Poemą paaiškina ir jo straipsnis „Kodėl rašiau „rimuotąsias“ kronikas?“ („Aušros“ leidyklos knyga Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas
ir kūryba bei du laiškai (iš J. S. archyvo) Kultūros barų ir Nemuno
redakcijoms)
Pirmame (be datos) aiškinasi: „Pats jaučiu, kad yra daug kūrinyje
banalumo, kad čia pinasi keletas gijų: nuo mažų dienų įsišaknijusi meilė
Suvalkijai, meilė Lietuvai, satyra ir elegija, istorijos ir skambios kalbos
pamėgimas […] Jaučiu, kad mums yra būtina kurtis savo regioninę literatūrą, ir čia darau žingsnelį […] Esu tvirtai įsitikinęs, kad čia [Šiurpiluose – str. aut.] gyveno žmonės Kęstučio laikais. Apsidžiaugiau radęs,
kad ir Tarasenka mini Šiurpilus ir Rudaminą. Juk ten yra Kęstutiškiai,
Gudakampis. Šiurpilų apylinkė pasakiškai graži, ir ją parinkau, kur turėjo gyventi mano nuo jaunų dienų išsvajotas Vaidutis.“
1990 m. spalio 22 dieną Nemuno redakcijai J. Stoskeliūnas rašė:
„Čia iš vietinėj spaudoj spausdintų nuotrupų sumaniau sudaryti vientisą kūrinį ir jį atspausdinti privatiniu būdu. Tai nėra užbaigta.
Matau ištęsimus ir visokius netobulumus. Net ir keletas įterptų dainelių, jeigu atitiktų istorinei tiesai, turėtų būti tiktai sutartinės. Nerūpėjo
man vien istorinė tikrovė. Norėjau lyg ir du zuikius iš karto nušauti.
Žiūrėjau į dabarties žmones ir dėjau į praeities rėmus. Man atrodo,
kad visada žmonės buvo panašūs: dėl savo silpnumo ir priešo smurto
ėmėsi dvigubos rolės – tarėsi tarnaują savo kraštui, o jam labai kenkė.
Čia ir norėjau išplakti svetimų batų laižytojus. Norėjau išreikšti ilgesį
Nemuno šaliai. Panaudojau ir padavimus apie nuostabiai gražius Šiurpilus, kur pagal P. Tarasenką budėję Kęstučio kariai. To man ir užteko
pažadinti vaizduotę, ir apdainuoti senovinius Lietuvos gynėjus, bet
panašius į nesenos praeities mūsų lietuvius, gan sunkiomis sąlygomis
žadinusius beužmingančią tautinę valstiečių sąmonę. […] Pavaizduodamas Paliūnės žynį norėjau išryškinti savo pasaulėvaizdį labai artimą siurrealizmui. Manau, kad tai gali derintis su pirmykščių žmonių
pasaulėvaizdžiu. […] Pats net nežinau, kiek čia esama meno, nes visą
laiką turėjau mintyje ir didaktiką. […] Darbas lyg ir nebaigtas. Tačiau
savo galutinį žodį ketinu tarti prozos kūrinyje…“
Kūrinį Šiurpilų gynimas bei eilėraščius čiurlioniškais motyvais
Stoskeliūnas rašė kilminga eiliuota klasikų kalba. Sekė Petrarkos poezijos pėdsakais. Kodėl pasirinko būtent tokią eilėdarą? Poetas atsako
šiuo posmu:
Mūzos saulėtos Graikijos, jei esama jūsų Eladoj
amžių daugybei praūžus, meldžiu nerūstaut, jei dainuosiu,
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sekdamas metrais kilmingais, vien jūsų saldžiais įkvėpimais.
Muzikos ilgesio gnaibomas aš, paprastas sodžiaus švietėjas,
ausys kuriam jau apkurto nuo riksmo vaikų, nuo dažno barimo
nejaučiu rimų, trypimai įpratino prie hegzametrų –
pančioja jieji plepumą ir kalbai priduoda orumo.
J. Stoskeliūnas žavėjosi Čiurlionio menu. Jo paveikslų motyvais
parašė didoką ciklą eilėraščių. „Tėvelis labai mėgo Konstantiną Čiurlionį, jo muziką ir tapybą. Mūsų salone buvo įsirėminęs jo „Karalių
pasakos“ ir „Tylos“ reprodukcijas. Vaikystėje man vis nesisekdavo
Čiurlionio mene pamatyti tą grožį, apie kurį tėvelis kalbėjo. Tik vėliau,
kai suaugau, tas grožis ir gilios mintys lyg ir atsivėrė. Todėl labiausiai
vertinu jo eilėraščius čiurlioniškais motyvais“, – rašo jo dukra Asta.
Šie eilėraščiai suskirstyti į dvi grupes: 1) „Čiurlionio paveikslų motyvais pasekant“ arba „M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijas dovanojant“, ir 2) „Iš „Jūratės“ poemos“ arba „Žvejo sakmės apie Jūratę“.
Pirmai grupei priskiriame šiuos eilėraščius: „Bičiulystė“, „Pilies
pasaka“, „Pasaka“, „Dabar nepažintų tavęs nė mama“, „Rex“, „Karalių pasaka“, „Tiesa“ („Viltis“), „Auka“, „Laivas“ ir „Ramybė“.
„Jūros sonata. Allegro“, „Jūros sonata. Andante“, „Jūros sonata.
Finale“ – poemos „Jūratė“ dalys. „Jūros sonata. Finale“ – paskutinė
ir ilgiausia šios poemos dalis. Susideda iš 190 ketureilių posmų. Šios
sonatos tęsinys likęs poeto rankraščiuose (dar 101 posmas).
„Aš patsai ypač patenkintas šiais savo kūriniais: „Jūros sonata.
Andante“, „Auka“, „Laivas“, „Tiesa“, „Karalių pasaka“ ir „Jūratės“
poemos ištraukomis. Nepatenkintas esu eilių formos neįvairumu“,
– rašė J. Stoskeliūnas 1976 11 13 Kultūros barų redaktoriui. Šiomis
eilėmis labai rūpinosi: „Atleiskite, žinodami kuriančiojo psichologiją.
Jis savo kūriniais rūpinasi kaip vaikais“ (iš to paties laiško).
„Jūros sonata. Finale“ Stoskeliūnas paaiškina taip: „Paskutinioji dalis „Jūros sonata. Finale“ neproporcingai išsišakojo ir gavo nelaimingos meilės siužetą, bet visa tai taikiau lyg garsaus menininko
asmenybei, kuris kūrė operą apie „Jūratę“, įsivaizduodamas kartais
Jūratę kaip savo žmoną. Į šią poeziją aš įdėjau ištisą pasaulėžiūrą labai
artimą menininkui, o drauge ir man pačiam. […] Laikau ją gana egocentriška, bet jaučiuos pasiekęs tam tikros formos originalumo, nors
ji eiliavimo atžvilgiu gana monotoniška. Taigi yra atsilikimo einant
Petrarkos poezijos pėdsakais. Konkreti moteris nebūtų verta tiek apdainavimo. Man rūpėjo visų pirma pavaizduoti menininko prigimtį,
donkichotišką, net liguistą, bet pilną grožio aistros.“
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J. Stoskeliūnas siekė, kad mūsų, Suvalkų krašto, lietuvių kūryba
nors truputį būtų žinoma ir „tautos kamiene“ – Lietuvoje. Susirašinėjo
su Kultūros barų ir Pergalės redakcijomis: „Jeigu man pavyktų nors
su keletu dešimčių eilučių išeiti pas Jus aikštėn […] tai būtų lyg pirma
pakopa į tą grožio šventovę, į kurią aš visą gyvenimą veržiausi“.
Tačiau Tarybų Lietuvos redaktoriai nelabai domėjosi jo kūryba.
J. Stoskeliūno svajos iš dalies išsipildė. 1977 02 10 Gimtojo krašto puslapiuose išspausdintas A. Matučio straipsnis „Posmai iš Punsko
padangės“ ir J. Stoskeliūno eilėraštis „Karalių pasaką“ dovanojant“.
Mokinys savo Mokytoją – poetą ir jo kūrybą apibūdino šiais žodžiais:
„Po daugelio metų mudu susitikome Liaudies Lenkijoje, Punske. Droviai, beveik paslapčiomis mokytojas Jonas Stoskeliūnas – vienas iš
Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos aktyvistų, ilgametis Punsko
krašto švietėjas – įteikė man pluoštą savo eilėraščių.
Dabar tartum pasikeitė mūsų vaidmenys: paprašė mane būti savo
„poetiniu mokytoju“. Tokiu mokytoju, žinoma, aš netapau, nes poeto
neįmanoma, negalima mokyti.

Gimtasis kraštas, 1977 02 10, nr. 6 (22).
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Jono Stoskeliūno eilėraščiuose daug jausmo, lyriškos nuotaikos.“
Tais pačiais metais Kultūros barų 2 nr. pasirodė trys J. Stoskeliūno eilėraščiai: abi „Pilies pasakos“ ir „Saulėlydis“.
1977 m. kovo 15 d. laiške savo Mokytojui poetas A. Matutis rašė:
„Pastaruoju metu mūsų spaudoje gražiai nuskambėjo net dvi Jūsų eilių
publikacijos: vasario 10 dienos „Gimtajame krašte“ ir 2 nr. „Kultūros
barų“. Ir ten, ir čia šiltai atsiliepiama apie Jus, Jūsų kultūrinę veiklą, ir
tai bent kiek glosto ir mano širdį. […] Leiskite man drauge su Jumis
pasidžiaugti šiuo, deja, labai pavėluotu Jūsų debiutu, palinkėti Jums
kuo geriausios sveikatos ir pačios giedriausios nuotaikos.“
J. Stoskeliūno poezijos daugiausiai spausdino mūsiškė Aušra.
1975 m. 3 ir 4 nr. pateikti eilėraščiai „Bičiulystė“ ir „Ramybė“, o
1990 m. 6 nr. (poezijos skiltelėje) – „Auka“ ir „Jūros sonata. Allegro“
(be minėtos poemos Šiurpilų gynimas ištraukų).
Vėliau, 1995 m., mūsų krašto poezijos leidinyje Būki mums motina pasirodė eilėraščiai M. K. Čiurlionio meno temomis: „Bičiulystė“,
„Karalių pasaka“.
Iš šio ciklo rankraščiuose dar likę nespausdinti šie: „M. K. Čiurlionio paveikslais besigrožint“ ir minėto „Jūros sonata. Finale“ tęsinys.
Licėjaus muziejuje saugomas J. Stoskeliūno sudarytas albumas su
M. K. Čiurlionio reprodukcijomis ir jo paties ranka rašytais eilėraščiais šia tema.
Vertimai
J. Stoskeliūnas ypač mėgo garsaus italų renesanso poeto Frančesko Petrarkos sonetus ir austrų poeto Rainerio Marija Rilkės poeziją.
Iš itališko ir vokiško teksto išvertė Petrarkos „Sonetą“, iš vokiečių
kalbos – romantizmo epochos poeto Eduardo Mėrikės (Mörike) eilėraštį „Mylimajai“. 1969 m. Aušra nr. 15 vertimų kampelyje įdėjo J. V.
Gėtės eilėraštį „Laiko kitėjimas“ (vertė J. Stoskeliūnas), o 1990 m. 8 nr.
išspausdino Stoskeliūno straipsnį „Rainer Maria Rilkė ir jo poezija“. Į
lietuvių kalbą išversti šie eilėraščiai: „Kol savo ką nors mestą gaudai“,
„Susilytėti kviečia“, „Kaimyne Dieve, kai aš karts nuo karto“.
J. Stoskeliūno poezijos išspausdinta „Aušros“ leidyklos knygoje
Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba.
Rankraščiuose likę šie eilėraščiai: „Pilies pasaka“ (kita versija),
„Pavasario audra“, „Aš toli nuo tavęs, Karklyne, esu…“ (22 eilučių
hegzametru parašytas, tačiau nebaigtas kūrinys, kuriame poetas apdainuoja Karklynės garbingą praeitį), religinio pobūdžio eiliuotas kū-
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rinys (keturių puslapių, trūksta pradžios), R. M. Rilkės „Iš „Valandų
knygos“ (vertimas), E. Mėrikės „Mylimajai“ (vertimas).
Publicistika
Dirbdamas mokykloje ir jau išėjęs į pensiją J. Stoskeliūnas bendradarbiavo vietinėje spaudoje. Rašė straipsnius apie lietuvių rašytojus, poetus (dažniausiai jų metinių proga), Lietuvos ir mūsų krašto
praeitį, švietimą, kultūrą, papročius.
1973–1988 m. mūsiškė Aušra savo puslapiuose spausdino šiuos
J. Stoskeliūno straipsnius apie mūsų tautos švietėjus:
1. „Jurgis Baltrušaitis“,
2. „Didžiojo lietuvių kalbininko Kazimiero Būgos mirties penkiasdešimtmečio sukaktį minint“,
3. „M. K. Čiurlionis“,
4. „Motiejaus Valančiaus šimtąją mirties sukaktį minint“,
5. „Vargo dainius (apie poeto Pr. Vaičaičio kūrybą“,
6. „Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos šimtąsias gimimo
metines minint“,
7. „Dr. Vinco Kudirkos 120-ąsias gimimo metines minint“,
8. „Rašytojo Vydūno gimimo 110 metų sukaktį minint“,
9. „Jonas Biliūnas – 100 metų gimimo sukakčiai paminėti“,
10. „Įžymieji Lietuvos kalbininkai (Konstantino Širvydo 400
metų, Danieliaus Kleino 370 metų, Kazimiero Jauniaus 130 metų ir
Kazimiero Būgos 100 metų gimimo sukaktis minint)“,
11. „Įžymieji Lietuvos kalbininkai (J. Jablonskis, K. Būga)“,
12. „Atsiminimai apie Vincą Krėvę“,
13. „Įžymieji aušrininkai. Dr. J. Basanavičius“,
14. „Įžymieji aušrininkai (J. A. Vištelis, J. Miliauskas-Miglovara,
M. Dovoina-Silvestravičius, S. Norkus-Narkevičius, J. Zauerveinas
(Girėnas)“,
15. K. Donelaičio 275 metų gimimo sukaktį minint – „Kristijonas
Donelaitis“,
16. „Profesorius Antanas Salys – lietuvių literatūrinės kalbos normuotojas“.
Aptardamas žymiuosius Lietuvos kalbininkus, J. Stoskeliūnas atkreipė dėmesį į kitų tautų (vokiečių, slavų) mokslininkų susidomėjimą
unikalia lietuvių kalba. „Prie 1800 m. išleisto papildyto Kr. Milkaus
lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyno pridėjo įžangą
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garsus vokiečių filosofas Emanuelis Kantas. Jis skelbė, jog lietuvių
kalbą reikia palaikyti tiek moksliniu, tiek moraliniu požiūriu. Lietuvių
kalba savo senovinėmis formomis įgalinti atpažinti Europos tautų kilnojimosi laikotarpį. Be to, kalba esanti neatskiriama kiekvienos tautos
būdo žymė. Varžant kalbą, varžomas tautos charakterio išsivystymas,
naikinama jos moralė.“
Prahos universiteto profesorius Augustas Šleicheris prašyte prašė mokslo įstaigų, kad leistų išvažiuoti mokytis lietuvių kalbos. Jis
apgailestavo: „Kaip gaila, kad žūsta tokia kalba, kuri formos tobulumu galėtų lenktyniauti su graikų, romėnų, indų kūriniais.“ 1856 m.
Prahoje išleido lietuvių kalbos gramatiką. Ši gramatika įvairių tautų
lingvistams atidarė kelią į lietuvių kalbos tyrinėjimus. Ji turėjo didelės
reikšmės ir patiems lietuviams.
J. Stoskeliūnas pateikė ir kito kalbininko pamokančius žodžius:
„Jei išrandame, kad baisiai sunkios buvo seniau mūsų tautos dienos,
tad, žinoma, juo labiau turime gerbti tuos žmones, kurie tomis dienomis dėl mūsų tautos ar šiaip, ar taip, dirbo ir dirbo ką galėdami ir kaip
galėdami.“
Pristatydamas įžymiuosius aušrininkus, išskyrė vokiečių kilmės
poetą Jurgį Zauerveiną (Girėną), poliglotą (gynusį, tarp kitko, lietuvių
tautinius interesus), lietuviškai parašiusį 48 eilėraščius. Populiariausias iš jų, „Lietuviais esame mes gimę“, virtęs antruoju Lietuvos himnu (spausdintas Aušroje 1883 m.).
Aptardamas žymiuosius Lietuvos kalbininkus, J. Jablonskį
J. Stoskeliūnas apibūdino šiais J. Balčikonio žodžiais: „Jablonskis mūsų
tautai yra vienas iš didžiausių vyrų, kurie kada buvo. Už nuopelnus,
padarytus lietuvių kalbai, jis amžinai paliks tautos atminime.“
Paminėdamas Sūduvos švietėjo Antano Tatarės kūrybą, J. Stoskeliūnas pateikė autoriaus visiems laikams aktualų pamokymą: „Nė
vienam nevidonui nepraeis be bausmės, nes būti nevidonu, išsižadėti
savo tėvų, savo tėviškės, savo kalbos yra sunkiausias nusidėjimas“ (iš
apsakymo „Nevidonas“).
Straipsnyje „A. a. Jono Šliaužio mirties metines minint“ atkreipė
dėmesį į „žmogų paprastą, bet didžiadvasį kasdieninėse savo pareigose, […] darbštų, tylų, ramų, kantrų, kaip tasai Vaižganto pavaizduotas
lietuviškasis Mykoliukas“.
Šitaip J. Stoskeliūnas stengėsi supažindinti visuomenę ir jai vis
priminti žmones, kurie puoselėjo mūsų tautinę kultūrą, saugojo seną
baltų indoeuropiečių kalbą. Žadino meilę savo tautai, jos rašytojams ir
poetams, šio krašto lietuviams.
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Straipsniai „Sūduvos švietėjas Antanas Tatarė“, „Poetas A. Baranauskas Seinų krašto žmonių atsiminimuose“ spausdinami J. S. Paransevičiaus sudarytoje knygoje Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir
kūryba.
1964–1991 m. Aušroje J. Stoskeliūnas publikavo šiuos straipsnius
apie Lietuvos ir mūsų krašto praeitį (dabartį):
1. „Pažinkime Suvalkiją“ (slapyv. Ropiškietis),
2. „Lietuvių dėstomąja kalba licėjaus dešimtmetį minint“ (slapyv.
„Tėvas“),
3. „Seinai spaudos draudimo laikais“,
4. „Sūduvių kalba“,
5. „Mūsų apylinkės audiniai“,
6. „Mūsų kaimų architektūra“,
7. „Punske bus pastatyta nauja mokykla“,
8. „Senovės lietuvio karo žirgo atgarsiai Punsko dainose“ (slapyv.
Pavadis),
9. „Dvidešimt šešios džiaugsmo dienos Tarybų Lietuvoje“,
10. „Kryžiuočiai istorijos šviesoje ir jų vaizdavimas literatūroje“,
11. „Žiupsnis žinių „Apie Sūduvos žilą senovę“,
12. „Lietuviškos spaustuvės XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje“,
13. „Vestuviniai papročiai Punsko-Seinų apylinkėse“,
14. „Kalendorinės šventės“,
15. „Mūsų valgiai“,
16. „Aušros programa ir gyvavimas“,
17. „Pirmojo tautinio lietuvių laikraščio kilmė“,
18. „Pasikalbėjimas dzūko su raiku tiesiant pro Aradnykus kelią į
Europą“ (slapyv. Dzūkas).
Su kuo juose autorius supažindina skaitytojus, nusako bemaž
visų straipsnių pavadinimai. „Pasikalbėjime dzūko su raiku…“
gvildenamos Seinų krašto lietuvių tarpkario ir pokario metų opios
problemos: gimtosios kalbos persekiojimas, kova dėl lietuviškų
pamaldų bazilikoje, dzūkų ir raikų patirtos nuoskaudos, kančios,
aukos.
J. Stoskeliūnas pabrėžia tautinės tapatybės svarbą ir primena
gimtosios kalbos puoselėtojus – rašytojus pradininkus. „Mažosios Lietuvos rašytojai K. Donelaitis, Vydūnas sunkiai išgyvenę savo tautiečių
prievartinį nutautinimo procesą, pastebėjo ir teigė, kad išlaikydami
savo kalbą, papročius žmonės tuo pačiu išlieka ir doresni, stipresnės
dvasios, o išsižadėjus tautybės – blogėja būdas. Visi dabar pamiršta
praeities kartumus, ir mes turime juos tik jaunajai kartai priminti, kad
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žinotų, kaip vargome dar visai netolimoje praeityje, gindami tautinę
tapatybę.“ Autorius primena, kad kalba yra brangi vertybė ir už ją
verta kovoti. Perspėja skaitytoją XVI a. pabaigoje rašiusio didžio lietuvio kanauninko Mikalojaus Daukšos žodžiais: „Ne žemės derlumu,
ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu
gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo
tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę,
sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“
Kiti autoriaus straipsniai išspausdinti minėtoje Punsko „Aušros“
leidyklos knygoje Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba.
1990 m. lapkričio 25 d. J. Stoskeliūnui už daugiametį bendradarbiavimą Aušroje įteiktas Garbės raštas (saugomas jo archyve).
J. Stoskeliūnas taip pat rengė ir skaitė mūsų krašto visuomenei
pranešimus apie Lietuvos rašytojus, jos praeitį, mūsų krašto istoriją.
Mūsų licėjaus muziejuje saugomi šie:
1. „Juozo Tumo Vaižganto šimto metų gimimo sukaktį minint“,
2. „Vinco Pietario 130-ąsias gimimo metines minint“,
3. „Jonas Jablonskis (100 metų gimimo sukaktį minint)“,
4. „Lietuvos proistorė“ (16 puslapių),
5. „Gediminaičių valdymo laikai Lietuvoje“ (21 puslapis),
6. „Lietuvos politinio, visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo
apžvalga didikų valdžios įsigalėjimo ir bajorų viešpatavimo laikais“
(22 puslapiai),
7. „Lietuvos Respublika galutinio irimo laikotarpyje ir laisvės kovos iki feodalinės santvarkos pabaigos“ (22 puslapiai),
8. „Lietuvos istoriniai įvykiai nuo baudžiavos panaikinimo iki
valstybės atkūrimo“ (23 puslapiai),
9. „Lietuvos įvykiai nuo nepriklausomybės pradžios iki socialistinės santvarkos įkūrimo“ (13 puslapių),
10. „Apie Seinų bažnyčią ir vienuolyną“,
11. „Iš mūsų krašto praeities (Sūduva)“,
12. „Lietuviškieji mūsų apylinkės vietovardžiai“.
Laiškai
J. Stoskeliūnas susirašinėjo ne tik su Pergalės ir Kultūros barų
redakcijomis.
„Tėvelis taip pat palaikydavo glaudžius ryšius su savo buvusiais
bendramoksliais ir mokiniais, gyvenančiais Lietuvoje ir emigracijo-
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je. Dažnai gaudavo laiškus iš poeto Anzelmo Matučio, mokyklos ir
studijų draugo Antano Patacko, kunigo Vaclovo Aliulio, etnologo
V. Miliaus, kunigo Venčiaus, iš kalbininkų Stasio Barzduko, Lebedžio
ir K. Senkaus. Labai jaudinosi, nes žinojo, kad jo korespondencija buvo
sekama, laiškai skaitomi […] Tėvelis gerai mokėjo vokiečių ir prancūzų kalbas, susikalbėdavo taip pat angliškai. Todėl bendravo su mokslininkais iš Milano (dr. Gvido Michelini), dažnai apsilankydavo pas mus
profesorė T. Buchienė iš Varšuvos“, – rašė dukra Asta.
Šitaip bendraudamas J. Stoskeliūnas gaudavo lietuviškos spaudos ir
knygų net iš Vakarų. Jų neretai per savo buvusius mokinius perteikdavo
į Lietuvą. Savo bičiuliams siųsdavo mūsiškę Aušrą, literatūros, žodynų.
Tokiu būdu platino lietuvišką knygą, spaudą Lietuvoje ir išeivijoje.
J. Stoskeliūno laiškuose – ne tik asmeniniai reikalai, kūrybiniai
klausimai, bet ir visuomenės, gimtojo krašto, Lietuvos aktualijos. Juose daug rūpesčio ir nerimo dėl mūsų mažos tautos ateities, dėl išsiblaškiusių po platųjį pasaulį jos vaikų, Lietuvos, su kuria tuomet sudėtinga buvo palaikyti ryšius, ilgesys. Tais sunkiais nevilties metais
laiškai džiugino, guodė, teikė vilties… 1972 m. kovo 27 d. A. Matutis
rašė: „Kas liečia Jūsų lietuviškąją spaudą, ji, nėra abejonės, visus mus
džiugina. Džiugina kiekvienas lietuviškas švyturėlis visame pasaulyje,
nors jis būtų ir nedidutis, ir neglobojamas – tešviečia, tešildo širdis!“
1990 m. spalio 2 d., turbūt paskutiniame, laiške Pasaulio lietuvio
redakcijai J. Stoskeliūnas rašė: „Esu lituanistas, jau pensininkas. Uoliai
rūpinausi lietuvių kalbos puoselėjimu čia, mūsų krašte, kuris tik dalis
Lietuvos, per nelaimę atskirtas nuo tautos kamieno kaip šakelė, dėl to
šiek tiek džiūstanti. Džiaugiamės, kad ties Lazdijais lyg ir praardyta gabalėlis spygliuotų vielų. Tenka nuvažiuoti dažnokai į Lietuvos Respubliką, o kasdien televizijoje matyti Lietuvos laisvinimąsi. Tikime Lietuvos šviesia ateitimi […]. Jau daugelį metų gaunu Pasaulio lietuvį, kuris
ypač anksčiau plačiai sugebėjo atskleisti geležinę uždangą į Lietuvą, bet
vis supažindina su lietuvių gyvenimu plačiame pasaulyje. Laisvės sulaukus, tiksliau, pilnos Nepriklausomybės, linkėtina lietuviams grįžti į
savo kraštą, kurio gražumą išgiria ne kartą italai arba šveicarai, nors į jų
tėvynę gamtos grožybių pažiūrėti keliauja iš viso pasaulio turistai.“
Dalis J. Stoskeliūno laiškų išspausdinta minėtoje „Aušros“ leidyklos knygoje, kiti saugomi jo archyve.
Dirbo J. Stoskeliūnas ir kalbos srityje. Rinko terminus Lietuvių
kalbos žodynui ir juos siųsdavo į Lietuvių kalbos ir literatūros institutą
Vilniuje (žodyno redaktoriams J. Kruopui, vėliau – K. Ulvydui).
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Kalbininkų raginamas telkė medžiagą Seinų-Punsko krašto
dzūkų tarmės aprašui, stebėjo kitimus per ilgesnį laiką. „Tam reikalui ilgai sėdėjau kaimų pirkiose ir dariau užrašus. Tačiau pilnas aprašas – didelis darbas“, – rašė Draugui Akademikui (laiške
be datos). „Dar mano atmintis siekia kalbą senelio, gimusio apie
1850 m. Esu užrašęs kalbos nuotrupų keleto žmonių, gimusių apie
1873 m. (Naujasodės Sikorskis, Kampuočių Ieva Cirušytė), šį tą
žmonių, gimusių apie 1886 m. (Kampuočių Agota Stoskeliūnienė).
[…] Pati seniausioji karta […] vartojo daugybę svetimžodžių. Nebegirdimi šiandien štai tokie žodžiai, kaip antai: alvukė (puodelis),
belčiukas (medinis indas), liulka (pypkė), akainas (švarus), kvackas
(mitrus), abelga, zavratas, kepkavoc (tyčiotis). Išnyko mamos ir senelės senoviškas pavadinimas (moma, momutė). Ilgai išliko bičių
„momos“ pavadinimas“, – skaitome jo straipsnyje „Seinų – Punsko
krašto dzūkų tarmės bendri bruožai“.
J. Stoskeliūnas buvo didelis tautosakos mėgėjas, folklorininkas.
Jo archyve – 1955 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Vilniuje išleista mažytė knygelė Nurodymai tautosakai rinkti su dedikacija: „Rinkime tautinės kultūros perlus, kuriuos gali sunaikinti
kiekvieno senelio mirtis… Gerb. Kolegai J. Stoskeliūnui – [parašas neįskaitomas] – 1957 m.“
Ir Stoskeliūnas laisvalaikiu tuos „perlus“ rinko. Rinko PunskoSeinų apylinkių pasakojamąją tautosaką (atsiminimus, padavimus,
pasakas, pasakojimus, oracijas), dainas (užrašinėjo be melodijų ir su
melodijomis), smulkiąją tautosaką (patarles, mįsles, kaimų, balų ir
kalnų pavadinimus).
Daugiausia surinko dainų. „Senose dainose išeina aikštėn būdingas meninių priemonių paprastumas, natūralumas, vaizdumas, apskritai aukštas meninis lygis, kurio gali pavydėti ir išsimokslinę poetai.
Yra liaudies dainos dar kitas reikšmingas vaidmuo. Liaudies daina yra
mūsų gimtosios kalbos gajumo žymė ir tautybės išlaikymo laidas. Tad
susipažindami su mūsų liaudies dainomis, žvelgiame į jas kaip mūsų
gyvybės, lietuviškumo augmenis. Ten, kur skamba daina, nėra apmirusi ir tautinė sąmonė. Dėl to ir mokykla, ir šeima, ir visuomeninės
mūsų institucijos turi prisidėti prie tolesnio liaudies dainos palaikymo
ir ugdymo“, – teigė J. Stoskeliūnas.
Pateikiu keletą jo surinktos Punsko apylinkių tautosakos pavyzdžių. Šiame darbe jam talkinę mokiniai.
Patarlė: Greitas kaip apatinis girnų akmuo. Užrašė Romas Linka
iš Kreivėnų, V kl. mok.
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Mįslė: Dvi sesutės baltą sviestą laižė (Rogės). Užrašė Birutė Linkaitė, V kl. mok.
1969/1970 m. Didžiulių kaimo balos vadinosi: Zatvaras, Kupscinė, Samanynukas, Ilgabalė, Meškabalė, Umedinė, Lapušinė ir t. t.
Navininkų kalnų pavadinimai skambėjo taip: Kapčiakalnis, Aukštujis, Juozakalnis, Skerdžiukalnis…
Oracija
Kėlėsi kvietkelis gražiausias,
tai Jėzus mūsų mieliausias.
Parodė linksmybę ne mumis vieniemis,
bet taipogi visiemis.
Aš mažas vaikelis, kaip grikių pėdelis,
škaloj nevaikščiojau, rykštelės neregėjau…
Tu, rykštele žalioji, iš medžio laužtoji.
Kelsim mes ranką pas Jumis šiandieną…
Ca mes gausim pinigėlių pusrublaitį,
kiaušinėlių puskapaitį ir tą sūrį,
ką iš kašiko žiūri…
Ir dešriukę mums, biedniems, ant pasilko,
ką Jums šiandien nesutilpo…
Prašom duot, nežėlavot,
kad būt už ką padėkavot…
Ir Jūs, mergelės, kurios per nakteles nemiegojot,
margučius risavojot, dėl manęs, nabagučio,
nors po porai margučių…
J. Stoskeliūnas surinko daug mūsų krašto tautosakos. Siųsdavo
ją į Vilnių, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyrių.
Bendradarbiavo su instituto darbuotoju Vaciu Milium (nuo 1993 m. habilituotas daktaras, nuo 1994 m. VDU profesorius), kurio pagrindinės
mokslinių interesų kryptys buvusios: Lietuvos kaimo materialinė kultūra, lietuvių etnografijos istoriografija ir bibliografija. Miręs 2005 m.
Šeštąjį dešimtmetį nuvykti į Lietuvą buvo nelengva, susitikimai
su užsieniečiais – sekami, dėl lietuviškos veiklos grėsė pasekmės.
Straipsnyje „Tyrinėjant mūsų tautos gyvenseną – savo žemėje ir svetur“ dr. V. Milius paminėjo šį atvejį: „1956 m. gale Vilniaus universitete suorganizavau susitikimą su iš Punsko atvykusiu mokytoju Jonu
Stoskeliūnu. Kai apie tai sužinojo Lietuvos kompartijos centro komitetas, ėmė teirautis, kaip be jo sutikimo įvyko toks renginys. Rektorius
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turėjo į tai reaguoti: parašė man papeikimą, įteikė jį man per laborantę
su žodiniu komentaru, kad tai padaryta tik dėl akių ir jokių pasekmių
nebus. Labiausiai dėl lietuviškos veiklos tada nukentėjo jauna lietuvių
kalbos dėstytoja Jadvyga Kardelytė – ji buvo išmesta iš darbo.“
Licėjaus muziejuje kartu su tautosakos rankraščiais saugomas
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Vilniuje J. Stoskeliūnui atsiųstas padėkos raštas.
Apibendrinant J. Stoskeliūno kūrybą galima teigti, jog kaip literatas jis pasireiškė šiose srityse:
– mokslo (studija apie K. Donelaičio poemos Metai stilių; studija
apie V. Krėvės pasaulėvaizdį (nebaigta); Punsko krašto lietuvių tarmės
aprašas);
– švietimo (lietuvių kalbos vadovėlių redagavimas ir recenzavimas bei mokymo programų rašymas);
– grožinės prozos (dienoraštis „Gyvenimo vingiuose“, biografinis
romanas „Jonas Pepelešius-Papelenis“, apysaka, apsakymai);
– publicistikos (straipsniai Aušroje apie Lietuvos rašytojus, poetus, Lietuvos ir mūsų krašto praeitį bei dabartį);
– poezijos (poema Šiurpilų gynimas, ciklas eilėraščių „Čiurlionio
paveikslų motyvais pasekant“ arba „M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijas dovanojant“, „Iš „Jūratės“ poemos“ arba „Žvejo sakmės apie
Jūratę“, kiti eilėraščiai ir eilėraščių vertimai);
– tautosakos (užrašyti padavimai, pasakojimai, dainos, mįslės, patarlės, straipsniai).
Manau, J. Stoskeliūno kūryba verta literatūros tyrinėtojų dėmesio.
Be to, J. Stoskeliūnas pasižymėjo kaip Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Vilniuje bendradarbis: siuntė surinktą tautosaką, rinko ir perteikė terminų Lietuvių kalbos žodynui.
J. Stoskeliūnas kaip literatas minimas visose lietuviškosiose enciklopedijose, nuo 1987 m. įtrauktas į lietuvių rašytojų sąvadą. „Buvau
labai nustebęs ir, žinoma, apsidžiaugiau, kai kartą radau save Lietuvos
rašytojų sąvade. Ir už ką gi patekau? Esu daug popieriaus sugadinęs
visokiems literatūriniams bandymams, visą gyvenimą gyvenau tik literatūra, pačiu menu arba jos teorija, kritika“, – 1990 m. spalio 12 d.
rašė Nemuno redakcijai. Anksčiau, 1978 m. rugsėjo 21 d. Pergalės
redaktoriui teigė: „Jeigu palikčiau tik šiaip sau be rašymo, turbūt, palikčiau tik kokiu kvailu Simu […] Žinau, kad eiliavimas kiek monotoniškas (apie „Žvejo sakmes apie Jūratę“), bet kodėl aš taip mielai jo
imuosi? […] O ar geriau būtų, jei būčiau visiškai nerašęs, jei rašymas
man visada būtinumas, ir aš čia įtikėjęs meno nuostabiomis versmėmis
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ir jo galia, tikrumu prilygstančiu mūsų apčiuopamai tikrovei, o dargi
ją, tą tikrovę pralenkiantį […] Vis tiek nenustosiu rašęs iki mirties.“
Taip pat jis yra regioninės literatūros mūsų lietuviškame krašte
pradininkas. „Jaučiu, kad mums yra būtina kurtis savo regioninę literatūrą, ir čia žengiu žingsnelį.“ Siekė, kad Lenkijos lietuvių kūryba
būtų žinoma ir „kamiene“ – Lietuvoje. „Mūsų poezijos, grožinės prozos, felietono lygis nėra aukštas. Mes tai žinome. Bet savo sąlygomis
esame šį tą pasiekę. Į mus net atkreipė dėmesį malonūs mūsų bičiuliai
lenkai. Kaip pavyzdį pridedu Jums čia prie laiško žurnalo Kontrasty
9 nr., kuriame įdėtas reportažas „Krajka znaleziona pod Sejnami“.
Norėtųsi mums būti nors truputį žinomiems ir pas jus“, – 1975 10 20
rašė Dainiui (A. Matučiui). Nors iš dalies jam pavyko tai įgyvendinti.
Posmai „Iš Punsko padangės“ nuskambėjo ir jo numylėtoje „Nemuno
šalyje“.
J. Stoskeliūnas planavo užbaigti pradėtus kūrinius, rašyti naujus.
Deja, „gerasis Dievulis“ pašaukė jį per anksti…
Jonas Stoskeliūnas savo kūryba žadino meilę ne tik mūsų „mažajai tėvynei“ ir jos žmonėms, bet ir jo numylėtai Lietuvai, jos rašytojams, poetams, menininkams, gimtajai kalbai.
Visas jo gyvenimas gali būti pavyzdys mūsų ateities kartoms.
„Gaila, kad neilgai teko Jam džiaugtis Lietuvos laisve, nesulaukė
laikų, kai neliko Lietuvą ir Lenkiją skiriančios sienos, kai kultūrinis
bendravimas tapo paprastesnis. Mirė pirmųjų nepriklausomybės metinių dieną, kovo 11-ąją. Gulėdamas Santariškių ligoninėje, po sunkios
operacijos, pats savo akimis matė sužeistuosius, atvežtus po Sausio
13-osios nakties. Rūpestis dėl Lietuvos likimo slėgė Jį iki pat mirties.
Laikas bėga nenumaldomai […] Kartu su metų tėkme blėsta žmonių atmintis, kaip grimzta į žemę didžiulis akmuo šalia tėvų namų“,
– apgailestauja dukra Asta.
Neleiskime, kad ta atmintis išblėstų.
Išsaugokime šio mūsų krašto kilnaus Sūnaus giliai įspaustus pėdsakus mūsų gimtojoje žemėje ateities kartoms.
Tai mūsų visų pareiga.
Literatūra
1. K. J. Ambrasas, „Tyrinėjant mūsų tautos gyvenseną – savo žemėje ir svetur“, Draugas,
Chicago, 1995 09 16, nr. 32 (180), p. 1–2.
2. K. Baranauskas, „Mano mokytojas“, Aušra, 1991, nr. 5, p. 23–24.
3. Būki mums motina, sud. J. Macukonienė-Aleksaitė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 1995, p. 17–18.
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lietuviai, Punskas: „Aušros“ leidykla, 2007, p. 105–112.
5. G. Dzemionas, „Jonas Stoskeliūnas – vienas pagrindinių mokyklos įkūrėjų“, Punsko Kovo
11-osios licėjui 50, sud. J. S. Paransevičius, M. Černelienė, I. Marcinkevičienė, Punskas:
„Aušros“ leidykla, 2006, p. 232–237.
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leidykla, 2003.
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11. J. Stoskeliūnas, straipsniai, eilėraščiai, poemos Šiurpilų gynimas ištraukos, Aušra, 1964,
nr. 7–1991, nr. 1.
12. J. Vaina, „Ir pelenų vertė nevienoda“, Aušra, 1991, nr. 4, p. 21–24.
13. V. Vanagas, Lietuvių rašytojų sąvadas, Vilnius: Vaga, 1987, p. 265, 416.
Be to, naudotasi Astos Pakuckienės atsiminimais „Jonas Stoskeliūnas – tėvas, žmogus, mokytojas, išlikęs mano atmintyje“. 2013 04 06; Jono Stoskeliūno kūrybiniu palikimu, saugomu
Kovo 11-osios licėjaus muziejuje (rankraščiai, laiškai, tautosakos rinkiniai, juodraščiai).

MARYTĖ VAIČIULIENĖ (g. 1953 m. Eglinės k.) – mokytoja, visuomenininkė. Baigė Punsko licėjų. Varšuvos universiteto Balstogės filiale studijavo rusų kalbą ir literatūrą. Studijas tęsė Silezijos universitete
Katovicuose, kur įgijo aukštojo mokslo diplomą.
Nuo 1977 m. dirbo mokytoja Punsko pagrindinėje mokykloje ir Kovo
11-osios licėjuje. 2005 m. išėjo į pensiją.
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
JAĆWIEŻ W LABIRYNTACH CZASU
Jan Jaskanis
RYTUAŁY, OBCHODY, ZWYCZAJE.
PRÓBA INTERPRETACJI DANYCH
Bałtowie zachodni znali dwa rodzaje grzebania zmarłych: pochówki i ciałopalenie. W okolicach Mrągowa, Wielkich Jezior Mazurskich aż po Równinę Augustowską najpowszechniej stosowano
kremację. Zwyczaj ten w dużej mierze przypominał obrządki kultury
przeworskiej i zachował się do średniowiecza, czyli do czasów, kiedy
Krzyżacy rozpoczęli chrystianizację Prus. W pochówkach szkieletowych Bałtowie zachodni zmarłego układali na plecach, wyprostowanego z rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia albo zgiętymi w łokciach
i splecionymi dłońmi na tułowiu. Inne ułożenie ciała należało tutaj do
wyjątków. Zwłoki układano na osi północ-południe, z głową od strony
północnej. Ułożenie zwłok względem stron świata autor omawia bardzo szczegółowo, porównując to z pochówkami w innych częściach
Europy.
Do grobu razem ze zwłokami wkładano przedmioty codziennego
użytku, narzędzia i broń zmarłego. Większą wagę przywiązywano do
przedmiotów układanych w pobliżu głowy (czaszki zmarłego). Broń
układano według określonych zasad, np. miecz – po lewej stronie, tarcze na nogach itp.
Kęstutis Subačius
DZIEDZICTWO KULTUROWE W DORZECZU GÓRNEJ
SZESZUPY I RZEKI KIRSNA
Pojęcie dziedzictwa kulturowego obejmuje stosunkowo szeroki
zakres działalności człowieka. Mieszczą się w nim kultury archeologiczne różnych epok, okres gór zamkowych i odrodzenia narodo-
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wego Sudowii. Wszystkie one odzwierciedlają działalność duchowoumysłową mieszkańców, ich umiejętności i kulturę życia. W wyniku
nawarstwiania się różnych sfer działalności powstały zręby kultury
etnicznej naszego narodu, ukształtował się jego kod genetyczny.
Natura obdarzyła nasz region wielkim dziedzictwem materialnym
w postaci najgęstszej sieci hydrograficznej, nasi przodkowie te dary
natury – rzeki i jeziora – nazwali, a nazwy stały się dziedzictwem kulturowym całego narodu. Dziedzictwem, które stanowi ogromną wartość dla naszego narodu, jego historii, dla rozwoju językoznawstwa
i innych dyscyplin naukowych. Każdy hydronim posiada własną etymologię, swoją historię, która z czasem ulega zatarciu. Nie zawsze da
się odtworzyć postać pierwotną hydronimu i zgłębić jego semantykę.
Dlatego warto spojrzeć na ówczesne procesy i wydarzenia z szerszej
perspektywy czasowej i przestrzennej. Poznanie nazw hydronimicznych dorzecza Szeszupy pozwala na lepsze zrozumienie procesów
cywilizacyjnych minionych epok – rozwoju kultury oraz środowiska
naturalnego naszych przodków.
Można przyjąć, że proces kształtowania się nazw rzek, jezior
i bagien rozpoczął się w połowie lub pod koniec mezolitu, tj. ok. 6 0007 900 lat temu, gdy umożliwiał to już osiągnięty poziom rozwoju kultury i cywilizacji.
Gwoli ścisłości dodać należy, że hydronimy mogły powstawać już
wówczas, gdy myśliwi przestali podążać za stadami reniferów i zaczęli
na nie polować przy większych zbiornikach wodnych lub innych przeszkodach naturalnych. Jednak były to dopiero zalążki kształtowania się
nazw, trudno też dociec, czy przekazywano je następnym pokoleniom.
Hydronimy, zwłaszcza hydronimy archaiczne, stanowią bardzo
ważny element dziedzictwa duchowego, natomiast znaleziska archeologiczne, grodziska i inne ślady działalności naszych przodków są
częścią dziedzictwa kultury materialnej.
W południowej części Litwy oraz w basenie górnego biegu Niemna było sporo miejsc, z których wydobywano krzemień. Zbierano
go również w terasach rzecznych w dolnym biegu rzek. W epoce kamienia krzemień stanowił podstawowy surowiec do wyrobu narzędzi
i broni. Oprócz pozyskiwania i obróbki krzemienia w tym samym
czasie pojawiła się jeszcze jedna gałąź strategiczna gospodarki – wydobywanie bursztynu, jego obróbka i handel wymienny. Powstały
ośrodek obróbki bursztynu stał się więc siłą przyciągającą kupców
ku wybrzeżom południowo-wschodniego Bałtyku. Bursztyn bowiem
znaczył wówczas tyle, co w późniejszych czasach złoto i miedź.
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W okresie późnego neolitu zaczęli się wyodrębniać Bałtowie zachodni z kulturą pomorską, która z czasem – pod wpływem innych
kultur – w późnej epoce brązu przekształciła się w kulturę kurhanów
zachodniobałtyjskich. W kulturze tej ok. 900-750 r. p.n.e. wyodrębniły
się trzy obszary Bałtów zachodnich – Prusowie (w wąskim rozumieniu), Galindowie i Sudawowie. Ostateczny rozłam językowy z Bałtami
wschodnimi nastąpił nie później niż w IV-III w. p.n.e. Publiusz Korneliusz Tacyt w I w. n.e. oraz Klaudiusz Ptolemeusz w II w. n.e. wyodrębniają już poszczególne plemiona zachodniobałtyjskie – Est(i)ów,
Galindów i Sudinów.
Nieopodal rzeki Kirsna, a właściwie na torfowisku w miejscu byłego jeziora Turla, odkryto pozostałości starych osad z bardzo dobrze
zachowanymi elementami budynków, szczątki wyrobów z krzemienia
i ceramiki. Znalezione tu fragmenty kości reniferów, rogów oraz wyrobów z rogu pochodzą z okresu allerodu, czyli sprzed 11 100-11 900
lat. W r. 1996 archeolog dr Algimantas Merkevičius odkrył grób szkieletowy, datowany metodą radiowęglową na r. 1892 p.n.e., tj. na epokę
wczesnego brązu.
Kolejnym etapem w rozwoju cywilizacji jest okres gór zamkowych (grodzisk) trwający co najmniej półtora lub dwa tysiące lat. Na
terytorium Litwy, w dorzeczu górnej Szeszupy, znajduje się 13 takich
grodzisk.
Nasz region, jak potwierdzają źródła pisane, po pogromie krzyżackim nigdy nie był „ziemią niczyją”. Ziemia ta ma swoją historię
– bolesną, tragiczną, ale własną historię Sudowii. Nawet po zrujnowaniu struktury społecznej, po wymordowaniu dużej części przodków,
broniących tych ziem i wzięciu ich do niewoli na półwysep Sambijski
(Sudauen Winkel) Sudowia pozostała – i jest ziemią naszych ojców
i naszą. A jej nazewnictwo, relikty dziedzictwa kulturowego oraz
testament duchowy nasi pobratymcy przekazali swoim następcom
– braciom Litwinom. Sądzę, że dla nas, Litwinów, obecnych mieszkańców Sudowii, jest potrzebna znajomość historii własnej Ojczyzny
z całym jej bogactwem etnicznym, z pełną jej prahistorią i historią.
Koniec wieku XX i XXI przyniósł postęp naukowo-techniczny
a wraz z nim proces integracji kulturowej, zwany globalizacją. Nowe
zjawiska w rozwoju cywilizacji – zarówno integracja, jak i dążenie do
zachowania tożsamości narodowej – poza niewątpliwie pozytywnym
znaczeniem są jednak w dużej mierze sprzeczne i niosą wiele zagrożeń.
Musimy zatem pamiętać, że o tożsamości narodowej decyduje
kultura narodowa, oparta na trwałych podstawach kultury etnicznej,
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że o tożsamości litewskiej decyduje nasza specyficzna kultura narodowa.
Krzysztof Wróblewski
JAWTIAG GUNARIEW W TRAKTACIE RUSKOBIZANTYJSKIM Z 944 ROKU
Uwagę badaczy poszukujących w Powieści minionych lat informacji na temat Jaćwięgów zwracał (i zwraca nadal) traktat pokojowy
Rusi z Cesarstwem Bizantyjskim zawarty w 944 r. Zawiera on bowiem
(podobnie jak traktat z 911 r.) listę imion wysłanników reprezentujących stronę ruską. W większości są to zniekształcone imiona pochodzące ze Skandynawii, co wykazał duński językoznawca Vilhelm
Ludvig Peter Thomsen.
Imię jednego z posłów występujących w przymierzu z 944 r.
brzmi Jawtiag Gunariew i właśnie jego jaćwięski rodowód uznawali
historycy za oczywisty, często jedynie poprzestając na tym stwierdzeniu. Taka opinia znalazła swoje miejsce w literaturze przedmiotu,
choć już w I połowie XIX w. pojawiały się odmienne głosy, skłonne
łączyć tajemniczego Jawtiaga ze środowiskiem germańskim, a nie bałtyjskim.
V. L. P. Thomsen, choć nie zdołał zrekonstruować pierwotnej formy imienia Jawtiag, imię jego pełnomocnika tłumaczył poprawnie jako
Gunnar (Gunnarr). Natomiast imię wysłannika najbliższe jest występującemu w Knytlínga sadze skandynawskiemu mianu Játvígr.
Ponowna analiza umowy rusko-greckiej z 944 r. skłania do uznania oryginalnych form imion Jawtiag i Gunnar za skandynawskie.
Osoby się nimi posługujące były Skandynawami (powszechnie pojawiającymi się w tym okresie na Rusi) i nie należy ich łączyć z Jaćwieżą. Wobec tego, za pierwszy zapis poświadczający kontakty jaćwięsko-ruskie należy przyjąć informacje dotyczące walk w 983 r.
Vaida Kamuntavičienė
JAĆWINGOWIE „STARA LITWA” I ICH WIERZENIA
W XVII W.
Autorka na podstawie materiałów z wizytacji diecezji wileńskiej
w XVII w. przedstawia pewną grupę ludności, zwaną „Stara Litwa”,
zamieszkującą w sześciu parafiach (Jelnia, Kossów, Olszew, Brzostowica, Szydłowicze, Porozów) dekanatów różańskiego, wołkowyskie-
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go i słonimskiego oraz w parafii Żyżmory, należącej do dekanatu kowieńskiego. W latach 60. i 70-iątych XVII w. proboszcz parafii Jelnia
Józef Butkiewicz Popuciewicz pisał, że mieszkająca w jego parafii tzw.
„Stara Litwa” to Jaćwingowie, nazywający siebie „Nową Jaćwieżą”,
i żyjący nie wedle nauki Kościoła, a kultywujący odziedziczone po
przodkach tradycje, które uznać można za wierzenia pogańskie. Należeli oni do stanu chłopskiego i nie przestrzegali kalendarza gregoriańskiego. Za sprzyjające warunki do zachowania przez nich pogaństwa
do XVII w. uznać należy to, że w diecezji wileńskiej przeważały parafie wielkoobszarowe, wielokulturowe i wieloreligijne, a ich mieszkańcy wykazywali się tolerancyjnością religijną, natomiast szlachta
nie zawsze interesowała się życiem religijnym swoich poddanych. Dopiero po soborze trydenckim Kościół katolicki był w stanie zmusić te
wysepki pogaństwa do przejścia na religię chrześcijańską.
Artūras Rukas Daujotis
ZGROMADZENIE RYCERZY ŻELAZNEGO KRZYŻA
JAĆWINGÓW W I POŁOWIE XX W. KONTYNUACJA
TRADYCJI MONARCHISTYCZNYCH
W okresie odbudowy państwa litewskiego idee monarchistyczne w Europie były nader żywe. Gdy w latach 1917-1918 prowadzono
intensywne poszukiwania następcy tronu – z braku prawowitych potomków z wcześniejszych dynastii – na tron litewski z Wirtembergii
sprowadzono księcia Wilhelma von Uracha, nadając mu imię Mendoga II. Jego panowanie trwało zaledwie kilka miesięcy, bowiem
państwo litewskie przyjęło ustrój republikański (ostatecznie decyzją
Sejmu Ustawodawczego w r. 1920). Idee monarchistyczne przetrwały jednak pośród członków Zgromadzenia Żelaznego Krzyża Jaćwingów. 12 września 1918 r. w Kražiai (Kroże) została uchwalona
Konstytucja Zgromadzenia. Zgodnie z regułą zgromadzenie zrzeszało wyłącznie osoby pochodzenia szlacheckiego, a władza oparta
była na zasadzie hierarchiczności. Funkcje monarchy pełnił Wielki
Mistrz, zwany też następcą Wodzów Jaćwieskich. Władzę zaś sprawowała Kapituła.
Artykuł zawiera także zdjęcia, fragmenty Konstytucji, opis insygniów władzy, spis przywilejów rycerzy zgromadzenia oraz tekst
przysięgi.
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OKIEM LINGWISTY
Algis Uzdila
CO NAM MÓWIĄ TOPONIMY (M–Ż)?
Różne pochodzenie mają nazwy wsi, miast i miasteczek. Jedne
z nich imiona 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 założycieli czy właścicieli (Agurkiai, Burokai,
Radžiūčiai). Są również nazwy o budowie mieszanej (Adomavizna,
Šlynakiemis).
Autor artykułu 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 druga część opracowania, obejmująca nazwy miejscowości od M do Ż.
Jūratė Čirūnaitė
NAZWY SZLACHCIANEK POWIATU GRODZIEŃSKIEGO
W POŁOWIE XVI W.
Artykuł traktuje o nazwach szlachcianek (bojaryń) powiatu grodzieńskiego, dostarczających – jak wynika z dokumentu z 1567 r. – konie dla wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Okazuje się, że imiona
prawie wszystkich kobiet są chrześcijańskie. Zostały one zapisane
w postaci kanonicznej lub ludowej, zachodnio- lub wschodnioeuropejskiej (cechującej katolików lub prawosławnych). Funkcjonujące wówczas nazewnictwo było dwojakiego typu – nazwy składające się wyłącznie z antroponimów należących do członków rodziny lub nazwy
mieszane. Pod względem struktury – są to imiona, andronimy, imiona
odojcowskie, imiona odojcowskie małżonka, imiona odojcowskie ojca
oraz antroponimy z formantem -sk-. Ponad połowa nazw kobiet zapisana została z wyrazami pospolitymi, objaśniającymi antroponimy.
Wskazują one na stan rodzinny, pokrewieństwo, pochodzenie i stanowisko. Analizowane nazwy kobiet zawierają od jednego do czterech
antroponimów.
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Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė
STAN BADAŃ NAD GWARAMI LITEWSKIMI W POLSCE
Autorka nakreśla stan badań nad gwarami litewskimi w Polsce,
wymienia naukowców, pokrótce omawiając ich dokonania w zakresie
badań gwarowych. Gwarami tymi zaczęto interesować się w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Jako pierwsza badania prowadziła Tamara Buch z Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie późniejszym
jej śladami podążył Wojciech Smoczyński (uczeń T. Buch) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zbieraniem litewskich tekstów gwarowych
z terenu północno-wschodniej Polski w latach 1966-1991 zajmował
się Michał Hasiuk z UAM w Poznaniu. Jego nagrania można traktować jako unikatowe, ponieważ częściowo pochodzą z obszaru gwary
zachodnioauksztajckiej, na którym obecnie ona już praktycznie nie
istnieje. Gromadzeniem materiałów gwarowych zajmowali się również jego wychowankowie – studenci lituanistyki poznańskiej. Dużo
prac na temat gwar litewskich, mowy Litwinów z Suwalszczyzny zostało napisanych przez Nijolę Kolis-Birgiel oraz Danutę Roszko. Gwarami litewskimi zajmowali się również dialektolodzy z Litwy, którzy
szczególnie w latach 1988-1989 organizowali kompleksowe badania
terenowe, mające na celu nagranie litewskich gwar z okolic Puńska
i Sejn. Wymienić tu trzeba takich naukowców, jak: Aloyzas Vidugiris, Laima Grumadienė, Kazys Morkūnas, Kazimieras Garšva, Birutė
Mikalonienė. Na uniwersytetach litewskich powstało aż 8 prac magisterskich na temat gwar litewskich w Polsce – w większości o gwarze
puńskiej.
Birutė Burdinaitė-Ołów
Z FONETYKI GWARY PUŃSKIEJ. FONEMY
SAMOGŁOSKOWE
Przedmiotem opisu jest system fonologiczny litewskiej gwary
puńskiej, tj. mowy mieszkańców Puńska i okolic na Suwalszczyźnie.
Gwara należy do dialektu południowoauksztajckiego. Autorka artykułu analizuje specyfikę systemu samogłoskowego gwary puńskiej
na tle fonetycznych cech dialektalnych. Omawia samogłoski krótkie,
długie i średnie oraz dwugłoski – dyftongi i połączenia dyftongiczne.
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Birutė Vaičiulienė
SŁOWNIK DYFERENCYJNY GWARY PUŃSKIEJ
Artykuł poświęcony jest leksyce litewskiej gwary puńskiej. Autorka opiera się w nim głównie na materiale zebranym w 1988 r. do
swojej pracy magisterskiej. Najobszerniejszą część artykułu stanowi słownik, zawierający wyrazy gwarowe pochodzenia bałtyckiego,
których nie ma w litewskim języku ogólnym albo różnią się one od
odpowiedników ogólnolitewskich. Dokonana analiza językowa pozwala na rozróżnienie dialektyzmów: 1) leksykalnych (np. avinčiena
„baranina”, baubėti „zamarznąć”, gronioti „szukać”, liūliukas „mały
owad”), 2) słowotwórczych (np. apgałėc „zwyciężyć”, grėblykščis
„trzon do grabi”, likinys „pozostałość, resztki”), 3) fonetycznych (np.
bumburas „pąk”, dzirgełė „pokrzywa”, tus „ten”), 4) akcentuacyjnych (np. bažnyčà „kościół”, lietuvỹs „Litwin”) i 5) semantycznych
(np. apsišokti „wykonać robotę”, bernauti „być kawalerem”, skruostas „brew”). Najliczniejsze jednak są w gwarze dialektyzmy leksykalne, semantyczne i słowotwórcze.
Nijolė Birgelienė
GWARY UMIERAJĄ INACZEJ NIŻ LUDZIE
Rozmowa z prof. Z. Zinkevičiusem, światowej sławy bałtystą, historykiem języka, onomastą i dialektologiem. Głównym tematem dyskursu jest gwara: jej rola w życiu człowieka i narodu w zestawieniu
z językiem ogólnym, możliwości kultywowania gwar poprzez kulturę
i oświatę, a także zadania dla współczesnych dialektologów.
Prof. Z. Zinkevičius podkreśla, że o zachowaniu gwary decydują
przede wszystkim warunki lokalne – status i prestiż używanych na
danym obszarze języków, stosunek rodziców do roli poszczególnych
z nich, polityka językowa rodziny itp. Najważniejsze jednak, by język
ojczysty w domu rodzinnym był językiem pierwszym, a nie drugim.
Gwary litewskie w Polsce są obecnie swoistym żywym laboratorium, w którym na własne oczy można obserwować wzmożony
wpływ elementów języka polskiego. Nigdzie indziej w takim nasileniu
one nie występują. Stan gwar zależy zatem od wyniku starcia postępującej polonizacji i walki o zachowanie języka. Proces ten nie może
ujść uwadze zarówno językoznawców, jak i szerszych kręgów społeczeństwa litewskiego. Zamknięcie w r. 2013 kolejnych szkół litewskich będzie miało negatywny skutek dla społeczności lokalnej – dla
rozwoju języka i kultury.
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Język podlega ciągłym zmianom. Zmiany w zakresie gwar też są
nieuniknione – wychodzą z codziennego użycia przedmioty a wraz
z nimi ich nazwy. Z drugiej jednak strony, polepszenie warunków życia i pracy sprawia, iż pojawiają się nowe przedmioty i nowe wyrazy.
Widoczne są też wpływy na innych poziomach języka. Ważne, by nie
naruszały one systemu językowego (fonetycznego, słowotwórczego,
fleksyjnego czy składniowego) gwary.
Profesor Z. Zinkevičius, który badał również martwe gwary litewskie (w Prusach Wschodnich czy na Białorusi) twierdzi, że gwary
umierają inaczej niż ludzie. W przypadku człowieka jest to akt jednorazowy, natomiast gwary umierają długo i powoli. Zdarzało mu się
spotykać ludzi, którzy co namniej raz do roku podróżowali po kilkadziesiąt kilometrów, by usłyszeć choć jedno zdanie w ojczystej gwarze. Zdanie cenniejsze od złota.

NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Jonas Juravičius
DWÓR W METELIAI
Dwór w Meteliai (Metele) znajdował się we wsi Kumečiai (obecny rej. olicki). Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1508 r. Dwór
stanowił dobra wielkiego księcia litewskiego. W I poł. XVI w. w zamian za udzieloną pożyczkę trafił na pewien czas we władanie Jana
Zabrzezińskiego. Król Zygmunt August zapisał go w 1549 r. Barbarze
Radziwiłównie, jednak z powodu przedwczesnej śmierci nie zdążyła
ona odcisnąć piętna na historii dworu.
Wiadomo też, że w 1574 r. istniały tu stajnie książęce (stado liczyło 452 konie), którymi zarządzał koniuszy WKL Paweł Sapieha.
Inwentarz budynków dworskich z r. 1775 zawiera ich dokładny
opis. Część centralną zajmował wówczas duży, kryty gontami, drewniany pałac z 19 pokojami. Mieściła się w nim także kaplica. Wokół
dworu był ogród, zaś na podwórku – zadaszona studnia. W pobliżu
pałacu znajdował się niewielki budynek, zwany skarbcem, w którym
przechowywano broń i amunicję. Na dworze działał również browar.
Łącznie w r. 1775 w majątku dworskim znajdowało się 6 chlewni, 2
murowane piwnice, 3 stajnie, wozownia i psiarnia. Większość budynków była kryta słomą.
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W 1900 r. kolejny właściciel dworu Muszyński zbudował nowy
pałac (z 44 komnatami) i postawił czteropiętrowy murowany młyn
wodny. Do jego wyposażenia sprowadzono nowoczesne urządzenia
młynarskie ze Szwecji. Produkowano tu zarówno mąkę, stanowiącą
karmę dla zwierząt, jak i najwyższej jakości mąkę pszenną. W Litwie
Zaniemeńskiej funkcjonowały tylko dwa takie młyny – w Metelach
i Prenach. W wyniku przeprowadzonej w r. 1922 reformy rolnej majątek folwarku w Metelach został uszczuplony o prawie 6 tys. hektarów.
Jednak dwór, którego właścicielką była wówczas Marija Vaitkevičienė,
przetrwał. Młyn pracował bez zakłóceń, a spore dochody pozwalały na
godziwe pensje dla robotników. Co ważne, byli oni przez właścicielkę
traktowani z szacunkiem (czego nie da się powiedzieć o jej mężu).
Państwo rozmawiali między sobą po polsku, do robotników zwracali się poprawną litewszczyzną, z gośćmi z zagranicy konferowali po
niemiecku, a w niedziele lubili konwersować między sobą także po
francusku.
Od frontu pałac upiększały zasadzone niskie krzewy oraz kwiaty
w gazonach. Z tyłu zaś znajdował się park z bogatym drzewostanem.
Obok niego był staw, którego wody napędzały młyn.
Nieszczęścia spadły na Metele w l. 1940-1941, tuż po zajęciu Litwy przez Związek Sowiecki. Dwór znacjonalizowano, a w pomieszczeniach pałacu rozlokowano instytucje państwowe. Zorganizowano
tu nawet izbę pamięci Lenina. Właściciela S. Vaitkevičiusa wywieziono na Sybir. Właścicielkę przez jakiś czas przed podobnym losem
uchronili byli robotnicy dworscy. Jednak latem 1944 r. także ona – za
namową syna Feliksa – wraz z rodziną wyjechała na Zachód. Zmarła
w 1981 r. w Wenezueli, w Karakas.
Pod koniec okupacji Niemcy, wycofując się, budynki dworskie
podpalili. Za czasów okupacji sowieckiej resztki zabudowań rozebrano, a drzewa wycięto.
Algimantas Katilius
O UDZIALE KSIĘŻY DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ W
POWSTANIU STYCZNIOWYM
Autor przedstawia dwie sprawy sądowe, w których księża diecezji sejneńskiej są oskarżeni o udział w powstaniu styczniowym
w l. 1863-1864. Oskarżeni księża nie brali bezpośredniego udziału
w walkach. Wystarczyły jednak oskarżenia pośrednie, by zostali oni
skazani i zesłani na Sybir. Sprawy księży diecezji sejneńskiej były
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rozpatrywane przez Tymczasowy Audytoriat Polowy przy Sztabie
Wojskowym Okręgu Wileńskiego. W sprawie pierwszej oskarżonym
jest profesor seminarium ks. Baltramiejus Grikietis. Oskarżono go
o wyspowiadanie miejscowego chłopa, skazanego na śmierć przez powstańców. Za to ks. Baltramiejus Grikietis został pozbawiony tytułu
duchownego oraz wszelkich praw związanych ze stanem duchownym
i zesłany na dziesięć lat katorgi do twierdz syberyjskich. Ostatecznie
ks. B. Grikietis trafił do miejscowości Tunka, gdzie mieszkali skazani
duchowni.
W drugiej sprawie sądowej figurują trzej księża z parafii Garliava: Motiejus Žepnickis (Maciej Rzepnicki), Juozapas Bartaševičius
(Józef Bartoszewicz) i Motiejus Radziukynas. Ich winą było to,
że w drodze na odpust do parafii Skriaudžiai, w miejscowości Veiveriai, ostrzegli jednego z agitatorów powstania przed aresztowaniem.
Ks. J. Bartaševičius był oskarżony również o to, że w swoich kazaniach nawoływał do pomagania powstańcom. Sąd uznał, że ostrzeżenie przed aresztowaniem nie zostało udowodnione i dlatego księdzu
Maciejowi Rzepnickiemu pozwolono na pozostanie w guberni augustowskiej po przeniesieniu go do innej parafii i wyznaczeniu mu dozoru zaufanego proboszcza oraz surowego nadzoru policyjnego. Ksiądz
J. Bartoszewicz, któremu postawiono dodatkowy zarzut nawoływania
do pomocy powstańcom, pozostał w sferze podejrzeń i jako osoba do
końca politycznie niepewna zesłany do guberni tomskiej z nakazem
nadzoru policyjnego. Ksiądz M. Radziukynas został skazany w odrębnej sprawie.
Simonas Norkus
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFII PUŃSKIEJ
W R. 1898
W tym miejscu publikowany jest dokument, opracowany i podpisany przez księdza Simonasa Norkusa (S. Narkiewicz). Jest to sprawozdanie, będące odpowiedzią na kwestionariusz biskupa diecezji
sejneńskiej Antanasa Baranauskasa z 1898 r. w sprawie porządku nabożeństw, odbywających się w kościołach parafialnych diecezji. Sprawozdanie ks. S. Norkusa dotyczy nabożeństw w parafii Puńsk (tyt.
oryg. „Porządek nabożeństwa, odbywającego się w kościele parafialnym puńskowskim”) w niedziele, święta zwyczajne i uroczyste, w dni
powszednie, opisu pogrzebów, egzekwii, ślubów, homilii, kolędowania
i popełnianych przez wiernych zdrożności (grzechów).
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Kęstutis Žemaitis
REAKTYWACJA SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W MARIAMPOLU: POMIĘDZY ATMOSFERĄ SEJN
A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ
Seminarium duchowne w Litwie Zaniemeńskiej miało duże znaczenie historyczne i kulturowe. Instytucja przygotowywała bowiem
księży, dbających o sprawy katolickie, krzewiących i rozpowszechniających świadomość narodową.
Seminarium Duchowne w Sejnach było ostoją litewskości. Po
ograniczeniu działalności seminarium przez stronę polską i usunięciu
biskupa Antanasa Karosasa, placówka przeprowadziła się do dworu
w Zypliai (Zyple), a w r. 1922 została przeniesiona do miejscowości
Gižai, gdzie rozpoczęła nowy etap w swojej działalności. W 1930 r.
uczelnia została przeniesiona do miasta Vilkaviškis (Wyłkowyszki),
a po jej zamknięciu przez władze sowieckie w 1944 r., klerycy byli
kształceni w Seminarium Duchownym w Kownie. Poza nim istniało
wówczas na Litwie jeszcze jedno tajne seminarium duchowne. Po usamodzielnieniu się przez diecezję wyłkowyską i objęciu jej przez biskupa Juozasa Žemaitisa, narodził się pomysł, by reaktywować działalność seminarium duchownego w Wyłkowyszkach. Dokonano tego
w r. 1999. Nowemu seminarium nadano imię błogosławionego Jurgisa
Matulaitisa (Jerzego Matulewicza). Swoją działalność seminarium
rozpoczęło 4 września 1999 r. i prowadziło ją do lata 2005 r., tj. do momentu przeniesienia kleryków diecezji wyłkowyskiej do seminarium
kowieńskiego. Z powodu zbyt małej liczebności seminarzystów organizacja procesu dydaktycznego w Mariampolu nie była już możliwa.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
DWIE „AUSZRY”
Po krwawym stłumieniu powstania styczniowego władze carskie
wprowadziły na ziemiach litewskich całkowity zakaz druku (i wwożenia) książek litewskich czcionką łacińską. Jednak książki, a w późniejszym okresie również prasę – drukowane w Prusach Wschodnich
(w tzw. Małej Litwie), przez granicę rosyjsko-niemiecką przemycali
nielegalni kolporterzy (knygnešiai).
Pod koniec XIX w. zaczęła się kształtować nowa inteligencja litewska. Pierwszymi jej przedstawicielami byli studenci Uniwersytetu
Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Petersburskiego, zrzeszeni w niewielkich stowarzyszeniach. Patriotycznie nastawieni członkowie tych
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zrzeszeń interesowali się literaturą i kulturą. W r. 1880 rozpoczęli oni
wydawanie w Moskwie hektograficznego pisma „Aušra”. To skromne
pisemko stało się prekursorem wielkiej gazety litewskiej „Aušra”.
Z inicjatywy nowego pokolenia inteligencji świeckiej w marcu
1883 r. w Małej Litwie, w Ragainė (Ragneta, obecnie Neman), ukazała się pierwsza gazeta litewska „Aušra”. Co ciekawe, zachowała ona
tytuł studenckiego pisemka, wydawanego dwa lata wcześniej w Moskwie. Gazeta zwiastowała nadejście nowej epoki kulturalnej na ziemiach litewskich. Pierwszy jej numer przygotował i wstępem opatrzył
absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego Jonas Basanavičius (Jan Basanowicz), mieszkający wówczas w Pradze. Jego teksty stanowiły co
najmniej jedną trzecią numeru. Łącznie ukazało się w gazecie ok. 70
jego artykułów, wspierał ją też finansowo.
W sierpniu 1905 r. Jonas Basanavičius (1851-1927) powrócił do
Wilna i już w tym samym roku objął stanowisko przewodniczącego
Wielkiego Sejmu Wileńskiego, otworzył pierwszą wystawę sztuki
litewskiej (1906), zorganizował Litewskie Towarzystwo Naukowe
(1907), uczestniczył w działalności Litewskiej Rady Państwowej (tzw.
Taryby Litewskiej), 16 lutego 1918 r. przewodniczył jej obradom i jako
pierwszy podpisał Akt Niepodległości Litwy.
Najważniejsze cele „Aušry” – przeciwdziałanie próbie unicestwienia narodu litewskiego, kształtowanie kultury materialnej i duchowej – były zrozumiałe i przyjmowane przez wszystkich, którzy
czuli się Litwinami. Dużo uwagi „Aušra” poświęcała także literaturze
i tłumaczeniom.
Po wielu latach Litwa znalazła się pod okupacją sowiecką. Prasa powojennej partyzantki skończyła się wraz ze śmiercią poety
Broniusa Krivickasa w 1952 r. W marcu 1972 r. ukazała się Kronika
Kościoła Katolickiego na Litwie (dalej kronika KKL). Od 1972 r. do
1980 r. liczba wydawnictw podziemnych wg tytułów wzrosła do 11
(dane przybliżone).
Inicjatorem wznowienia „Aušry” był ks. Pranas Račiūnas, MIC.
W r. 1975 ukazało się katolickie pismo patriotyczne „Aušra”. Było to
siostrzane wydawnictwo „Kroniki KKL”, ponieważ redaktorem obu
publikacji był ksiądz Sigitas Tamkevičius, grono współpracowników
również było podobne. Zarówno „Kronika KKL”, jak i „Aušra” wychodziły w tym samym czasie.
Nowa „Aušra” kontynuowała nie tylko numerację starej, podnosiła też podobne kwestie i cele: wskrzeszanie pamięci historycznej,
pielęgnowanie jedności narodowej, popularyzacja języka ojczystego.
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W okresie okupacji sowieckiej „Aušra” ukazywała się w bardzo
niskim nakładzie, ponieważ była powielana jedynie na maszynie do
pisania. Pismo bezpośrednio trafiało do niewielu czytelników, jednak
poprzez emisariuszy docierało także do litewskich redakcji „Głosu
Ameryki”, „Wolnej Europy” czy rozgłośni Radia Watykańskiego.
W latach 1977-1986 w nakładzie 750 egz. „Aušra” ukazywała się
również nakładem Wydawnictwa Akademickiego Skautów w Chicago. Na falach eteru i z zagranicznej drukarni „Aušra” wracała na
Litwę, by doprowadzić naród do Odrodzenia.
Po ukazaniu się czwartego numeru zredagowanego przez ks. Sigitasa Tamkevičiusa, redakcję pisma przejął ks. Lionginas Kunevičius.
Ksiądz L. Kunevičius potrafił dochować tajemnicy, bo kto jest prawdziwym redaktorem pisma, nie wiedzieli ani kurierzy, którzy dostarczali i odbierali teksty, ani krewni, ani rodzina. Pracę tę wykonywał do
1988 r., gdy wraz ze zmianą sytuacji politycznej podziemne wydawnictwo straciło rację bytu. Nawet wówczas jednak jeszcze przez cztery
lata ukrywał tę działalność. Księdzem L. Kunevičiusem (1932-1994)
interesowało się KGB, jednak w ich ręce nie wpadł ani razu.
Wszystkie artykuły „Aušry” na temat historii Litwy demaskowały sowieckie fałszerstwa i zakłamanie w historiografii, prezentowały
szersze spojrzenie na historię państwa niż to robili ówcześni historycy
radzieccy.
Cel obu pism („Aušra”) był wspólny – występowanie przeciwko
uciskowi narodowemu, będącemu wynikiem polityki – początkowo
imperium carskiego, a potem radzieckiego – która w obu przypadkach
łączyła się z rusyfikacją. Z tego też względu obie gazety uznawały
szczególną rolę historii w kształtowaniu świadomości narodowej.
Idee głoszone przez „Aušrę” (1883-1886) w XIX w. pozostały
żywe także w II połowie w. XX w piśmie podziemnym o tym samym
tytule („Aušra”), ukazującym się w latach 1975-1988.
Gintaras Lučinskas
SAMORZĄD WARWISZKI (1920-1923)
Varviškė (Warwiszki) – to stara wieś i były folwark niedaleko
rzeki Igorki, w pobliżu miejsca, gdzie Czarna Hańcza wpada do Niemna (13 km na południowy wschód od miejscowości Kapčiamiestis
(Kopciowo), 25 km na północ od Grodna), znajdująca się w lesistym
i bagiennym terenie. Warwiszki zostały założone pod koniec XV w.
Wzmianki o nich z 1518 r. i 1744 r. występują w aktach Synodu die-
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cezji wileńskiej. W w. XX, po utracie przez Litwę na początku walk
o niepodległość ziem południowych, Warwiszki stały się wsią najdalej
wysuniętą na południe ku linii demarkacyjnej. Wieś z dawien dawna
była zamieszkiwana przez ludność litewską, jednak dwór doprowadził
do jej polonizacji. Na Sejneńszczyźnie istniało wiele dworów, których
właściciele mieli wpływ na polonizowanie się miast. W niektórych
jednak miejscowościach (na południowych obrzeżach regionu) proces
ten objął także wieś – spolszczeniu uległy całe gminy. Ponieważ Polacy zaczęli zakładać struktury organizacyjne wcześniej niż Litwini,
były one silniejsze i dlatego też stosunkowo wcześnie na zaproszenie
właścicieli dworskich pojawili się na Sejneńszczyźnie agitatorzy polscy.
Po wytyczeniu 18 czerwca 1919 r. przez Ligę Narodów linii demarkacyjnej pomiędzy walczącymi stronami oraz po wprowadzeniu
29 listopada 1920 r. dwunastokilometrowego pasa neutralnego po obu
stronach wieś Warwiszki znalazła się w litewskiej części strefy neutralnej nad samą linią demarkacyjną.
Granicy strzegli żołnierze wojsk litewskich, jednak ich posterunki były rozmieszczone rzadko, w odległości ok. 7-8 km od siebie.
Wschodnie i południowe zaś tereny gminy Kopciowo były porośnięte
lasami, które obfitowały w trudne do przebycia bagna i krzaki.
W l. 1919-1920 w tym najbardziej oddalonym zakątku południowej Litwy zaczęli się organizować zwolennicy przyłączenia Litwy do
Polski, którzy – wspierani przez rząd polski, mający na celu przyłączenie do Polski całej strefy neutralnej – ogłosili powstanie Samorządu
Warwiszki, tj. umocnionej placówki wojskowej. Wieś i okolice zaczęto
nawet nazywać „republiką” Warwiszki, chociaż jej terytorium stanowiło zaledwie ok. 30 km2.
W l. 1920-1923 o „republice” Warwiszki było głośno nie tylko na
Sejneńszczyźnie, ale i w bardziej odległych regionach kraju. Powstał
silny polski oddział partyzancki, terroryzujący mieszkańców całego
pasa neutralnego Litwy Południowej. Organizacja skupiała ok. 300400 uzbrojonych mężczyzn. Przypuszcza się, że część z nich stanowili
wojskowi, przebrani za cywilów. Ich pozycje znajdowały się na brzegach Czarnej Hańczy, Igorki i Niemna. Samorząd Warwiszki deklarował swoją niezależność zarówno wobec Polski, jak i Litwy oraz dążył
do przyłączenia „republiki” do Litwy Środkowej. Posiadał „komendanta” i stosowną pieczęć. Nękał ciągłymi napadami mieszkańców
gmin Kapčiamiestis (Kopciowo), Kučiūnai (Kuciuny), Lazdijai (Łoździeje), Leipalingis (Lejpuny), Liškiava (Liszkowo), Punskas (Puńsk),
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Rudamina (Rudomina) oraz Veisiejai (Weisieje). Zlikwidować zbrojną
grupę było trudno, bowiem działała ona w lasach i była wyposażona
w karabiny maszynowe, strzelby, granaty, miała też wsparcie władz
polskich.
Samorząd Warwiszki został ostatecznie rozbity 23 marca 1923 r.
przez wojsko litewskie przy udziale szaulisów.
Gintaras Lučinskas
ZBRODNIE NAZISTOWSKIE. EGZEKUCJA MIEJSCOWEJ
LUDNOŚCI I JEŃCÓW W CZERWCU 1941 R. W POBLIŻU
MIEJSCOWOŚCI ŠEŠTOKAI
Jest wiele jeszcze niewyjaśnionych zbrodni w regionie Dzukija z początków wojny niemiecko-sowieckiej, których ofiarami stały
się osoby cywilne. W nazistowskich egzekucjach zginęło ponad 400
osób.
Autorowi znane są tego typu akcje z powiatów mariampolskiego,
sejneńskiego, olickiego i z miasta Olity. Cywile padali ofiarami pojedynczo i w grupach na całym obszarze Dzukiji. Artykuł przedstawia jedno z takich mordów na ludności cywilnej, które miało miejsce
w pobliżu miasteczka Šeštokai (Szostaków). Zdarzenia zrekonstruowano na podstawie relacji świadków oraz ich potomków.
Szostaków – to zwykłe miasteczko, w którym najważniejszym
obiektem jest stacja kolejowa.
22 czerwca 1941 r. wojny tutaj nikt się nie spodziewał. Miejscowa
ludność nie mogła w nią uwierzyć, dopóki na własne oczy nie zobaczyła kroczących w głąb kraju wojsk niemieckich.
Tego dnia na wspomnianej stacji ktoś podpalił sterty desek budowlanych. Płomień i dym przyciągnął mieszkańców. Świadomi
zagrożenia mężczyźni próbowali ugasić pożar. Stacja była jednak
w niedalekiej odległości od drogi publicznej, którą się przemieszczały
oddziały niemieckie.
Był dzień odpustu, dlatego grupa mężczyzn z pobliskiej wsi wybrała się do Szostakowa nieco wcześniej, by zdążyć zobaczyć jeszcze
Niemców. Ciężarówki niemieckie dostrzegli z daleka. A one zatrzymały się i czekały na nich. W pierwszej znajdowali się jeńcy sowieccy, do
drugiej rozkazano wsiadać spotkanym na drodze chłopom litewskim.
Dzieciom kazano wracać do domu.
Ciężarówki ruszyły. Nikt jednak nie wiedział, dokąd. Kilka kilometrów dalej we wsi Pileckai – w niedalekiej odległości od domostw
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– wysadzono wszystkich mężczyzn i ustawiono w szeregach – oddzielnie jeńców, osobno cywilów. Naprzeciw nich Niemcy ustawili
dwa karabiny maszynowe i zajęli pozycje. Najpierw rozstrzelano jeńców, potem celem stali się cywile, którzy z przerażeniem uciekali na
koniec szeregu. Jednemu z mężczyzn Niemiec strzelił prosto w czoło
z rewolweru. Pozostali zaczęli uciekać w rosnące nieopodal żyto.
Niemcy gonili ich, kolejno rozstrzeliwując. Ludzie się rozproszyli.
W „polowaniu“ na nich uczestniczył także samolot niemiecki. Bilans
– ok. 40 zabitych.
Krwawa egzekucja pod Szostakowem zaskoczyła i przestraszyła
mieszkańców. Ludzie bali się po tej akcji pokazywać publicznie, bali
się pójść nawet na pogrzeby rozstrzelanych.
Tragiczne wydarzenia wojenne przeszły do historii. Jednak nigdy ich nie zapomną ci, którzy ich doświadczyli. Naszym zadaniem
jest spisanie tych wydarzeń, niechaj pozostaną na kartach historii jako
najtrwalszy pomnik dla ofiar wojny.
Sigitas Birgelis
JURGIS KRIKŠČIŪNAS-RIMVYDAS
I VYTAUTAS PRABULIS-ŽAIBAS
15 grudnia 1949 r. we wsi Szlinokiemie (gm. Puńsk) zginęli otoczeni przez wojska KBW szef łączności i informacji okręgu partyzanckiego Dainava kapitan Jurgis Krikščiūnas i jego adiutant Vytautas
Prabulis.
Jurgis Krikščiūnas urodził się w r. 1919 w Samarze (Rosja). Jako
dwulatek z rodzicami powrócił na Litwę. W Kownie ukończył szkołę
średnią i rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego.
Studiów jednak nie ukończył, ponieważ uniwersytet został zamknięty
przez władze sowieckie. W r. 1945 wstąpił do partyzantki i – pełniąc
różne funkcje – pozostał w niej aż do śmierci w r. 1949.
Vytautas Prabulis pochodził z obecnego pogranicza litewsko-polskiego, tj. ze wsi Mockava, która przed I wojną światową należała do
parafii puńskiej. Tuż po II wojnie światowej cała jego rodzina została
wywieziona na Syberię. O golgocie swojej rodziny autorowi artykułu
opowiedział krewny partyzanta Vytautas Prabulis, mieszkający obecnie w Mariampolu.
Autor artykułu skupia się na opisie pobytu litewskich partyzantów w okolicach Puńska i ich tragicznej śmierci. Opis ten jest oparty
głównie na relacjach świadków zdarzeń oraz osób, które partyzantów
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znały bądź udzielały im pomocy. Wykorzystano również korespondencję J. Krikščiūnasa.
Stasys Stacevičius
SIEDEM UŚMIECHÓW TYGRYSA
Artykuł należy do uprawianej przez autora literatury faktu. Całość podzielił on na siedem części, symbolicznie nazywając je „uśmiechami”. Są to jednak „uśmiechy przez łzy”, ponieważ nawiązują do
najtragiczniejszych okresów w dziejach Litwy – do okupacji i pierwszych lat po wojnie, do walk partyzanckich i do zesłańców syberyjskich. Postacią jednoczącą wszystkie części opowieści jest Juozas
Jakavonis, pochodzący ze wsi Kasčiūnai, leżącej nieopodal Merkinė
(Merecz), były partyzant o pseudonimie „Tigras” („Tygrys”). Miasteczko Merecz i jego okolice były miejscem intensywnych działań
antysowieckiego ruchu oporu. W zagrodzie Jakavonisów, na skarpie
rzeki Merkys, był wykopany i dobrze zamaskowany bunkier dla dowódców partyzanckich okręgu Dainava – Kazimieraitisa i Vanagasa.
Juozas Jakavonis został aresztowany 8 grudnia 1946 r. u swojego sąsiada. Przyłapano go wraz z nielegalnymi wydawnictwami. Drakońskie przesłuchania i więzienie przeżył. Swoją historię opisał w książce
„Šalia mirties” („Obok śmierci”). W roku 2008 odwiedził go mieszkający w Kanadzie anglojęzyczny powieściopisarz litewskiego pochodzenia Antanas Šileika, który zbierał materiały do swojej powieści
o wojnie partyzanckiej w Litwie. Obydwoje odbyli bardzo długą rozmowę właśnie w tym historycznym bunkrze, dziś przystosowanym
do zwiedzania przez turystów. Siedzibę byłych ibeków (z ros. istribitel) – miejsce kaźni partyzantów w Mereczu przekształcono obecnie
w Muzeum Genocydu i Walk o Wolność.
Scholastika Kavaliauskienė
TRÓJKOLOROWA FLAGA LITEWSKA – SYMBOLEM
WOLNOŚCI
W r. 1955 w szkole średniej w miejscowości Butrimonys (pow.
olicki) zorganizowała się grupka młodzieży patriotycznej. Celem jej
działalności było pokazanie, że Litwa – mimo krwawego stłumienia
walk partyzanckich – nie uznaje władzy sowieckiej. Do grupy tej należeli: Albinas Arbačiauskas (dowódca grupy), Jonas Arbačiauskas,
Juozas Arbačiauskas, Antanas Kerevičius, Gintas Vabolis, Vytautas
Sakalauskas, Algimantas Karkauskas, Danutė Karsokaitė-Vabolienė,
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Marytė Ašmenskaitė, Danielius Navarackas. Toczyli oni antysowieckie dyskusje z rówieśnikami, wznosili trójkolorowe flagi litewskie.
W Wielkanoc 1956 r. wywiesili oni flagę na najwyższym drzewie góry
zamkowej w miejscowości Punia. 16 lutego 1957 r. flagi wywiesili
w kilku miejscach jednocześnie, zawsze przy drogach publicznych,
aby były bardziej widoczne. W noc poprzedzającą wybory, 6 lipca
1957 r., Jonas Arbačiauskas i Algimantas Karkauskas wywiesili flagę
litewską tuż obok okręgowego punktu wyborczego w miejscowości
Vaisodžiai. Był to czyn bardzo odważny, ponieważ w punkcie wyborczym przez całą noc czuwali aktywiści, policja i ibecy.
Ojciec Jonasa Arbačiauskasa Vincas Arbačiauskas był łącznikiem partyzanckim, dlatego w ich domu latem 1953-1954 r. pomieszkiwał A. Ramanauskas-Vanagas. Jonas spędzał z nim wiele czasu,
dużo rozmawiał. Po decyzji dowódcy o ujawnieniu się Jonas i Albinas
Arbačiauskai pomogli zdobyć fałszywe dokumenty dla niego i teściowej. W r. 1957 większość członków tajnego stowarzyszenia ukończyła
szkołę średnią i rozjechała się do miast, jednak przez całe życie przyświecała im zasada: Oddaj Ojczyźnie to, co powinieneś. A znaczyło
to – oddaj Ojczyźnie siebie poprzez pracę, miłość, nadzieję i wiarę.
A jeśli byłaby taka potrzeba, oddaj za nią życie...
Justinas Sajauskas
CHUSTY PRUSKIE
Historia kilku tzw. chust pruskich (lit. prūsinukės), niezwykle
lubianych przez kobiety wiejskie, zwłaszcza w I połowie ubiegłego
stulecia. Trafiały one na Sejneńszczyznę z Prus Wschodnich wraz
z zakazaną literaturą i prasą, dostarczaną przez nielegalnych kolporterów książek. Wśród wymienionych przez autora postaci – Juozas
Kancleris, najbardziej znany kolporter na Suwalszczyźnie.

NOWE KSIĄŻKI
Zigmas Zinkevičius
LITWINI. CHWALEBNA PRZESZŁOŚĆ I UPADEK
Zigmas Zinkevičius, Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 2013, s. 504.
Obok niegdyś ogromnego państwa litewskiego jest niewielki naród litewski. Jak taki mały naród mógł zbudować tak duże państwo?
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Tego się nie dowiemy, badając źródła pisane. Wieloma danymi dysponuje natomiast językoznawstwo diachroniczne, archeologia, etnologia
i antropologia. Dane te są bardziej wiarygodne od źródeł pisanych
– niejednokrotnie fałszowanych przez ludzi złej woli, dotyczą też czasów, których źródła pisane nie sięgają. Ignorujący te dane historycy
wiele tracą. W prezentowanej książce na przeszłość narodu litewskiego spogląda się przez pryzmat tych dyscyplin, co pozwala zobaczyć
rzeczywisty obraz, zupełnie inny od dzisiejszego oraz odpowiedzieć
na postawione we wstępie pytanie.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy
„Świat Bałtów” tworzą następujące podrozdziały: „Nazwa Bałtów
i najstarsze informacje historyczne”, „Rozprzestrzenienie hydronimii
bałtyckiej”, „Pochodzenie Bałtów i ich język”, „Kultura materialna
i duchowa”, „Stosunki sąsiedzkie”, „Ekspansja Słowian”, „Slawizacja
Bałtów”. Rozdział drugi „Pośród pokrewnych plemion” obejmuje
podrozdziały: „Prusowie”, „Jaćwingowie”, „Kurowie (i pochodzenie
dialektu żmudzkiego)”, „Zemgalowie”, „Selowie”, „Łatgalowie (Łotysze)”, „Litwini – południowi Bałtowie wschodni”. Na rozdział
trzeci „Państwo litewskie” składają się podrozdziały: „Ziemie plemion litewskich przed ich zjednoczeniem w jedno państwo”, „Państwo Mendoga”, „Imiona książąt”, „Litwini mówiący po słowiańsku”,
„Obcojęzyczna kancelaria”, „Państwo litewskie a język litewski”.
W rozdziale czwartym „Litwini i chrześcijaństwo” są dwa podrozdziały: „Chrześcijaństwo wschodnie” ir „Chrześcijaństwo zachodnie”. Piąty rozdział „Zgubne porozumienie z Polakami” obejmuje
następujące zagadnienia i podrozdziały: „Jagiełło – królem Polski”,
„Witold i sytuacja po jego śmierci”, „Polszczyzna językiem przyniesionym”, „Unia lubelska”, „Ostatni okres Rzeczypospolitej Obojga
Narodów”, „Po utracie niepodległości”, „Wkład w rozwój kultury
polskiej”, „Polonizacja ludności wiejskiej”, „Działania utrudniające
budowanie państwa narodowego oraz zajęcie stolicy”, „Polonizacja
Wileńszczyzny”, „Polonizacja stalinowska”, „Sytuacja po rozpadzie
ZSRR”. Na rozdział szósty „Okupacje” składają się podrozdziały: „Litwa Pruska pod rządami Niemców”, „Rosja carska”, „Niemcy kajzerowskie”, „Okres bolszewizmu”, „Niemcy nazistowskie”,
„Związek Sowiecki”. Ponadto książka zawiera „Przedmowę”, „Uwagi
końcowe”, bibliografię, spis skrótów, map oraz ilustracji, indeks nazw
osobowych i miejscowych.
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Algimantas Katilius
ANKIETA DLA DUCHOWIEŃSTWA OPRACOWANA PRZEZ
BISKUPA ANTANASA BARANAUSKASA (1898 R.)
Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.),
oprac. Algimantas Katilius, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla 2012, s. 816.
Udział języków narodowych w nabożeństwach był jednym
z problemów Kościoła katolickiego pod koniec XIX i na początku
XX w. Konflikty na tle językowym miały miejsce również w diecezji
sejneńskiej, którą w r. 1897 objął biskup Antanas Baranauskas (Antoni Baranowski). Diecezja składała się bowiem z parafii litewskich
i polskich. Do największych nieporozumień dochodziło w parafiach
mieszanych. Chcąc sprawę wyjaśnić, biskup Antoni Baranowski opracował ankietę i rozesłał ją do proboszczów wszystkich swoich parafii. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi miały mu ukazać pełny obraz
sytuacji i wskazać możliwości zapobiegania konfliktom polsko-litewskim w parafiach.
Ankieta zawierała 13 punktów. Pytano księży, jak się odbywa nabożeństwo (w dni powszednie, w niedziele: zwyczajne, adwentowe,
wielkopostne, w święta: zwyczajne, uroczyste, powszechne, parafialne), o części nabożeństwa (w tym pytanie o język większości parafian:
litewski, polski w nabożeństwie i w nauczaniu), ubiór kapłana, sposób
odprawiania nabożeństw, wystawienie Najświętszego Sakramentu
(kiedy, jak, co się śpiewa), procesje (z Najświętszym Sakramentem,
bez Najświętszego Sakramentu), posiadane w kościele relikwie, pogrzeby (uroczyste, skromne, bez kapłana), śluby (wystawne, skromne), nabożeństwa wiernych publiczne, nauczanie (wiernych, dzieci)
i kolędowanie.
Prezentowana książka składa się ze wstępu, artykułu poglądowego „Język nabożeństw paraliturgicznych w kościołach diecezji sejneńskiej w w. XIX oraz na początku w. XX”, zawiera też dokumenty,
tj. tekst wspomnianej ankiety oraz uzyskane z poszczególnych parafii
odpowiedzi (łącznie 67 odpowiedzi z 65 parafii, obecnie znajdują się
one w Archiwum Diecezjalnym w Łomży) w oryginale i w tłumaczeniu na język litewski. Do tekstu polskiego dodano objaśnienia archeograficzne, tekst litewski – oprócz uwag archeograficznych – zawiera
również przypisy rzeczowe.
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W publikacji zamieszczono także streszczenia w języku angielskim i polskim, indeksy osób i miejscowości.
Stanislovas Sajauskas
TRYLOGIA O MARIAMPOLU
1. Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Iš praeities į dabartį,
Kaunas: Naujasis lankas 2011.
2. Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Partizaninis karas, Kaunas: Naujasis lankas 2012.
3. Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Palaimintasis Jurgis
Matulaitis, Kaunas: Naujasis lankas 2013.
Trylogię o Mariampolu tworzą trzy książki. Są to albumy ze zdjęciami historycznymi związane z Mariampolem (Marijampolė. Iš praeities į dabartį – Mariampol. Z przeszłości w przyszłość), ze zbrojnym ruchem oporu przeciwko okupacji sowieckiej (Marijampolė.
Partizaninis karas – Mariampol. Wojna partyzancka) oraz z osobą
błogosławionego arcybiskupa Jurgisa Matulaitisa (Marijampolė.
Palaimintasis Jurgis Matulaitis – Mariampol. Błogosławiony Jerzy
Matulewicz). Wszystkie publikacje zostały opracowane przez Stanislovasa Sajauskasa (druga we współpracy z Justinasem Sajauskasem)
i wydane przez wydawnictwo kowieńskie Naujasis lankas.
Pierwsza książka Marijampolė. Iš praeities į dabartį – Mariampol. Z przeszłości w przyszłość ukazuje historię miasta za pomocą
krótkich tekstów oraz zdjęć archiwalnych takich fotografów, jak
L. Anscher, W. Hohman, Movšė Buchhalteris czy Jokūbas Skrinska.
Najstarsze widoki Mariampola zostały uwiecznione na pocztówkach
z serii „Souvenir de Mariampol” z 1905 r. Kolejne zostały zrobione
w czasie I wojny światowej przez niemieckiego korespondenta wojennego A. Kühlewindta. W okresie międzywojennym, oprócz
wspomnianego już M. Buchhaltera, fotografią zajmowali się Z. Tezba, J. Vindsberg, Isak Fridberg, A. Pimštein, D. Ratners, S. Rūškys.
W mniejszym zakresie ukazany jest w książce okres II wojny światowej, bowiem po dokonanym przez nazistów pogromie Żydów Mariampol został praktycznie pozbawiony fotografów.
Druga książka Marijampolė. Partizaninis karas – Mariampol.
Wojna partyzancka ukazuje najważniejsze wydarzenia z działań
zbrojnych litewskiego ruchu oporu antysowieckiego w powiecie mariampolskim w l. 1945-1954 oraz uczestników tych wydarzeń. Krótka
historia wojny partyzanckiej w okręgu Tauras, z uwzględnieniem walk

505

poszczególnych jego oddziałów (Vytauto, Geležinio Vilko, Perkūno,
Kęstučio, Birutės, Gedimino, Šarūno, Patrimpo, Žalgirio), została zilustrowana zdjęciami partyzantów, łączników i osób wspierających
działalność partyzancką.
W publikacji znajdują się także informacje o działalności litewskich
partyzantów na Sejneńszczyźnie, gdzie zginęli Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas i Vytautas Prabulis-Žaibas. Wśród wymienionych partyzantów
są m.in.: Juozas Radzevičius-Spyglys, Juozas Murauskas-Topolis,
Adolfas Valenta-Ožys, Aleksandras Krasnodemskas-Voveras, Antanas Kvedaravičius-Šeškas, Stasys Gurevičius-Nykštukas, łączniczki
Natalija Briliūtė-Janušauskienė, Veronika Judickaitė-Grigutienė.
W trzeciej książce Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis
– Mariampol. Błogosławiony Jerzy Matulewicz po raz pierwszy publikowany jest łaciński dziennik J. Matulaitisa „Diarium” z l. 1911-1912,
przetłumaczony na język litewski przez Stanislovasa Poniškaitisa,
licznie ilustrowany archiwalnymi zdjęciami z życia błogosławionego.
Fotografie pochodzą z muzeum w Trokach, Litewskiego Państwowego Archiwum Centralnego w Wilnie, muzem diecezji wyłkowyskiej
w Mariampolu oraz z prywatnego archiwum autora.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
O CZYM PISAŁ „ŠALTINIS” STO LAT TEMU
W tym miejscu zamieszczone są teksty informacyjne i artykuły
dotyczące spraw i osób związanych z Sejneńszczyzną i Suwalszczyzną, opublikowane w 1913 r. w bardzo popularnej wówczas gazecie
„Šaltinis”, wydawanej w Sejnach. Wśród informacji – działalność
litewskich grup młodzieżowych (m.in. Stowarzyszenia „Žiburys”),
opis dokonań ks. S. Norkusa (Narkiewicza), relacje z organizowanych
imprez kulturalnych. Język tekstów zachowuje oryginalną pisownię.
Wyboru artykułów prasowych dokonał Jonas Juravičius.
Danguolė Kuosaitė
JONAS STOSKELIŪNAS JAKO CZŁOWIEK
Jonas Stoskeliūnas (Jan Staśkielunas) urodził się 10 lipca
1913 r. we wsi Kompocie niedaleko Puńska. Jego rodzice byli zamożnymi rolnikami. Janek swoją edukację rozpoczął u wiejskiego nauczyciela z czasów tajnego nauczania (lit. daraktorius) Vincasa Žilinska-
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sa, a kontynuował u Tomasa Milončisa w Nowinikach. W jego domu
krótko istniała szkółka litewska, w której nauczał syn gospodarza
Motiejus, absolwent seminarium nauczycielskiego w Veiveriai (Wejwery). Warunki nauki były trudne, wszyscy uczniowie przebywali
w jednej izbie i nauczyciel też był tylko jeden. Stosowano więc metodę nauczania grupowego. Kolejnym etapem była nauka u miejscowego wikarego ks. S. Venčiusa. Mając dwanaście lat, chłopiec z trwogą
przekroczył linię demarkacyjną (Polska i Litwa oficjalnie były wówczas w stanie wojny), by podjąć naukę w byłym sejneńskim gimnazjum „Žiburys” (działającym w tym czasie już w Łoździejach). Uczył
się tu w l. 1925-1932. Powodziło mu się dobrze, zwłaszcza z matematyki. Studia jednak podjął na kierunku humanistycznym, wybierając
lituanistykę na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie. Był
członkiem młodzieżowych organizacji katolickich („Ateitininkai”,
„Vytauto klubas”). Studia ukończył w 1937 r., uzyskując kwalifikacje nauczyciela języka litewskiego i literatury oraz dodatkowo języka
francuskiego i literatury.
Pracował w gimnazjum ojców marianów w Mariampolu, w szkole
średniej w Alytusie (Olita). W r. 1944 wraz z rodziną powrócił do rodzinnej wsi Kompocie w Polsce. Przez 5 lat pracował w gospodarstwie
rolnym, pomagając bratu. W 1949 r. otrzymał pracę w LO w Ełku,
gdzie przez cztery lata uczył języka francuskiego i łaciny. Na początku
lat pięćdziesiątych włączył się w organizowanie szkolnictwa w języku
litewskim. Był jednym z założycieli klasy litewskiej w szkole średniej
w Suwałkach z dodatkowym przygotowaniem pedagogicznym. Został
jej wychowawcą i nauczycielem języka litewskiego.
Dzięki staraniom działaczy litewskich, wśród których był J. Staśkielunas, udało się w roku szkolnym 1956/1957 otworzyć LO w Puńsku. Tu przeprowadził się też J. Staśkielunas.
Życie go jednak nie rozpieszczało. Jego wykształcenie i staż pracy w Litwie nie były honorowane, a dyplom szkoły wyższej został
uznany dopiero w r. 1970 przez Uniwersytet w Poznaniu. Z powodu
incydentu z domniemanym naruszeniem przez J. Staśkielunasa regulaminu egzaminu dojrzałości został on usunięty z liceum. Aż do roku
1966 tułał się po wielu wiejskich placówkach oświatowych – pracował m.in. w Widugierach, Wojtokiemiach i Nowinikach, dojeżdżając
do nich własnym motocyklem. Do Puńska powrócił, ale nigdy już nie
było dla niego miejsca w liceum. Mimo swojej ogromnej wiedzy i wykształcenia do emerytury nauczał już tylko w szkole podstawowej.
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Jan Staśkielunas przyjmował swój los z pokorą, doskonalił metodykę nauczania, opracowywał programy nauczania języka litewskiego
i podręczniki. Swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym dzielił
się z innymi nauczycielami na letnich kursach doskonalenia zawodowego. Był też społecznikiem i działaczem Litewskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego. Zmarł 11 marca 1991 r.
Marytė Malinauskienė
JONAS STOSKELIŪNAS JAKO NAUCZYCIEL I DZIAŁACZ
SPOŁECZNY
Jan Staśkielunas po ukończeniu studiów na wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie i obronie
pracy magisterskiej („Liudas Kondratavičius ir jo Lietuva” – Ludwik
Kondratowicz i jego Litwa) odbył służbę wojskową w armii litewskiej.
Następnie w 1938 r. rozpoczął swoją pierwszą pracę w prywatnym
gimnazjum ojców marianów w Mariampolu. Tu pracował do czasu
wkroczenia Armii Czerwonej. Wtedy gimnazjum zostało zamknięte,
a nauczyciela przeniesiono do średniej szkoły w Alytus (Olita). Jan
Staśkielunas pracował tu cztery lata – do ponownej okupacji sowieckiej. Wówczas podjął decyzję o powrocie do rodzinnej wsi Kompocie
koło Puńska. Pięć lat ciężko pracował na roli i choć nie przerażała go
praca fizyczna, tęsknił za szkołą i młodzieżą. W 1949 r. Kuratorium
Oświaty w Białymstoku zatrudniło J. Staśkielunasa w Liceum Ogólnokształcącym w Ełku jako nauczyciela łaciny i języka francuskiego.
J. Staśkielunas przeprowadził się do Ełku, jednak żona z córką musiały pozostać na wsi.
W r. 1952 na Sejneńszczyźnie, w szkołach podstawowych, zaczęto organizować klasy litewskie. Pojawił się problem – brakowało nauczycieli do nauczania języka ojczystego. Wtedy narodził się pomysł
otwarcia w Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach klasy litewskiej
o profilu pedagogicznym. Jan Staśkielunas jeździł rowerem od wsi do
wsi i namawiał rodziców, by posyłali swoje dzieci do nowo otwartego
oddziału. Zadanie nie należało do łatwych, ponieważ ludzie żyli biednie i nie mieli pieniędzy, by opłacać stancję. Pomimo tych trudności
w połowie roku szkolnego 1953/1954 klasę litewską udało się zorganizować. Jan Staśkielunas wykładał w niej język i literaturę litewską,
język francuski, łacinę, a później – łacinę i śpiew. W 1956 r. dzięki staraniom najaktywniejszych działaczy w Puńsku otwarto liceum ogólnokształcące z litewskim językiem nauczania – jedyne tego typu w Polsce

508

i jedno z dwóch poza granicami Litwy. Tu Jan Staśkielunas nauczał,
udzielał się społecznie, wykładał na wakacyjnych kursach dokształcających dla nauczycieli języka litewskiego, opracowywał programy
nauczania, redagował podręczniki. Od r. 1958 nasiliła się kontrola
mniejszości narodowych w Polsce. Jan Staśkielunas, podobnie jak
inni działacze litewscy, stał się „niebezpieczny” dla władzy ludowej.
W 1960 r. z niewyjaśnionych do końca przyczyn doszło do naruszenia regulaminu egzaminu dojrzałości. Jednym z winnych uznano
J. Staśkielunasa. Został on usunięty z liceum i przez wiele lat musiał dojeżdżać do pracy do wiejskich szkół podstawowych. Po latach
wrócił do Puńska, jednak nie do liceum, lecz jako nauczyciel w szkole podstawowej. Władze oświatowe nie mogły jednak nie zauważyć
jego zaangażowania w pracę z dziećmi. Został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma
nagrodami Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W r. 1977 odszedł na
zasłużony odpoczynek.
Jan Staśkielunas udzielał się również społecznie. Będąc uczniem
gimnazjum w Łoździejach (Lazdijai) należał do tajnej młodzieżowej
organizacji „Ateitininkai” (ateitis w jęz. lit. znaczy przyszłość). Była
to litewska organizacja katolicka, która swoją działalność opierała
na pięciu zasadach – katolicyzmie, patriotyzmie, nauce, działalności
społecznej i rodzinie. Będąc uczniem kl. VIII pełnił nawet funkcję
przewodniczącego. Podczas jednego z zebrań doszło do „przecieku”,
a następnie do śledztwa i ukarania najaktywniejszych działaczy. Janowi groziło wydalenie ze szkoły, jednak ostatecznie skończyło się na
obniżeniu oceny ze sprawowania. W czasie studiów w Kownie należał do klubu „Vytautas”, który pracował na podobnych zasadach jak
„Ateitininkai”. Tym zasadom Staśkielunas pozostał wierny do końca
życia. Gdy powrócił do Puńska, działał w Litewskim Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym (późniejszym Stowarzyszeniu Litwinów
w Polsce), gdzie pełnił funkcję sekretarza. Brał też udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia Litwinów
w Polsce. Od 1960 roku Towarzystwo rozpoczęło wydawanie czasopisma „Aušra”, w którym swoje artykuły publikował również J. Staśkielunas.
Unikalnym zjawiskiem w życiu Litwinów mieszkających w Polsce była walka o Msze św. w języku litewskim w bazylice sejneńskiej.
Litwini domagali się podstawowych praw człowieka. Walka była długa i skomplikowana. J. Staśkielunas nie był obojętny na wydarzenia
w Sejnach i zdecydowanie się przeciwstawiał jawnej niesprawiedliwo-
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ści. Znane są jego listy pisane w imieniu Litwinów sejneńskiej parafii
do biskupów w Rzymie i Ojca Świętego.
Marytė Vaičiulienė
JONAS STOSKELIŪNAS JAKO LITERAT
Jan Staśkielunas zostawił po sobie trwały ślad również jako literat. W oparciu o dostępne źródła autorka dokonuje chronologicznego przeglądu jego twórczości literackiej, naukowej i publicystycznej.
Prezentuje twórczość poetycką (2 poematy, cykl wierszy na temat
sztuki M. K. Čiurlionisa, przekłady), prozę literacką (opowieść autobiograficzna, pamiętnik, opowiadania), prace o charakterze naukowo-badawczym (studium „Donelaičio „Metų” stilius”, zbieranie
leksyki do „Słownika języka litewskiego”), zbiory utworów folklorystycznych oraz liczne artykuły publicystyczne (głównie na łamach
lokalnego czasopisma „Aušra” w l. 1964-1991), omawiając nie tylko
poszczególne publikacje, lecz także spuściznę rękopiśmienną i korespondencję, znajdującą się w zbiorach muzealnych przy LO im. 11
Marca w Puńsku.
Autorka wykorzystuje fragmenty listów i utworów, w ten sposób
„udzielając głosu” literatowi, który sam objaśnia, komentuje i ocenia własne utwory. Wyrażone w ten sposób emocje i spostrzeżenia
wpisują się w portret nauczyciela i twórcy, ukazując jego osobowość,
dążenia, światopogląd i wartości moralne. Przywołane zaś wypowiedzi innych osób na temat twórczości J. Staśkielunasa (m.in. jego byłego ucznia, poety Anzelmasa Matutisa) pokazują jej recepcję wśród
współczesnych.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE LABIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES
Jan Jaskanis
RITUALS, CELEBRATIONS AND HABITS. THE
INTERPRETATION OF THE DATA
The Western Balts knew two types of burial: burial and cremation
of a body. Cremation was most commonly used in the region of
Mrągowo, Great Mazury Lakes and on the territory of Augustów
Plains. The custom resembled the rites of Przewor culture and survived
to the Middle Ages, to the time when the Teutonic Knights began the
Christianization of Prussia. The Western Balts while burring the dead
laid the body on the back, straightened, the hands were arranged
along the trunk or bent at the elbows and clasped on the trunk. Rarely
the body was arranged differently. The corpse was laid in a northsouth direction with the head in the north. The author of the article
discusses in great details the position of the body in terms of the sides
of the world. He also compares the burials in other parts of Europe.
Everyday objects, tools and weapons were placed in the grave. The
objects of the greater importance were arranged near the head of the
deceased. Weapons were laid according to certain rules: a sword - on
the left, shields on the legs, etc.
Kęstutis Subačius
CULTURAL HERITAGE IN THE TERRITORY OF THE UPPER
BASIN OF THE ŠEŠUPĖ AND THE KIRSNA
The concept of cultural heritage covers a relatively wide range of
human activities. It covers the ideas related to archaeological cultures
of different eras, the period of castle hills and the era of national revival
of Sūduva. All the activities reflect the spiritual and intellectual state
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of people, their skills and their culture of life. As a result of all the
activities the foundations of national cultures were formed and its
genetic code was shaped. Nature has endowed our region with great
hydrographic network. Our ancestors gave names for all the rivers
and lakes, which became the cultural heritage of the whole Lithuanian
nation. The heritage is of great value to our nation, its history, the
development of linguistics and other disciplines. Each hydronimic
element has its own etymology, history and it is not always possible
to reproduce its original form or explore its semantics. Therefore, we
should take a look at the past events from a broader perspective of
time and space. Getting to know the hydronymy of the basin of Šešupė
allows for a better understanding of civilisation processes of past eras
such as the development of culture and environment of our ancestors.
It can be assumed that the formation of the names of rivers, lakes and
swamps began in the mid and late Mesolithic, approximately 60007900 years ago, when it was enabled by the reached level of culture
and civilization development. To be precise it should be added that
hydronymy might have started when hunters stopped following the
herds of reindeer and began to hunt near larger bodies of water or
other natural obstacles. These were only the first beginnings of the
formation of names and it is difficult to find out whether they were
passed to the next generation. Hydronymy is a very important part of
the spiritual heritage, while the archaeological findings, settlements
and other traces of ancestors’ activities form material culture. In the
southern part of Lithuania and in the basin of the Nemunas River there
were a lot of places where flint was mined. It is also collected in the
river terraces in the lower reaches of Nemunas. In the Stone Age flint
was the basic material for making tools and weapons. In addition to
the acquisition and processing of flint, there was another strategic
branch of economy – extracting of amber, its processing and barter.
The amber processing centres became an attractive force to come to
the shores of the south-eastern Baltic Sea. Amber was worth as much
as gold and copper. In the late Neolithic, the Western Balts began to
form Western Pomeranian culture, which influenced by other cultures
in the Late Bronze Age was transformed into a culture of mounds of
Western Balts. In 900-750 BC the three groups of the Western Balts
cultures were formed: Prussians, Galindai and Sudovians. The final
split of the Baltic languages took place no later than in 4th-3rd century
BC. Near the river Kirsna, the remains of old settlements, items and
pottery with very well preserved elements of the buildings were
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found. The bone fragments, reindeer horns and horn products were
created 11100-11900 years ago. In 1996, archaeologist Algimantas
Merkevičius discovered the skeleton grave, dated to 1892 BC, the
early age of bronze. The next epoch in the development of civilization
is the period of castle hills which lasted 1000-2000 years. There are
13 castle hills on the territory of Lithuania, in the basin of the upper
Šešupė. As confirmed by written sources, our region was never a no
man’s land. The land has its history which is painful, tragic, but its
own - the history of Sūduva. Its social structure was ruined, a lot of
residents were murdered and those who stayed alive they were exiled
on the Sambian peninsula (Sudauen Winkel). Sūduva is the land of
our ancestors and our own. Its nomenclature, the relics of cultural
heritage and spiritual testament were passed to their successors –
Lithuanians. I believe that Lithuanians, current residents of Sūduva,
should know the history of their homeland. The end of the 20th and
21st centuries brought the scientific and technical progress as well as
the cultural integration called globalization. New phenomena in the
development of civilization - both integration as well as the desire
to preserve national identity - beyond doubt have not only positive
aspects, but carry many risks. We must therefore remember that the
national identity is determined by national culture.
Krzysztof Wróblewski
JAWTIAG GUNARIEW IN THE RUSSO-BYZANTINE
TREATY OF 944
The attention of the researchers who look for the information
about Yotvingians in ‘Powieść minionych lat’ (‘The Novel of the Past’)
is turned to the Russo-Byzantine peace treaty of 944. It contains a list
of names of envoys representing Russia (the same as the treaty of
911). The majority of the names are mangled names of Scandinavian
origin, as was proved by the Danish linguist Vilhelm Ludvig Peter
Thomsen.
The name of one envoy present in the document of 944 is Jawtiag
Gunariew. The historians took the claims of his Yatvingian origin
for granted. They usually agreed with the statement that Jawtiag
Gunariew was of Yotvingian origin. However, even in the first half
of the 19th century there were different opinions, willing to relate
mysterious Jawtiag to the Germanic tribes. V. L. P. Thomsen was not
able to reconstruct the original form of the name Jawtiag, however,
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the name of his attorney translated properly as Gunnar (Gunnarr).
The most similar name exists in Scandinavian Knýtlinga saga - Játvígr.
The analysis of the Russo – Byzantine treaty of 944 proves that names
Jawtiag and Gunnar have Scandinavian origin. People with those
names were Scandinavians commonly occurring in Russia of that
period and should not be related to Yotvingia. Thus, the first record
of Russo – Yotvingian relations should be the document about the
fighting in 983.
Vaida Kamuntavičienė
THE BELIEFS OF YOTVINGIANS IN THE 17TH CENTURY
The author presents the group of people called the ‘Old Lithuania’
residing in six parishes (Jelnia, Kosovas, Olševas, Bžostovica,
Šidlovica, Porozovas) of deaneries Ružanai, Valkaviskas and Slanimas
and parish Žiežmariai of Kaunas deanery. The presentation is based on
the documents of the visitation of Vilnius diocese in the 17th century.
In the 60s and 70s of the 17th century parish priest of Jelnia, Józef
Butkiewicz Popuciewicz wrote that people living in his parish, so
called the ‘Old Lithuania’ were Yotvingians. They called themselves
the ‘New Yotvingians’ and they did not live according to the teaching
of the Church, cultivated ancestral traditions which could be regarded
as pagan beliefs. They were peasant and did not follow the Gregorian
calendar. They had favourable conditions to maintain their paganism
in the 17th century, because the parishes of Vilnius diocese were
large, multi-cultural and multi-religious. Their residents showed the
tolerability of religion, while the nobles were not always interested
in the religious life of their lieges. Only after the Council of Trent the
Catholic Church was able to force the pagans to become Christians.
Artūras Rukas Daujotis
THE ORDER OF THE YOTVINGIAN CROSS IN THE FIRST
PART OF THE 20TH CENTURY. THE CONTINUATION OF
MONARCHIC TRADITIONS
Monarchic ideas were very vivid in Europe during the
reconstruction of the Lithuanian state. Intensive search for the heir
to the throne was conducted in 1917-1918. Because of the lack of
legitimate descendants of earlier dynasties, Duke Wilhelm von Uracha
from Württemberg was brought to Lithuania and was named Mindaugas
II. His reign lasted just for few months, as Lithuania declared to be a
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republican state (in 1920 on the decision of the Legislative Parliament).
However, monarchic ideas survived among the members of the Order
of the Yotvingian Cross. The Constitution of the Order was enacted
in Kražiai on September 12, 1918. The members of the Order were
people of noble descent, and the power was based on the principle of
hierarchy. The Grand Master had a role of a monarch and was also
called the successor of Yotvingian Chiefs. The ruling was the duty of
the Chapter. This article contains photos, extracts of the Constitution,
descriptions of insignias, the list of the privileges of the Order knight
and the text of the oath.

LINGUISTIC INSIGHTS
Algis Uzdila
WHAT DO TOPONAMES REVEAL TO US (M-Ž)?
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, 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 village
Adomavizna (Šipliškės district, Poland) to village Žvikeliai 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. The second part of the study, including the
names of villages from M to Ž is published in this volume.
Jūratė Čirūnaitė
THE NAMES OF NOBLEWOMEN IN GRODNO DISTRICT IN
THE MIDDLE OF THE 16TH CENTURY
The article presents the names of noblewomen from Grodno
district that provided horses for the army of the Grand Duchy of
Lithuania. The document was created in 1567. It turned out that the
names of almost all women were Christian and they were written
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either in a canonical or folk form of Western or Eastern Europe
(Catholic or Orthodox). There were two types of naming: names
consisting only of anthroponyms of the family members or the mixed
names. In terms of structure, there are names, andronames, father’s
names, husband’s names and anthroponyms with particle -sk-. Over
half of the women’s names were written together with common words
explaining anthroponyms. They indicate marital status, kinship,
descent and position. The presented female names contain from one to
four anthroponyms.
Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė
RESEARCH OF LITHUANIAN DIALECTS IN POLAND
The author outlines the research of Lithuanian dialects in Poland,
lists the scientists and briefly discusses their achievements in the
field of dialects. The linguists began to be interested in the dialects
in the sixties of the 20th century. The first study was conducted by
Tamara Buch (UW). Later, W. Smoczyński (a student of T. Buch, from
UJ) followed in her steps. Michał Hasiuk from Adam Mickiewicz
University in Poznań collected Lithuanian texts from the area of
north-eastern Poland in 1966-1991. His recordings can be regarded
as unique, because he collected texts in western Aukštaitija dialect,
which is now practically non-existent in the territory. Michał Hasiuk’s
students of the Lithuanian language also collected the texts in dialects.
Nijolė Kolytė-Birgelienė and Danutė Roszko have written a number
of articles on the Lithuanian speech and dialects in Suvalkai region.
Linguists from Lithuanian also studied Lithuanian dialects in Poland,
especially in 1988-1989. The extensive studies were organized and
Lithuanian dialects from Punskas and Seinai regions were recorded.
It is necessary to name some of the linguist who devoted a lot of work
to the studies of the dialects: Aloyzas Vidugiris, Laima Grumadienė,
Kazys Morkūnas, Kazimieras Garšva, Birutė Mikalonienė. There are
8 masters’ theses on the subject of Lithuanian dialects in Poland at
Lithuanian universities.
Birutė Burdinaitė-Ołów
ON THE PHONETICS OF PUNSKAS DIALECT. VOWEL
PHONEMES
The article presents the phonological system of Lithuanian Punskas
dialect (the speech of the residents of Punskas and the residents of the
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area in Suvalkai region). The dialect belongs to the group of southern
Aukštaitija dialects. The author presents the specifics of the vowel
system of Punskas dialect. She discusses short, long and medium
vowels, diphthongs and diphthongal combinations.
Birutė Vaičiulienė
THE VOCABULARY OF PUNSKAS DIALECT
The article presents the vocabulary of Lithuanian Punskas dialect.
The author relies mainly on the material collected in 1988 for her
master’s thesis. The most extensive part of the article is a dictionary
containing dialect words of Baltic origin which are not used in the
official Lithuanian language or have a different form. The analysis
distinguishes several types of dialect words: 1. lexical (eg. ‘avinčiena’
mutton, ‘baubėti’ freeze, ‘gronioti’ seek, ‘liūliukas’ little insect);
2. morphological (eg. ‘apgałėc’ win, ‘grėblykščis’ handle of rake,
‘likinys’ remains); 3. phonetic (eg. ‘bumburas’ bud, ‘dzirgełė’ nettle,
‘tus’ that); 4. accentuation (eg. ‘bažnyčà’ church, ‘lietuvỹs’ Lithuanian);
and 5. semantic (eg. ‘apsišokti’ do the job, ‘bernauti’ to be a bachelor,
‘skruostas’ eyebrow). The most numerous, however, are the groups of
lexical, semantic and morphological dialect words.
Nijolė Birgelienė
DIALECTS DIE OUT DIFFERENTLY THAN HUMANS
There is an interview with prof. Z. Zinkevičius, the worldrenowned specialist in Baltic languages, dialectology, onomastic and
historian of languages. The main topic of the discourse is the dialect:
its role in human and nation’s life, its position comparing to the official
language, the possibility of cultivating dialects through culture and
education, as well as tasks for contemporary dialectologists. Prof.
Z. Zinkevičius claims that the determining factors for the dialect
to survive are local conditions - the status and prestige of the used
languages, the attitude of parents towards languages and the language
policy of the family. However, the most important aspect is to make
the mother tongue the first language at home.
Lithuanian dialects in Poland are the best examples of increased
influence of the Polish language. They do not occur in such form
anywhere. The status of the dialect is determined by progressive
Polonization and the fight for the preservation of the language. The
process is interesting not only for linguists, but also for wider public
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of Lithuanian society. The closing of Lithuanian schools in 2013 will
have a negative effect on the local community and for the development
of language and culture. Language is constantly changing. Changes in
dialects are inevitable, because daily use items become no longer used
and their names are not necessary. However, the improvement of living
and working conditions brings new items into existence together with
new words. There is an impact on other levels of language as well.
It is important to preserve language system of a dialect (phonetic,
morphology, inflection and syntax). Prof. Z. Zinkevičius, who studied
extinct Lithuanian dialects (in East Prussia or Belarus), claims that
dialects die out differently than humans. A man dies only once, while
dialects die for a long time and slowly. He has met people who travelled
long distances every year just to hear at least one sentence in their
native dialect. These sentences are more valuable than gold.

IN THE MEANDERS OF HISTORY
Jonas Juravičius
THE MANOR OF METELIAI
The manor of Meteliai was in the village Kumečiai (now Alytus
District). The manor was first mentioned in 1508 and it belonged to the
Lithuanian Grand Duke. In the first half of the 16th century, the manor
became the possession of Jan Zabrzeziński for some time, since it was
exchanged for the loan. King Sigismund Augustus bequeathed it for
Barbora Radvilaitė in 1549. However, because of her untimely death,
she did not leave any marks on the history of the manor. It is known,
that in 1574 there were duke’s stables with 452 horses and they were
managed by the equerry of the Grand Duchy of Lithuania Povilas
Sapiega. The inventory of the manor from the year 1775 contains
a precise description of buildings. There was a wooden mansion with
19 rooms in the centre of the manor. It housed a chapel. There was a
garden around the mansion and a covered well in the yard. There was
a small building near the mansion, called the treasury, where weapons
and ammunition were stored. There was a brewery as well. Overall
in 1775, there were 6 piggeries, 2 brick cellars, 3 stables, a coach
house and a kennel. Most of the buildings were covered with straw.
In 1900, the new owner of the manor Muszyński built a new palace
(44 chambers) and a four-storey brick water mill. Its modern milling
equipment was brought from Sweden. Two types of flours were
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produced there: flour for animal feed and the highest quality wheat
flour. There were only two such mills on that side of the river Nemunas
in Meteliai and in Prienai. Because of the land reform of 1922, the
property in Meteliai lost almost 6000 hectares. However, the buildings
of the manor survived and they were owned by Marija Vaitkevičienė.
The mill worked smoothly and its high revenue provided fair wages
for workers. Importantly, the workers were treated by the owner
respect. The owners talked to each other in Polish, they spoke with
workers in the Lithuanian language, they conferred with guests from
abroad in German and on Sundays they liked to talk in French. In the
front of the mansion there were low shrubs and flowers. At the back
there was a park with a lot of trees. There was also a pond and its
water drove the mill. The situation became worse in 1940-1941, just
after the occupation of Lithuania by the Soviet Union. The manor was
nationalized and several state institutions were located in the building.
There was even the memorial to Lenin. The owner S. Vaitkevičius
was deported to Siberia. His wife was saved by the workers for some
time, but in 1944 along with her family, she left for the West. She
died in Caracas in Venezuela in 1981. At the end of the occupation
of Germany, the manor buildings were set on fire. At the time of the
Soviet occupation the remains of the manor were demolished and the
trees were cut.
Algimantas Katilius
THE PARTICIPATION OF SEINAI DIOCESE PRIESTS
IN THE 1863-1864 UPRISING
The article discusses two cases in which the priests of Seinai
diocese were accused of participating in the 1863-1864 uprising. The
accused priests did not take a direct part in the fighting. However,
the indirect accusation was enough to convict and exile the priests to
Siberia. The cases of the priests from Seinai diocese were considered
by the Tymczasowy Audytoriat Polowy (Provisional Field Court) at
the Vilnius District Military Staff. In the first case prof. Baltramiejus
Grikietis was accused of the confession of the local peasant who was
sentenced to death. Prof. Baltramiejus Grikietis was stripped of his
title and all the rights associated with the state of the clergy and he
was exiled to Siberia for ten years of hard work. Prof. B. Grikietis went
to the village Tunka, where convicted clergy lived. Three priests from
Garliava parish were accused in the second case: Motiejus Žepnickis,
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Juozapas Bartaševičius and Motiejus Radziukynas. Their crime was
that on their way to the indulgence in Skriaudžiai parish, they met
an agitator of the uprising in Veiveriai and warned him about the
arrest. J. Bartaševičius was also accused of asking people to help the
participants of the uprising in his sermons. The court held that the
warning about the arrest had not been proved and, therefore, Motiejus
Žepnickis was allowed to stay in Augustów province, moving him
to another parish and appointing supervision of a trusted pastor and
crude police surveillance. J. Bartaševičius remained a suspect and he
was not worthy of trust. He was exiled to the province of Tomsk with
the order of police supervision. M. Radziukynas was convicted in
a different case.
Simonas Norkus
WORSHIP SERVICES IN PUNSKAS PARISH IN 1898
There is a document written and signed by priest Simonas
Norkus. The document was prepared in order to respond to Bishop
Antanas Baranauskas’ questionnaire on the order of worship services
in the parish churches of the diocese. S. Norkus writes about worship
services in Punskas parish on Sundays, holidays and weekdays.
He describes funerals, weddings, homilies, as well as other ceremonies
and writes about sins committed by the faithful.
Kęstutis Žemaitis
THE RESTORATION OF PRIEST SEMINARY IN
MARIJAMPOLĖ: THE SPIRIT OF SEINAI PRIEST SEMINARY
AND PRESENT REALITIES
Priest Seminary located on the other side of the river Nemunas
than the mainland of Lithuania had a huge historical and cultural
significance. The institution was teaching priests who took care
of Catholic issues as well as propagated and disseminated national
consciousness. Priest Seminary in Seinai was the mainstay of the
Lithuanian. After limiting the activities of the seminar by the Polish
authorities and the removal of Bishop Antanas Karosas, the seminary
moved to a manor in Zypliai. In 1922 it was transferred to the village
Gižai, where the new phase in its operations began. In 1930 the
seminary was moved to Vilkaviškis. When it was closed by the Soviet
authorities in 1944, the seminarians were trained at the seminary
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in Kaunas. In addition, there was one more secret priest seminary in
Lithuania. When Vilkaviškis diocese was created and Juozas Žemaitis
became the bishop of the diocese, the idea to revive activity of Priest
Seminary in Vilkaviškis arose. This was done in 1999. The new
seminary was named Blessed Jurgis Matulaitis’. The seminary started
its activities on September 4, 1999 and led them until the summer of
2005. The seminarians were transferred to Priest Seminary in Kaunas
(due to the small number of the seminarians, the educational process
in Marijampolė was not possible).
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
TWO JUORNALS ‘AUŠRA’ ON THE DAWN OF LITHUANIAN
FREEDOM
After the bloody suppression of the January uprising, the
Tsarist authorities implemented a total ban on printing and bringing
in Lithuanian books in a Latin font in the territory of Lithuania.
However, the books and the publications were printed in East Prussia
(the so-called Lithuania Minor) and smuggled through the RussianGerman border by ‘knygnešiai’. At the end of the 19th century there were
a number of educated and intelligent Lithuanians. They were students
of Moscow State University and the University of St. Petersburg who
gathered in small associations. Patriotic members of these associations
were interested in literature and culture. In 1880 they started publication
of ‘Aušra’ which was a forerunner of the great journal ‘Aušra’. On
the initiative of a new generation of intelligentsia in March, 1883
in Lithuania Minor, in Ragneta (Neman) the first Lithuanian newspaper
‘Aušra’ was released. It retained the title of students’ publication
from Moscow. The newspaper heralded the arrival of a new cultural
era in the history of Lithuanian. The first issue was prepared and the
introduction was written by the graduate of Moscow State University
Jonas Basanavičius, who was living at that time in Prague. His texts
made at least one-third of the publication. There were about 70
of his articles printed in ‘Aušra’ and he also supported the journal
financially. In August of 1905, Jonas Basanavičius returned to Vilnius
and in the same year he was appointed the chairman of the Great
Seimas of Vilnius. He opened the first exhibition of Lithuanian art
(1906), organized the Lithuanian Scientific Society (1907), and
participated in the activities of the Council of Lithuania (Lietuvos
Taryba Lithuania). On February 16, 1918 he chaired the meeting of the
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Council and as a first person signed the Declaration of Independence.
The main objectives of ‘Aušra’ were to prevent the destruction of the
Lithuanian nation, to create its material and spiritual culture. A lot
of attention was devoted to literature and translations. Some years
later Lithuania was under the Soviet occupation. The publications
of the partisans’ writings stopped with the death of the poet Bronius
Krivickas in 1952. In March 1972 Chronicle of the Catholic Church
in Lithuania started to be published. From 1972 to 1980 the number
of underground publications rose to 11. Priest Pranas Račiūnas
was the initiator to resume ‘Aušra’. In 1975 the Catholic patriotic
publication ‘Aušra’ was issued. The editor of ‘Aušra’ as well as
Chronicle of the Catholic Church in Lithuania was priest Sigitas
Tamkevičius. Both publications existed at the same time. New
‘Aušra’ was the continuation of the old one and it also raised similar
issues and had the same objectives: the revival of historical memory,
national unity, and the propagation of the mother tongue. During the
Soviet occupation the number of publications was limited, as ‘Aušra’
was only reproduced on a typewriter. The journal was received
by few readers, but it also reached the Lithuanian editorial of ‘Voice
of America’, ‘Radio Free Europe’ and ‘Radio Vatican’. In 1977-1986
750 copies of ‘Aušra’ were published by Academic Publishing House
of Scouts in Chicago. Numbers of ‘Aušra’ returned to Lithuania to
raise the awareness of the nation. Priest Sigitas Tamkevičius was
the editor of four issues, later he was changed by priest Lionginas
Kunevičius. Priest L. Kunevičius could keep a secret, because no one
knew who the real editor of the journal was. He worked until 1988,
when the change of the political situation caused the underground
publishing house close. Secret Soviet Services were interested in
L. Kunevičius, but he was never arrested. In ‘Aušra’ all the articles on
the history of Lithuania exposed the Soviet forgery in historiography,
presented a broader view on the history of the state. The objectives of
both journals ‘Aušra’ were common: resistance against oppressions
of the Tsarist and then the Soviet authorities and fighting with
Russification. Thus, both journals played the special role in the
history of creating national consciousness. The ideas preached by
‘Aušra’ (1883-1886) in the 19th century remained alive in the second
half of the 20th century in underground publication with the same
title ‘Aušra’ (1975-1988).
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Gintaras Lučinskas
MUNICIPALITY OF VARVIŠKĖ (1920-1923)
Varviškė - is an old village and former manor near the river
Igorka, where the Black Hańcza flows into the Nemunas River,
13 km southeast of Kapčiamiestis, 25 km north of Grodno, located
in wooded and marshy field. Varviškė was founded in the late 15th
century. It was mentioned in the documents of 1518 and 1744 in the
records of the Synod of Vilnius Diocese. In the 20th century, when
Lithuania lost its southern territories at the beginning of the struggle
for the independence, Varviškė became the furthest southern point
of the country, just close to the demarcation line. The village was
inhabited by Lithuanians, but the manor led to its Polonization. There
were several manors in Seinai region which owners had an impact
on Polonization of towns and cities, however, this process took place
in some rural territories as well (in the southern territories of the
region). The whole communities were Polonized. As the Poles began
to establish organizational structures earlier than Lithuanians, they
were stronger and therefore Polish agitators started their work in
Seinai region earlier. They were invited by the owners of the manors.
When the League of Nations established the demarcation line on June
18, 1919 and the neutral zone on November 29, 1920 Varviškė was in
the territory of Lithuania. The border was guarded by the troops of the
Lithuanian army; however their posts were arranged rarely, about 7-8
km from each other. Eastern and southern parts of the municipality
Kapčiamiestis were difficult to cross because of swamps and bushes. In
1919-1920 in the most remote part of southern Lithuania the supporters
of the idea to join Lithuania to Poland began to organize gatherings.
They were supported by the Polish government, aiming to join the
neutral zone to Poland. They announced the establishment of Varviškė
local authority which was the fortified military outpost. The village
and surroundings were sometimes called the Republic of Varviškė,
although its territory constituted only about 30 km². In 1920-1923 it
was talked about the Republic of Varviškė not only in Seinai region, but
also in the more remote regions of the country. Strong Polish partisan
troop was created, which terrorized the inhabitants of the entire
neutral zone and southern Lithuania. The organization embraced 300400 armed men. It is believed that some of them were military men,
dressed as civilians. Their positions were located on the shores of the
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Black Hańcza, Igorka and Nemunas. The local authority of Varviškė
declared its independence from both Poland and Lithuania and sought
to join the Central Lithuania. It had its commandant and the stamp
of the authority. The residents of municipalities: Kapčiamiestis,
Kučiūnai, Lazdijai, Leipalingis, Liškiava, Punskas, Rudamina and
Veisiejai were continually harassed by the armed groups from
Varviškė. It was difficult to eliminate the group, because it acted in the
woods and was equipped with machine guns, shotguns, grenades as
well as it had the support of the Polish authorities. The local authority
of Varviškė was finally broken up on March 23, 1923 by the Lithuanian
army with the help of Lithuanian Riflemen’s Union.
Gintaras Lučinskas
NAZI CRIMES. THE EXECUTION OF LOCAL POPULATION
AND PRISONERS NEAR ŠEŠTOKAI IN JUNE 1941
The mysteries of some Nazi crimes from the beginning of
German-Soviet war in Dzūkija region have never been clarified. A lot
of civilians fell victim to Nazis. More than 400 people were killed
in Nazis’ executions. The author is familiar with the events which
took place in Marijampolė, Seinai, Alytus districts and in Alytus.
The civilians fall victim individually and in groups in the territory of
Dzūkija. This article presents the execution of local population, which
took place near the town of Šeštokai. The events are reconstructed on
the basis of the account of witnesses and their descendants. Šeštokai
is an ordinary town in which the most important object is the train
station. None expected the war on June 22, 1941. Local people could
not believe that the war had started until they saw German troops
marching deep into the country. That day someone set fire to the pile
of boards on the station. The flame and smoke attracted residents.
The men were aware of the danger and tried to put out the fire. The
station was but a short distance from the public road, which was used
by German troops. It was the day of indulgence, thus a group of men
from a nearby village came to Šeštokai to see the Germans. They saw
German trucks on the road, which stopped and waited for the men.
There were Soviet prisoners of war in the first of them. Lithuanian
peasants were asked to get on the second one. Children were told to go
home. The trucks started, but no one knew where they were going. The
trucks stopped in the village Pileckai, a short distance from their homes,
the people were asked to stand in the ranks, separately prisoners and
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separately civilians. The Germans placed two machine guns in front
of them and took up positions. First, they executed prisoners, and then
they executed civilians who fled in horror. One of the men was shot
with a revolver straight in the forehead. The others began to flee into
the rising nearby rye. Germans were chasing and executing. People
were scattered. A German plane attended the execution. About 40
people were killed. The execution in Šeštokai surprised and frightened
the residents. People were afraid to show in public and they were even
afraid to go to the funerals of executed friends or relatives. The tragic
events of the war became the history. However, they will never be
forgotten by those who experienced them. Our task is to write down
the stories about the war and let them remain as the most lasting
memorial for the victims of the war.
Sigitas Birgelis
PARTISANS: JURGIS KRIKŠČIŪNAS-RIMVYDAS AND
VYTAUTAS PRABULIS-ŽAIBAS
On December 15, 1949, in Šlynakiemis (Punskas district) two
partisans captain Jurgis Krikščiūnas (the chief of communication
and information of Partisan District ‘Dainava’) and his aide Vytautas
Prabulis died surrounded by the troops of the Internal Security Corps
(KBW). Jurgis Krikščiūnas was born in 1919 in Samara (Russia).
As a two year old boy he returned to Lithuania with his parents.
He graduated from high school and enrolled at Vytautas Magnus
University in Kaunas. He did not complete his studies, because the
university was closed by the Soviet authorities. In 1945 he joined
the partisans and performed different functions in the organisation.
He remained in it until his death in 1949. Vytautas Prabulis came from
the area of the current Lithuanian - Polish border, from Mockava (it
was the part of Punskas parish before the World War I). Shortly after
the World War II, his family was exiled to Siberia. Vytautas Prabulis’
relative, who lives in Marijampolė, told the author of the article how
the Prabulis’ family went through sheer hell. The article focuses
on the description of the partisans stay in Punskas district and their
tragic death. This description is based mainly on eyewitness accounts
of the events and stories of the people who knew the partisans and
helped them. The letters of J. Krikščiūnas are used in the article as
well.

525

Stasys Stacevičius
SEVEN SMILES OF THE TIGER
The article belongs to the category of nonfiction literature. The
author divided it into seven parts, symbolically naming them ‘smiles’.
They are, however, smiles through tears, because they refer to the
most tragic periods in the history of Lithuania – to the occupation
and the early years after the war, the guerrilla war and the Siberian
exiles. Juozas Jakavonis is the person who unifies all the parts of the
story. He is from the village of Kasčiūnai, located near Merkinė and
he is the former partisan whose nickname was ‘Tiger’. Merkinė and its
surroundings were the places of the intensive anti-Soviet resistance. In
the yard of the Jakavonis’ farm, on the slope of the river Merkys, there
was well camouflaged bunker for the commanders of partisans from
Dainava district: Kazimieraitis and Vanagas. Juozas Jakavonis was
arrested on December 8, 1946 being at his neighbour. He was caught
having illegal publications. He survived the draconian interrogations
and imprisonment. His story is presented in the book ‘Šalia mirties’
(Close to Death). In 2008, he was visited by English-writing novelist
from Canada Antanas Šileika. A. Šileika was collecting materials for
his new novel about the guerrilla war in Lithuania. They both held a
long conversation in this historic bunker, now adapted for tourists.
The office of the former secret authorities (istribitel) - the place of
execution of partisans in Merkinė, has been transformed into the
Museum of Genocide and Fights for Freedom.
Scholastika Kavaliauskienė
THE TRICOLOUR OF LITHUANIA - A SYMBOL
OF FREEDOM
In 1955 in the school of Butrimonys (Alytus district) the patriotic
youth associated into the group. The main goal of their activities was
to show that Lithuania does not acknowledge the Soviet authorities,
despite the bloody suppression of partisans. The members of the
group were: Albinas Arbačiauskas (the commander of the group),
Jonas Arbačiauskas, Juozas Arbačiauskas, Antanas Kerevičius, Gintas
Vabolis, Vytautas Sakalauskas, Algimantas Karkauskas, Danutė
Karsokaitė-Vabolienė, Marytė Ašmenskaitė, Danielius Navarackas.
They were engaged in anti-Soviet discussions with their peers,
raised the tricolour flags of Lithuania. At Easter of 1956, they flew
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the tricolour flag on the highest tree of the castle hill in Punia. On
February 16, 1957 the flags were flown in several places, always near
the public roads to make them more visible. On July 6, 1976 Jonas
Arbačiauskas and Algimantas Karkauskas displayed the Lithuanian
flag next to the district election place in the village of Vaisodžiai
the night before the election. It was a very courageous act, because
at the election place, activists, police and security officers were on
duty throughout the night. The father of Jonas Arbačiauskas, Vincas
Arbačiauskas was a liaison of partisans. In summer of 1953-1954
A. Ramanauskas-Vanagas lived in his house. Jonas spent a lot of time
with him and talked a lot of. When the commander decided to disclose,
Jonas and Albinas Arbačiauskai helped to obtain false documents for
him and his mother-in-law. In 1957 the majority of the members of the
secret group graduated from the secondary school and went different
towns or cities, however, they all were guided by the principle: Give
your motherland everything what is necessary. It means that you need
to give your motherland yourself through work, love, hope and faith.
If there is a necessity, you should sacrifice your life.
Justinas Sajauskas
PRUSSIAN SHAWLS
The article presents the history of the so-called Prussian shawls
(Lithuanian: prūsinukės), which were extremely popular with rural
women in the first half of the last century. They were brought to Seinai
region from East Prussia together with the forbidden literature and
the publications supplied by illegal distributors of books. The author
presents Juozas Kancleris who was the most famous distributor in the
Suvalkai region.

NEW BOOKS
Zigmas Zinkevičius
LITHUANIANS. THE GLORIOUS PAST AND THE FALL
Zigmas Zinkevičius, Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 504.
Next to the once huge Lithuanian state there is small Lithuanian
nation. How could such a small nation build such a large country?
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We will never learn the answer to this question studying just written
sources. A lot of data comes from diachronic linguistics, archaeology,
ethnology and anthropology and such data are more reliable than the
written sources - often falsified by people of ill will. They also apply
to the times when the written sources did not exist. Historians who
ignore these data lose a lot. In the book the history of the Lithuanian
nation is presented from the perspective on the above mentioned
disciplines, which allows you to see the real picture, very different
from the contemporary one, and to answer to the question stated in
the introduction. The book consists of six chapters. The first chapter
‘The World of the Balts’ has the following subsections: ‘The name
of the Balts and the oldest historical information’, ‘The spread of Baltic
hydronymy’, ‘The origin of the Balts and their language’, ‘The material
and spiritual culture’, ‘Neighbourly relations’, ‘The expansion of the
Slavs’, ‘The Slavization of the Balts’. The second chapter ‘Among
the allied tribes’ includes the subsections: ‘Prussians’, ‘Yotvingians’,
‘Kuršiai (and the origin of Samogitian dialect)’, ‘Žemgaliai’, ‘Sėliai’,
‘Latgaliai’ (Latvians), ‘The Lithuanians – the southern-eastern Balts’.
The third chapter ‘The State of Lithuania’ consists of subsections:
‘The lands of the Lithuanian tribes before their unification into
a single state’, ‘The state of Mindaugas’, ‘The names of dukes’, ‘Slavic
– speaking Lithuanians’, ‘Foreign-language of the administrative
office’, ‘State of Lithuania and the Lithuanian language’. In the fourth
chapter ‘The Lithuanians and Christianity’ there are two subsections:
‘Eastern Christianity’ and ‘Western Christianity’. The fifth chapter
‘Disastrous agreement with the Poles’ includes the following topics and
subsections: ‘Jogaila - the king of Poland’, ‘Vytautas and the situation
after his death’, ‘The Polish language – the brought language’, ‘The
Union of Lublin’, ‘The last period of the Republic of the Two Nations’,
‘After the loss of independence’, ‘The contribution to the development
of Polish culture’, ‘Polonisation of rural population’, ‘Activities
hindering the building of the national state and the occupation
of the capital’, ‘Polonisation of Vilnius region’, ‘Stalinist Polonisation’,
‘The situation after the collapse of the USSR’. In the sixth chapter
‘Occupations’ there are subsections: ‘Prussian Lithuania under the
rule of the Germans’, ‘Tsarist Russia’, ‘Kaiser’s Germany’, ‘The period
of Bolshevism’, ‘Nazi Germany’, ‘The Soviet Union’. In addition,
the book contains ‘Preface’ and ‘Concluding Remarks’, there are
bibliography, list of abbreviations, maps and illustrations, an index of
personal and geographical names.
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Algimantas Katilius
THE QUESTIONNAIRE FOR THE CLERGY CREATED BY
BISHOP ANTANAS BARANAUSKAS (1898)
Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.),
ed. Algimantas Katilius, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla,
2012, p. 816.
The Catholic Churched experienced the problem of the
national languages in religious services in the late 19th and early
20th centuries. The conflicts on the language issues existed in Seinai
diocese as well. Antanas Baranauskas became the bishop of the
diocese in 1897. There were Lithuanian and Polish parishes in the
diocese. The biggest misunderstandings occurred in the mixed
parishes. To clarify the matter, Bishop Antanas Baranauskas created
a questionnaire and sent it to all of his parish priests. The responses
had to show him a complete picture of the situation and to indicate
the prevention of Polish – Lithuanian conflicts in parishes. The
questionnaire contained 13 points. The priests were asked how the
service is performed on weekdays; Sundays: ordinary, Advent, Lent;
holidays: casual, festive, common, parish. They were asked about the
parts of services (including the question about the language of the
majority of parishioners: Lithuanian or Polish), about the clothing
of the priest, about the method of performing services, exposition
of the Blessed Sacrament (when, how, what is sung), processions
(of the Blessed Sacrament, without the Blessed Sacrament), relics
held in the church, funerals (ceremonial, modest, without a priest),
weddings (lavish, modest), public services of the faithful, education
(of the faithful and children) and carolling. The book consists of an
introduction, the article ‘The Language of Services in Churches of
Seinai Diocese in the 19th and the Early 20th Centuries’ and it also
contains the documents: the questionnaire and the received responses
from the parishes (a total of 67 responses from 65 parishes. They
are taken from the Diocesan Archives in Łomża.) in the original
version and their translations into Lithuanian. The text contains
some comments and footnotes. The publication contains English and
Polish summaries as well as indexes of people and places.
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Stanislovas Sajauskas
TRILOGY ABOUT MARIJAMPOLĖ
1. Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Iš praeities į dabartį,
Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
2. Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas, Marijampolė.
Partizaninis karas, Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
3. Stanislovas Sajauskas, Marijampolė. Palaimintasis Jurgis
Matulaitis, Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Trilogy about Marijampolė consists of three books. These are
albums: historical photographs of Marijampolė (Marijampolė. Iš
praeities į dabartį. Marijampolė. From the Past to the Future.),
photographs related to the armed resistance movement against the
Soviet occupation (Marijampolė. Partizaninis karas. Marijampolė.
Guerrilla War.), and photographs related to Blessed Archbishop
Jurgis Matulaitis (Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis.
Marijampolė. Blessed Jurgis Matulaitis.). All the publications were
drew up by Stanislovas Sajauskas (second publication was drew up
in collaboration with Justinas Sajauskas) and published by Naujasis
Lankas in Kaunas.
The first book ‘Marijampolė. From the Past to the Future’ presents
the history of the town using short texts and archival photographs of
such photographers as L. Anscher, W. Hohman, Movšė Buchhalteris
or Jokūbas Skrinska. The oldest postcards were created in 1905 and
there is a set called ‘Souvenir de Mariampol’. Some of the photographs
were taken during the World War I by the German war correspondent
A. Kühlewindt. In the interwar period, the photographs were taken
by already mentioned M. Buchhalteris, Z. Tezba, J. Vindsberg, Isak
Fridberg, A. Pimštein, D. Ratners, and S. Rūškys. The period of the
World War II is presented in few photographs, because after the Nazi
pogrom against Jews, Marijampolė did not have photographers. The
second book ‘Marijampolė. Guerrilla War’ shows the most important
activities of the Lithuanian armed anti-Soviet resistance movement in
Marijampolė district in 1945-1954 as well as the participants of these
events. A brief history of the guerrilla war in Tauras district and the
description of the battles of partisan troops (Vytautas, Geležinis Vilkas,
Perkūnas, Kęstutis, Birutė, Gediminas, Šarūnas, Patrimpas, Žalgiris)
are illustrated by the photographs of partisans, liaisons and supporters.
There is some information on the activities of Lithuanian partisans
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in Seinai region, where Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir Vytautas
Prabulis-Žaibas died. There is information about partisans: Juozas
Radzevičius-Spyglys, Juozas Murauskas-Topolis, Adolfas ValentaOžys, Aleksandras Krasnodemskas-Voveras, Antanas KvedaravičiusŠeškas, Stasys Gurevičius-Nykštukas, liaisons: Natalija BriliūtėJanušauskienė, Veronika Judickaitė-Grigutienė. In the third book
‘Marijampolė. Blessed Jurgis Matulaitis’ the reader can find the Latin
diary of J. Matulaitis from 1911-1912, translated into Lithuanian by
Stanislovas Poniškaitis. The diary is published for the first time. There
are also many archival photographs from the life of Jurgis Matulaitis.
The photographs come from the museum in Trakai, Lithuanian
Central State Archive in Vilnius, the museum of Vilkaviškis diocese
in Marijampolė and the private archive of the author.

ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
WHAT WAS WRITTEN IN ‘ŠALTINIS’
A HUNDRED YEARS AGO?
There are information texts and articles about people and issues
related to Seinai and Suvalkai region, which were published in the
newspaper ‘Šaltinis’ in 1913. ‘Šaltinis’ was published in Seinai. There is
information about the activity of Lithuanian youth groups (such as the
association ‘Žiburys’), description of priest S. Norkus’ achievements,
reports of the organized cultural events. The language of the texts
preserves the original spelling. The selection of the newspaper articles
was made by Jonas Juravičius.
Danguolė Kuosaitė
JONAS STOSKELIŪNAS
Jonas Stoskeliūnas was born on July 10, 1913 in Kampuočiai near
Punskas. His parents were wealthy farmers. Jonas began his education
with a rural teacher (Vincas Žilinskas) in the secret teaching era
(Lithuanian ‘daraktorius’), and continued it in Navininkai in Tomas
Milončis’ house. There was a Lithuanian school for a short period of
time when his son Motiejus graduate from the Teachers’ Seminary
in Veiveriai. Learning conditions were difficult, because the students
were in one room and there was only one teacher for all the groups.
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The next step was the courses organised by the local vicar S.Venčius.
Being twelve years old, the boy crossed the demarcation line of Poland
and Lithuania (they were officially at war) to undertake study in the
former Lithuanian school from Seinai ‘Žiburys’ operating at that time
in Lazdijai. He learned there from 1925 to 1932. He was a good student,
especially in mathematics. However, he decided to study at the faculty
of humanities and selected the Lithuanian language as his speciality
at Vytautas Magnus University in Kaunas. He was a member of
Catholic youth organizations (‘Ateitininkai’, ‘Vytauto klubas’). He
graduated in 1937, becoming qualified teacher of the Lithuanian
language and literature and also of the French language and literature.
He worked at the secondary schools in Marijampolė and Alytus. In
1944 his family returned to Kampuočiai in Poland. He worked on
the farm, helping his brother for 5 years. In 1949 he was offered a
job at the secondary school in Ełk where he taught French and Latin
for 4 years. At the beginning of the fifties he became involved in
the organization of the Lithuanian education in Poland. He was one
of the founders of the Lithuanian class with additional pedagogical
training at the secondary school in Suvalkai. He was its head teacher
and the teacher of the Lithuanian language. Thanks to the efforts
of the Lithuanian activists, among whom was J. Stoskeliūnas, the
secondary school in Punskas was opened in 1956/1957. J. Stoskeliūnas
moved to Punskas. His life was not easy. His education and work
experience in Lithuania were not honoured and his university degree
was recognized only in the 1970s by the University of Poznań. Due
to the incident at the state exams and the fact that he was accused
of the violation of exam regulations, Jonas Stoskeliūnas was dismissed
from the secondary school. Until 1966, he wandered through the
rural educational institutions. He worked in Vidugiriai, Vaitakiemis
and Navininkai. He came back to Punskas, but there was not
a position at the secondary school for him. Despite his vast knowledge
and education he worked at the primary school until his retirement.
Jonas Stoskeliūnas accepted his fate with humility, developed
teaching methodology, worked on the Lithuanian language curricula
and textbooks. His knowledge and teaching experience shared with
other teachers at the summer training courses. He was also a social
activist in the Lithuanian Social and Cultural Association. He died
on March 11, 1991.
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Marytė Malinauskienė
JONAS STOSKELIŪNAS – A TEACHER AND A SOCIAL
ACTIVIST
Jonas Stoskeliūnas did his military service in the Lithuanian army
after graduating from the Faculty of Humanities at Vytautas Magnus
University in Kaunas and defencing his thesis on the topic of ‘Liudas
Kondratavičius and his Lithuania’. In 1938 he began his first job at
a private school in Marijampolė. He worked there until the Red Army
entered to Lithuania. The school was closed and the teachers were
transferred to a high school in Alytus. Jonas Stoskeliūnas worked there
for four years until the Soviet occupation started. Then, he decided to
return to his native village near Punskas - Kampuočiai. He worked
hard on the farm for five years. He was not terrified by hard physical
work, however, he missed school and the youth. In 1949, the Board of
Education in Białystok hired J. Stoskeliūnas to work at the secondary
school in Ełk as a teacher of Latin and French. J. Stoskeliūnas moved
to Ełk, but his wife and daughter had to stay in the village. In 1952
the Lithuanian classes were organized at the schools of Seinai region.
There was a problem: the lack of teachers of the mother tongue. Then
the idea of the opening of the Lithuanian class at Suvalkai secondary
school arose. Jonas Stoskeliūnas rode a bicycle from village to village
and urged parents to send their children to the newly opened class.
The task was not an easy one, because people lived poorly and
did not have the money to pay for their children stay in Suvalkai.
Despite these difficulties, in the middle of the school year 1953/1954
the Lithuanian class was organized. Jonas Stoskeliūnas taught the
Lithuanian language and literature, French, Latin, and later - Latin
and singing. In 1956, thanks to the efforts of the social activists, the
Lithuanian secondary school was opened in Punskas, the only of its
kind in Poland and one of the two outside Lithuania. Jonas Stoskeliūnas
was a teacher, was active in the community life, lectured in holiday
training courses for teachers of the Lithuanian language, worked on
curriculum, edited textbooks. In 1958, the control of national minorities
in Poland intensified. Jonas Stoskeliūnas, as well as other Lithuanian
activists, became dangerous for the Communist. In 1960, for the
unexplained reasons, the regulations of the state exams were violated.
Jonas Stoskeliūnas was accused of being one of the violators. He was
dismissed from the secondary school. He had to commute to work at
rural primary schools for many years. He returned to Punskas, but not
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to the secondary school, he worked as a teacher at the primary school.
Educational authorities noted his commitment to work with children
and he was awarded the Gold Cross of Merit, the Medal of the National
Education Commission and received numerous awards from the Board
of Education in Białystok. In 1977 he retired. Jonas Stoskeliūnas was
active in the community life. Being a student of the secondary school in
Lazdijai he participated in the secret youth organization ‘Ateitininkai’
(ateitis - the future). It was Lithuanian Catholic organization that had
five principles: Catholicism, patriotism, education, social activities and
family. He was the chairman of the organization for one year. During
one of the meetings the members were betrayed by someone and they
were followed, investigated and punished. There was threat that Jonas
would be dismissed from school, but eventually everything ended up
on the downgrade of the behaviour mark. The accident, however, did
not discourage the young man to continue his activities. During his
studies in Kaunas he participated in the activities of the organization
‘Vytautas’ which worked on the similar principles as ‘Ateitininkai’.
Jonas Stoskeliūnas remained faithful to these principles till the end
of his life. When he returned to Punskas, he worked at the Lithuanian
Social Cultural Association (later the Association of Lithuanians in
Poland), where he served as a secretary. He also took part in all major
events of Lithuanians’ life in Poland. In 1960 the Association began
the publication of the journal ‘Aušra’. Jonas Stoskeliūnas published
his articles there. A unique event in the lives of Lithuanians in Poland
was their struggle for Lithuanian Services in the Basilica of Seinai.
Lithuanians demanded basic human rights. The fight was long and
complicated. J. Stoskeliūnas was not indifferent to the events in Seinai
and strongly opposed the injustice. He wrote letters on behalf of the
Lithuanians from Seinai parish to the bishops of Rome and the Holy
Father.
Marytė Vaičiulienė
JONAS STOSKELIŪNAS – A MAN OF LETTERS
Jonas Stoskeliūnas was a man of letters and created several
literary works. The author of the article makes a chronological review
of Jonas Stoskeliūnas’ literary, scientific and journalistic works. She
presents poems (2 longer poems, a series of poems about the art
of M. K. Čiurlionis, translations), literary prose (autobiographical
story, memoirs, short stories), the research papers (the study
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of Donelaitis’ Metai style, the collection of vocabulary for the
‘Dictionary of the Lithuanian language’), the collections of folklore
materials and numerous journalistic articles (mostly published in the
local journal ‘Aušra’ in 1964-1991). The author discusses not only
individual publications, but also the legacy of the manuscripts and
correspondence which are in the collections of Punskas High School
Museum. The author uses extracts of letters and works to make the
impression that Jonas Stoskeliūnas speaks in the article himself and
explains, comments as well as evaluates his own works. Expressed
emotions and perceptions create the portrait of the teacher and the
man of letters, revealing his personality, aspirations, beliefs and moral
values. The author quotes the opinions of other people about Jonas
Stoskeliūnas (including his former student, poet Anzelmas Matutis)
and shows the reception of his works by the contemporaries.

