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Krzysztof Wróblewski

Šv. Brunono Kverfurtiečio misija
lenkų IR rusėnų politikos
SU jotvingiAIS kontekste
XI a. pradžia siejama su Boleslovo Narsiojo (992–1025) bandymu pavergti prūsus. Jotvingių atveju šis sumanymas turėjo būti įgyvendintas Šv. Brunono Kverfurtiečio krikščioniškosios misijos būdu.
Tačiau misija nepavyko dėl misionieriaus kankiniškos mirties 1009 m.
kovo 9-ąją.
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B. Włodarski, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa, 1966, p. 163; В. Т. Пашуто, Внешняя
политика Древней Руси, Москва, 1968, p. 34; S. Alexandrowicz, „Działania wojenne
w XI–XIII wiekach“, in: Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodniej Polski, d. 1,
red. Z. Kosztyła, Białystok, 1986, p. 14; Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław,
1997, p. 229–231; G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn,
1999, p. 15; idem, O świętym Wojciechu raz jeszcze, Komunikaty Mazursko-Warmińskie
(dalej: KMW), 2002, nr. 2 (236), p. 284; idem, Misja prusko-litewska biskupa Brunona
z Kwerfurtu, Olsztyn, 2010, p. 59, 62; M. Bartnicki, Polityka zagraniczna księcia Daniela
halickiego w latach 1217–1264, Lublin, 2005, p. 144–145; E. Kowalczyk-Heyman, Dzieje
granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą), Warszawa, 2013, p. 221–222.
T. Lehr-Spławiński, A. Gieysztor, J. Antoniewicz, A. Kamiński, „Jaćwież“, in: Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury dawnych Słowian od czasów
najdawniejszych (dalej: SSS), t. 2, 1964, p. 305–308.
H. G. Voigt, Brun von Querfurt, Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer,
Stuttgart, 1907, p. 126–139, 148–149; J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze
szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego, Toruń, 1968, p. 86; G. Białuński,
Misja..., p. 97–99; E. Kowalczyk-Heyman, Dzieje granicy..., p. 230.
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Brunonas gimė apie 974 m. Jo tėvai buvo Brunonas I „vyresnysis“ ir Ida. Motinai pageidaujant, 985–994 m. Brunonas mokėsi
Magdeburgo katedros mokykloje, kurią anksčiau lankė ir Voicechas
Slavnikovičius (Wojciech Sławnikowic). Baigęs mokslus, 995-aisiais
tapo Magdeburgo katedros kapitulos kanauninku ir netrukus pateko į
imperatoriškuosius Otono III (983–1002) rūmus. Kartu su juo išvyko
į Romą, ten 998 m. nusprendė stoti į Aventino Šv. Bonifaco ir Alekso
benediktinų vienuolyną, priimdamas vienuoliškąjį Bonifaco vardą.
Vienuolyno abato Romualdo Camaldolio paveiktas 1001 m. persikėlė
į Perėjumą (Pereum) ir prisidėjo prie tenykščių eremitų bei atnaujino
ryšius su imperatoriumi Otonu III.
Imperatoriui mirus (1002 sausio 23 ar 24)10, išvyko į Romą, ketindamas siekti vyskupo mitros ir leidimo krikščioniškajai misijai tarp
pagonių. Dar tų pačių metų rudenį iš popiežiaus Silvestro II (Gerbert
z Aurillac)11 rankų priėmė vyskupo šventimus ir palijų, kuris iš tikrųjų
reiškė arkivyskupo įgaliojimų suteikimą12. Vokietijoje susitiko su karaliumi Henriku II (1002–1024), o Magdeburgo arkivyskupo Taginono
buvo įšventintas misijų vyskupu (1004 rugpjūčio 21)13.

Kronika Thietmara, tłum., wstęp i komentarz M. Z. Jedlicki, Poznań, 1953, kn. 6, sk. 94,
p. 451; R. Prejs, „Źródła historyczne do życia i męczeństwa świętego Brunona“, in: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła?, red.
A. Kopiczko, Olsztyn, 2009, p. 294; J. Sochacki, „Ród i związki rodzinne Brunona z Kwerfurtu“, in: Bruno z Kwerfurtu. Osoba-dzieło-epoka, red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk,
2010, p. 227, 234; J. Tyszkiewicz, Brunon z Querfurtu w Polsce i w krajach sąsiednich.
W tysiąclecie śmierci 1009–2009, Pułtusk, 2009, p. 76; J. Strzelczyk, Apostołowie Europy,
Poznań, 2010, p. 203.
	
G. Białuński, Misja..., p. 24.

J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 42, 139.

Apie Italijos religinį gyvenimą Brunono Kverfurtiečio laikais: J. Kujawiński, „Italia sacra
w czasach Brunona“, in: Bruno z Kwerfurtu, p. 63–97.

J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 77, 139.
	
J. Tyszkiewicz, „Pobyty Brunona z Querfurtu w Polsce“, in: Święty Brunon, p. 164;
G. Białuński, Misja..., p. 26; J. Strzelczyk, Apostołowie..., p. 208.
10
G. Labuda, „Otto III“, in: SSS, t. 3, 1967, p. 562; J. Strzelczyk, Otton III, Wrocław, 2009,
p. 190; J. Tyszkiewicz, „Pobyty...“, p. 164; idem, Brunon..., p. 59–60, 77, 140;
M. Ščavinskas, „Kilka uwag w kwestii arcybiskupstwa misyjnego św. Brunona z Kwerfurtu“, in: Bruno z Kwerfurtu, p. 256.
11
Apie Brunono Kverfurtiečio požiūrį į popiežių Silvestrą II: J. Strzelczyk, „Bruno z Kwerfurtu a polityka Cesarstwa na wschodzie“, in: Bruno z Kwerfurtu, p. 173.
12
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie..., p. 84; R. Grzesik, „Chrześcijaństwo na Węgrzech
w czasach św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu“, in: Święty Brunon, p. 30;
G. Białuński, Misja..., p. 28.
13
Kronika Thietmara, kn. 6, sk. 94 (58), p. 451–453; J. Strzelczyk, „Tagino“, in: SSS, t. 6,
1977, p. 14; J. Tyszkiewicz, „Pobyty...“, p. 164–165; idem, Brunon..., p. 142; M. Ščavinskas,
op. cit., p. 256.
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1004-aisiais išvyko pas „juoduosius vengrus“ – juos galima tapatinti su Chazarijos kabarų gentimis14. Apie šios kelionės rezultatus žinių nėra. 1005 m. pabaigoje arba 1006-ųjų pradžioje Brunonas aplankė
Lenkiją15. Tuo metu jis parašė Penkių brolių kankinių gyvenimą (Vita
Quinque Fratrum Martyrum)16 ir galbūt surengė misiją į Švediją17.
Kita kelionė, į Vengriją, sutapo su Boleslovo Narsiojo 1007 m.18 karu
su Henriku II. Misija, ko gero, vėl pas „juoduosius vengrus“, nepasisekė. Tačiau jos metu Brunonas susidūrė su klajoklių pečenegų gentimis. Paskui jis vėl sugrįžo į Lenkijos karaliaus dvarą, o iš čia 1008-ųjų
pradžioje išvyko per Rusią pas pečenegų pagonis19, ketindamas juos
atversti į krikščionybę. Jam pavyko įkalbėti 30 iš jų priimti krikštą,
įšventinti jiems naują vyskupą ir inicijuoti taikos sutartį tarp Rusios
ir pečenegų krašto20. Boleslovo Narsiojo dvare Brunonas vėl atsidūrė
1008-ųjų rudenį ir iš čia 1009 m. sausį pradėjo savo krikščioniškąją
misiją – pasibaigusią jo mirtimi21 – į Prūsiją. Krašto, kuriame atsidūrė
Brunonas, karalius buvo Netimeras22. Jo prakilnybei atvesdinti sugauti
misionieriai. Valdovas sušaukė sueigą, kurios metu, Brunonui sudeginus prūsų dievų atvaizdus, jam buvo skirtas išbandymas ugnimi23.
Visų šių įvykių rezultatas – Netimero ir jo 300 vyrų pakrikštijimas24.
Misionieriai nusprendė savo misiją tęsti kitoje vietoje, tačiau šį kartą genties sueiga nesutiko. Nepaisę šio draudimo misionieriai buvo
nužudyti. Brunono ir jo palydos palaikus vėliau išpirko Lenkijos val14

15
16

17
18

19

20

21
22

23
24

T. Lewicki, „Kawarowie“, in: SSS, t. 2, 1964, p. 395; H. Łowmiański, Początki Polski.
Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. 5, Warszawa, 1973, p. 398; G. Białuński, Misja...,
p. 30; J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 62, 78.
J. Tyszkiewicz, „Pobyty... “, p. 166–167, 169; idem, Brunon..., p. 46, 64, 114–115, 143.
Brunono Kverfurtiečio kūrybą pristato A. Kuźmiuk-Ciekanowska, „Piśmiennictwo
świętego Brunona z Kwerfurtu“, in: Święty Brunon, p. 291–317.
Tyszkiewicz, „Pobyty...“, p. 166; G. Białuński, Misja..., p. 30.
S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Kraków, 2006, p. 227 (1 wyd. Lwów, 1925);
G. Białuński, Misja..., p. 32; P. Wiszewski, „Brunon jako opiekun domu Bolesława
Chrobrego. Przyczynek z dziejów komunikacji Pierwszych Piastów z elitami Rzeszy“, in:
Bruno z Kwerfurtu, p. 224.
J. Dudek, „List Brunona z Kwerfurtu do Henryka II i De administrando imperio (cap.
37) Konstantyna Porfirogenety: próba rekonstrukcji trasy misyjnej Brunona do kraju Pieczyngów“, in: Bruno z Kwerfurtu, p. 241.
„List ś. Brunona do Henryka II cesarza“, in: Monumeta Poloniae Historica, wyd.
A. Bielowski, t. 1, Lwów, 1864, p. 225.
G. Białuński, Misja..., p. 34.
„Hystoria de predicacione episcopi Brunonis cum suis capellanis in Pruscia et martirio
eorum“, in: M. Sosnowski, Anonimowa Passio s. Adalperti martiris (BHL 40) oraz Wiperta Historia de predicatione episcopi Brunonis (BHL 1471b) – komentarz, edycja,
przekład, Rocznik Biblioteki Narodowej, 2012, t. 43 (toliau: Wipert), p. 72.
G. Białuński, Misja..., p. 77.
Wipert, p. 72.
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dovas25. Atrodo, kankinys Brunonas buvęs kanonizuotas tarp 1019 ir
1025 m.26
Brunono Kverfurtiečio misijų veiklos pagrindinius šaltinius sudaro trys pranešimų versijos27. Pirmoji, bavarų, yra kapeliono Viperto
(Wipert)28 pasakojimas, tačiau išlikusi tik XI a. jo kopija29. Jis, kaip
vienas iš Brunono vadovaujamų misionierių, buvo liudininkas tų įvykių ir vėliau juos atpasakojo asmeniui, atsakingam už jo žodžių užrašymą. Negalėjo to padaryti pats, nes misijai tragiškai baigiantis buvęs
apakintas. Regis, mums artimiau nežinomas redaktorius galutinį Viperto pasakojimą bus paveikęs neigiamai: jį sutrumpinęs, o kai kuriuos
faktus taip pat blogai supratęs.
Antrosios – italų – versijos autorius Petras Damianis (Pietro Damiani)30. Ji parašyta Italijoje apie 1040 m. ir sudaro kūrinio Šventojo
Romualdo gyvenimas31 dalis. Šiame tekste, nors pasakojimas apie
Brunono gyvenimą čia tėra antraeilė tema, esama žinių, kurios
papildo Viperto pranešimą. Įdomu, kad Damianis, kalbėdamas apie
misionierių, vartoja tik jo vienuoliškąjį vardą – Bonifacas.
Saksų versijai priklauso: Titmaro (Thietmar) kronika, Kvedlinburgo analai (Annales Quedlinburgenses32) bei Magdeburgo arkivyskupų
darbai (Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium33). Merzeburgo
vyskupas Titmaras34, Brunono giminaitis, dalį kronikos parašė apie
jo gyvenimą 1014 m. (vėliausios žinios gali būti iš 1018 m. lapkričio
– vyskupas mirė gruodžio 1 d.)35. Titmaras buvo susipažinęs su Kvedlinburgo analais ir dirbdamas jais naudojosi (bent iš dalies). Magdeburgo arkivyskupų darbuose esama XII a. informacijos, sutampančios
su pateikta Kvedlinburgo analuose, turbūt todėl, kad abiem atvejais

Kronika Thietmara, kn. 6, sk. 95(58), p. 453.
G. Białuński, Misja..., p. 35.
27
J. Bieniak, „Wyprawa misyjna Brunona z Kwerfurtu a problem Selencji“, Acta BalticoSlavica, 1969, t. 6, p. 189; G. Białuński, Studia..., p. 124–125; idem, Misja..., p. 41–50.
28
Wipert, p. 70–73.
29
J. Bieniak, „Wyprawa...“, p. 189; G. Białuński, Studia..., p. 124; idem, Misja..., p. 47;
R. Prejs, op. cit., p. 297; D. A. Sikorski, op. cit., p. 19.
30
R. Prejs, op. cit., p. 295.
31
Petri Damiani, „Vita Beati Romualdi“, in: 1009 metai: Šv. Brunono Kverfurtiečio misija,
sud. I. Leonavičiūtė, Vilnius, 2006 (toliau: Damiani), p. 192–201.
32
Annales Quedlinburgenses, in: 1009 metai, p. 72.
33
Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium, in: 1009 metai, p. 108–111.
34
Apie Titmarą: J. Strzelczyk, Thietmar, in: SSS, t. 6, 1977, p. 74–75.
35
R. Prejs, op. cit., p. 294.
25
26

Krz y s zto f W r ó b lew s k i

10

naudotasi tuo pačiu šaltiniu – giesme apie Kristaus kančią, žinoma dar
ir XV a.36
Prancūzų vienuolio Ademaro Chabaniečio (Ademari Cabannen37
sis) pasakojimas, užrašytas turbūt apie 1024–1029 m., tyrinėtojų
laikomas dar viena – ketvirta – versija, vadinama akvitaniškąja38. Šis
šaltinis turi šiek tiek sąsajų su Viperto, Petro Damianio ir Titmaro pasakojimais. Tačiau yra jame ir akivaizdžių klaidų, atsiradusių turbūt
dėl to, kad Ademaras naudojosi žodine informacija.
Svarbiausias šaltinis, leidžiantis įsivaizduoti Brunono misijinės
veiklos užmojus, yra jo laiškas vokiečių karaliui Henrikui II (Epistola
Brunonis ad Henricum regem). Ježis Stšelčykas (Jerzy Strzelczyk)
laiko šį Laišką geriausiu – literatūriniu atžvilgiu – vienuolio veikalu39.
Jis parašytas Lenkijoje prieš išvykstant į misiją pas prūsų gentis, turbūt 1009 m. sausį40. Kūrinį sudaro du lygiagretūs motyvai. Pirmasis,
misionieriaus nuomone, apie peiktiną Henriko II sąjungą su pagonimis
veletais-liutičiais (be to, dar ir apostatais), nukreiptą prieš Boleslovą
Narsųjį41. Pasak Brunono, pagonių evangelizacija esanti veiksminga
tik misionierius remiant valdovams (kaip sektinus pavyzdžius jis nurodo Konstantiną Didįjį bei Karolį Didįjį). Jie turėtų susitelkti ties pagrindiniu tikslu – visais įmanomais būdais remti krikščionybės skleidimą. O Henrikas II dėl savo konflikto su lenkų kunigaikščiu trukdė
siekti šio kilnaus tikslo.
Antrasis motyvas yra Brunono pasakojimas apie misijinę veiklą ir
ateities planus. Jis aprašo paeiliui: savo viešnagę Rusios kunigaikščio
dvare, misiją pas pečenegus bei išsiųstų į Švediją misionierių istoriją.
Praneša taip pat apie apsilankymą Vengrijoje, ir nepaprastai svarbu,
jog užsimena apie savo planus evangelizuoti prūsus.
Baigiant susijusių su šv. Brunonu šaltinių apžvalgą, verta atkreipti dėmesį į dar vieną iš jų – Vita et Passio S. Brunonis Episcopi et Martyris Querfordensis42, kuris, nors parašytas vėlai, apie

36
37

38
39
40
41

42

M. Białuński, Misja..., op. cit., p. 42–43.
„Ademari Cabannensis Chronicon“, in: 1009 metai, p. 206–210. Apie Ademarą:
M. Dembińska, „Ademar de Chabannes“, in: SSS, t. 1, 1961, p. 4.
M. Białuński, Misja..., op. cit., p. 48–49.
J. Strzelczyk, Apostołowie..., p. 214.
M. Białuński, Misja..., op. cit., p. 63; J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 152–153.
R. Michałowski, „Król czy misjonarz? Rozumienie misji w X/XI wieku“, in: Bruno
z Kwerfurtu, p. 139.
„Vita et Passio S. Brunonis Episcopi et Martyris Querfordensis“, in: 1009 metai, p. 162–
179.
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1400 m., traukia istorikų ir kitų tyrinėtojų dėmesį43. Tačiau šį pasakojimą nagrinėti būtina itin atsargiai. Šiame šaltinyje, kaip įrodė Gžegožas
Bialunskis (Grzegorz Białuński), yra tariamų prūsiškų elementų: asmenvardis Zebeden ir upės vardas Alstra44. Jie yra tapę pagrindu įvairių hipotezių – kartais visiškai fantastinių45 – dėl kankinio Brunono ir
jo bendražygių mirties vietos. Pastebėtina ir tai, kad nežinomas Vita et
Passio… autorius neišvengė ir kitų akivaizdžių klaidų46.
Galima krikščioniškosios misijos sėkmė priklauso nuo išsamaus
jos suplanavimo. Aprūpinti viskuo keliolikos asmenų grupę reikėjo
daug lėšų, jų skyrė Boleslovas Narsusis47. Brunonas su pagarba
kalbėjo apie lenkų kunigaikščio dosnumą, peikdamas vokiečių valdovo veiksmus: [...] kunigaikštis Boleslovas, kuris visomis dvasios
ir kūno jėgomis, su didžiausiu atsidavimu, norėjo man padėti atversti prūsus ir nusprendė visiškai nešykštėti pinigų šiam tikslui, štai
[įsivėlęs] į karą [su Henriku II ir jį remiančiais liutičiais – K. W.], kurį
protingasis karalius [Henrikas II – K. W.] manė esant būtiną, neturi
nei laiko, nei gali man padėti skelbiant Evangeliją48. Apie šį faktą
savo kronikoje užsimena ir nepalankus lenkų kunigaikščiui Titmaras:
Gavo daug dovanų iš Boleslovo ir kitų turtingųjų, bet greitai jas bažnyčioms, draugams ir varguoliams išdalijo, nieko sau nepasilikęs49.
Reikėjo taip pat imtis diplomatinių veiksmų plačiu mastu tose šalyse,
kurių interesai galėtų nukentėti dėl Brunono ir jo bendražygių veiklos50. Jau pirmąkart viešėdamas Lenkijoje51, jis išsiuntė misionierius į
Švediją: Tuo tarpu tesužino karalius [Henrikas II – K. W.], kad mūsų
vyskupas, kurį kartu su Tau pažįstamu, gerbiamu vienuoliu Rodbertu
išsiunčiau į užjūrį skelbti Evangeliją švedams – kaip tvirtai pareiškė
atvykę pasiuntiniai – pakrikštijo, ačiū Dievui, patį švedų karalių, ku-

J. Bieniak, „Wyprawa...“, p. 192, išnaša 48; G. Białuński, Studia..., p. 125, 134; E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie nawracał i gdzie zginął biskup Bruno z Kwerfurtu?“, in: Święty
Brunon, p. 173, 176; eadem, Dzieje granicy, p. 225–226.
44
G. Białuński, Misja..., p. 108–113.
45
L. Palmaitis, „Hipoteza „skalowska“ w historii świętego Brunona i problem rzeki Alstry“,
in: Święty Brunon, p. 209–211.
46
R. Prejs, op. cit., p. 299; G. Białuński, Misja..., p. 46–47.
47
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 51–52, 95, 124, 160.
48
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 227; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla
Henryka II“, in: Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, įžanga ir komentarai
J. Karwasińska, vert. K. Abgarowicz, Warszawa, 1966, p. 258–259.
49
Kronika Thietmara, kn. 6, sk. 94 (58), p. 453
50
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie..., p. 85.
51
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 47, 149.
43
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rio žmona jau seniai esanti krikščionė52. Deja, apie paslaptingąjį vyskupą daugiau žinių neišliko. Pasak Jano Tyškevičiaus (Tyszkiewicz),
galėjęs tai būti slavas, mokantis švediškai53.
Misionieriai į Švediją išvyko tikriausiai iš Gdansko, iki ten juos palydėjęs Brunonas54. Čia jis turėjo progą daugiau sužinoti apie prūsus55.
Jog tai buvęs Gdanskas, byloja jo sąsajos su šv. Vaitiekumi – Brunono
dvasiniu globėju. Todėl jis galėjęs pasirinkti būtent šį centrą. Noriu
pabrėžti, jog tai tik hipotezė, tačiau, mano nuomone, ji gana įtikinama
ir galima. Be to, už Gdanską pasisako ir Janas Poverskis (Powierski)56.
Galėjęs tai būti ir Kolobžegas, vokiečių kilmės vyskupo Reinberno57
būstinė, ypač jei remtumėmės Mariaus Ščavinsko išvadomis, pagal kurias prūsų kraštas buvęs Kolobžego vyskupijos įtakos sfera58. Tačiau
vyskupija sunyko dar 1005 m. dėl karo su Henriku II59. Švedų valdovas tuomet buvo Olafas Šiotkonungas (Skötkonung, 995–1022), sūnus
Eriko Nugalėtojo (Segersäll) ir Sventoslavos (Świętosława) – ko gero,
Boleslovo sesers60. Jos užtarimas galėjęs reikšmingai paveikti palankų
Brunono organizuotos grupės priėmimą švedų karališkajame dvare61.
Sėkmingą misijos akciją teko nutraukti, įvykus vietos žmonių sukilimui: Kai netrukus kartu su juo tūkstančiui žmonių iš septynių genčių
buvo suteikta ta pati malonė, kiti pasipiktinę norėjo juos nužudyti,
visi kartu su vyskupu kuriam laikui atsitraukė, tikėdamiesi vėl sugrįžti62. Pavaldiniams sukilus, švedų valdovo rankose teliko Vesterjotlando provincija63. Tolesnis misionierių likimas nežinomas. Brunonas
rengėsi rašyti Henrikui II dar vieną laišką-ataskaitą, kai tik grįšią pasiuntiniai su naujomis žiniomis: Kai tik sugrįš pasiuntiniai, išsiųsti
sužinoti, kaip laikosi ir kokia jų buvo kelionė atgal, ką bepasakytų,
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 260–261.
53
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 114.
54
Ibidem, p. 114–115.
55
Ibidem, p. 123.
56
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie..., p. 85.
57
A. Wędzki, „Reinbern“, in: SSS, t. 4, 1970, p. 486.
58
M. Ščavinskas, op. cit., p. 261.
59
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 189. Kitokios nuomonės yra J. Powierski, Stosunki polskopruskie..., p. 86, išnaša 151.
60
G. Labuda, „Olaf Skotkonung“, in: SSS, t. 3, 1967, p. 471; E. Roesdahl, op. cit., p. 72–73;
J. Strzelczyk, Apostołowie..., p. 215.
61
G. Białuński, Misja..., p. 32.
62
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 261.
63
E. Roesdahl, Historia Wikingów, Gdańsk, 1996, vert. F. Jaszuński, p. 73.
52
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viską Tau, karaliau, kuris mane įtikinai skelbti Evangeliją, kaip Tavo
pareigingas tarnas pasistengsiu tučtuojau pranešti64.
Iš Vengrijos grįžęs į Lenkiją, Brunonas išvyko su krikščioniškąja
misija pas pečenegus: Iš tikrųjų prabėgo jau beveik ištisi metai mėnesių ir dienų, kai palikome Vengriją – kur veltui sugaišome daug laiko,
– ir leidomės į kelionę pas pečenegus, žiauriausius iš visų pagonių65.
Pirmąkart su pečenegais Brunonas bus susidūręs per antrą savo
išvyką į Vengriją. Tuomet jis galėjo pažinti jų kultūrą ir pramokti
kalbos66. Tačiau tikriausiai reikalingas buvo ir vertėjas, jo paslaugos
galėjusios būti ypač vertingos būsimos misijos laikotarpiu67.
Pirmąkart pečenegai (Печенѣзи)68 minimi Senųjų laikų pasakojime 915 m.: Atėjo pirmąkart pečenegai į rusėnų žemes ir, sudarę
taikos sutartį su Igoriu, patraukė Dunojaus link69. Taikos sutartis
nustojo galiojusi turbūt jau 920 m., kai kunigaikštis Igoris kovojo su
klajokliais70. O jau 944 m. pečenegai, kaip samdomi kariai, talkino
Rusios kariaunai puolant Bizantiją71. 968 m. pečenegai puolė Kijevą,
tačiau buvo sumušti Sviatoslavo Igorevičiaus dalinių72. 972 m. pavasarį
karingasis kunigaikštis buvo pečenegų suimtas ir nužudytas73. Jų valdovas Kurija liepęs iš nukauto priešininko kaukolės padaryti taurę.
Nugalėjęs savo brolį Jaropolką, Rusios soste įsitvirtino Vladimiras
Sviatoslavičius (980–1015). 992–997 m. jis tęsė kovas su klajoklių
gentimis. Jų keliamas pavojus sumažėjo tik apie 1090 m.74

List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 261.
65
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 224; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 251.
66
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 48, 78.
67
J. Dudek, op. cit., p. 245.
68
Apie pečenegus rašė: В. Т. Пашуто, Внешняя политика, p. 107–110; T. Lewicki, „Pieczyngowie“, in: SSS, t. 4, 1970, p. 85–86; H. Łowmiański, Początki Polski..., p. 70–71;
K. Dąbrowski, T. Nagrodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski, Hunowie europejscy, Protobułgarzy,
Chazarowie, Pieczyngowie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, p. 479–625;
И. Г. Коновалова, В. Б. Перхавко, Древняя Русь и Нижнее Подунавье, Москва, 2000,
p. 147–161.
69
Повесть временных лет, leid. Д. С. Лихачев, t. 1, red. Л. Адрианова-Перетц, МоскваЛенинград, 1950, p. 31, vert. pagal: Powieść minionych lat, vert. ir sud. F. Sielicki, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1999, p. 33. Skeptiškas dėl šios informacijos patikimumo yra
H. Łowmiański, Początki Polski..., p. 70.
70
Повесть временных лет, p. 32.
71
Ibidem, p. 33–34.
72
Ibidem, p. 47–48.
73
Ibidem, p. 53.
74
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 73.
64
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Aprašydamas polovcų antpuolio padarinius Pečioros vienuolynui,
metraštininkas aprašo ir klajokliškų genčių kilmę (tarp jų ir pečenegų),
kurių protėvis buvęs Šventajame Rašte minimas Izmaelis: O Izmaelis
turėjo dvylika sūnų, iš jų yra turkmėnai ir pečenegai, ir torkai bei
kumanai, tai yra polovcai, kurie ateina iš dykumos75. Pečenegai, iš
tikrųjų giminingi su polovcais ir torkais, X a. antroje pusėje valdė prie
Juodosios jūros esančias žemes – nuo Dniepro žemupio iki Dunojaus
žemupio76.
Brunono sumanymą rėmė Boleslovas Narsusis77. Šaltiniuose
nėra žinių, kad jį būtų rėmęs Vengrijos valdovas Steponas I (997–
1038)78. Misija galėjo prasidėti Gniezne arba Poznanėje ir ėjo turbūt
per Peremislį Kijevo kryptimi79. Kijeve, kunigaikščio Vladimiro
Sviatoslavičiaus dvare, Brunonas atsidūrė tikriausiai paskutinėmis
1008 m. sausio dienomis80. Kunigaikščio palankumas Brunonui byloja
apie draugiškus tų laikų lenkų ir rusėnų santykius. Tai patvirtina ir
Senųjų laikų pasakojimas, nors jame kalbama apie paskutinį Vladimiro valdymo laikotarpį81: Ir gyveno [Vladimiras – K. W.] su kaimynais kunigaikščiais taikoje – su liachų Boleslovu ir su vengrų Steponu, ir su čekų Oldrichu. Ir buvo tarp jų taika ir draugystė82. Tačiau
valdovas mėnesį delsė duoti leidimą misionieriams keliauti toliau:
Rusios kunigaikštis [Vladimiras – K. W.], didis ir turtingas valdovas, laikė mane vieną mėnesį, darydamas tai prieš mano valią, tarsi
aš pats ieškočiau sau galo, labai atkalbinėjo nuo kelionės pas tokią
neprotingą [pečenegų – K. W.] gentį, kur sielų išganymui nelaimėsiu
ir kur manęs laukia tik pati gėdingiausioji mirtis83. Vladimiras, numanydamas galimą pavojų, norėjo tokiu būdu duoti Brunonui daugiau
laiko iš pagrindų pergalvoti misijos planą bei gauti daugiau žinių apie
pečenegus. Be valdovo sutikimo, reikalingas dar buvo Rusios vyskupo

Повесть временных лет, p. 152–153, vertimas pagal: Powieść minionych lat, p. 179.
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 71.
77
G. Białuński, Misja..., p. 60.
78
J. Tyszkiewicz, Brunon.., p. 50–52, 66, 95, 116, 150.
79
Ibidem, p. 53, 116, 119–120.
80
Ibidem, p. 49, 53, 108, 116.
81
В. Т. Пашуто, Внешняя политика, p. 34; H. Łowmiański, Początki Polski..., p. 120.
82
Повесть временных лет, p. 86, vertimas pagal: Powieść minionych lat, p. 99–100.
83
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, List do króla Henryka II, in: Piśmiennictwo, p. 251.
75
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pritarimas. Misionierius privalėjo taip pat susitikti su Sebastos metropolitu Teofilaktu84.
Ilgiau viešėdamas kunigaikščio dvare Brunonas turėjo galimybę
daugiau sužinoti apie lietuvius ir jotvingius. Šių žinių šaltinis, nors, ko
gero, šališkas, buvęs pats kunigaikštis ir jo kariaunos vyrai, menantys 983 m. Jotvos puolimą85. Brunonas galėjęs kalbėtis ir su Kijeve
esančiais karingais skandinavų pirkliais, kurie, prekiaujantys su prūsų
gentimis, turėję apie juos daugiau ir įvairesnių žinių. Galų gale jam
pavyko įtikinti Vladimirą savo sumanymo sėkme. Nepaisant priešingos
Andžejaus Popės (Andrzej Poppe)86 nuomonės, nulemti galėjo grynas
išskaičiavimas – galima nauda ir žala. Misijos iniciatorius buvo Boleslovas Narsusis, jis turėjo išlaikyti misionierius misijos metu ir – tam
tikra prasme – buvo atsakingas už jų likimą. Tuo tarpu Rusios valdovas atliko šeimininko vaidmenį: garbingai priėmė lenkų pasiuntinius,
visą mėnesį juos globojo Kijeve, suteikė informacijos. Rusiai galima
misijos sėkmė reiškė tik naudą.
Pats kunigaikštis Vladimiras su savo kariais palydėjo misionierius iki sustiprintos Rusios ir klajoklių genčių sienos, nutolusios per
dvi dienas kelio. Čia dar kartą kunigaikštis pabandė atkalbėti Brunoną
nuo misijos – bet veltui. Rusėnų ir pečenegų sieną – jau be ginkluotosios palydos – Brunonas su bendražygiais kirto 1008 m. vasario 22 d.87
Trečią kelionės dieną misonierių grupė pateko į pečenegų rankas. Dėl
šio įvykio sušaukta sueiga, kurios metu misionieriams pavyko gauti pečenegų diduomenės leidimą krikščioniškajai misijai. Trijų pečenegų genčių (Laiške jos apibūdinamos kaip trys dalys – tres partes)
evangelizacija truko penkis mėnesius ir, nepaisant kitokios paties Brunono nuomonės, davė nedaug naudos – apkrikštyta tik 30 žmonių88.
J. Tyškevičius buvo priskaičiavęs 50 asmenų, t. y. 7–8 šeimas, sudariusias vieną giminę89. Laiške esančią informaciją Jaroslavas Dudekas90
palygino su bizantiškaisiais šaltiniais. Imperatoriaus Konstantino VII

J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 184–185. Apie metropolitą Teofilaktą: A. Kijas, „Teofylakt“,
in: SSS, t. 6, 1977, p. 59.
85
Повесть временных лет, p. 58.
86
A. Poppe, „Wokół chrztu Rusi“, in: Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa, 1999, p. 227.
87
J. Tyszkiewicz, „Pobyty...“, p. 167; idem: Brunon..., p. 83, 116. Skeptiškas dėl šios Brunono įžengimo į pečenegų kraštą datos yra A. Poppe, „Wokół chrztu...“, p. 230.
88
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 225.
89
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 86, 103.
90
J. Dudek, op. cit., p. 243–245, išnaša 2.
84
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Purpurinio (913–959)91 veikale De administrando imperio (Apie imperijos valdymą) klajoklių valdoma teritorija (Patzynakia) skirstoma
į 8 sritis, o šios į 40 apygardų. Pusė pagrindinių sričių buvo į rytus nuo
žemutinio Dniepro, kitos keturios sudarė vakarinę grupę. Sritis ir apygardas valdė atitinkamai didieji ir žemesnieji viršininkai (archontai).
Jeigu Brunonas kirto ne vadinamuosius Gyvačių, o Trepolio pylimus,
jis galėjo atsidurti vakarų pečenegų kilčių srityse, iš dalies esančiose
prie Rusios arba jai pavaldžių teritorijų ribos. Arčiausiai Kijevo buvo
Charaboï sritis, o Iabdiertim srityje tikriausiai buvęs pečenegų genčių
politinis centras. Be to, čia (viename iš vos 3 regionų) gyveno kangarsai, pagarsėję tarp kitų pečenegų kilmingumu ir ypač vikrumu kovose.
Paskutinės dvi sritys nesiribojo su Kijevo Rusia nei jai pavaldžiomis
žemėmis. Su Kato Gyla kraštu siekėsi vengrų gentys, o labiausiai į
pietus esančią Giazichopon sritį nuo Dunojaus bulgarų teskyrė pusdienis kelio.
Sueigai (bizantiškuose šaltiniuose ji vadinama komenton)92 sutikus, naudodamiesi tradicine svetingumo teise, misionieriai galėjo be
didesnių kliūčių keliauti po nomadų žemes ir skelbti naują tikėjimą.
Sudaryta taip pat taikos sutartis tarp rusėnų ir pečenegų – jai įtakos
turėjęs pats Brunonas: Ši taika, – sako [pečenegai – K. W.], – yra Tavo
[Brunono] kūrinys. Jeigu ji bus tvirta, kaip kad tikini, visi mielai tapsime krikščionimis. Jeigu Rusios kunigaikštis [Vladimiras – K. W.]
nebus ištikimas santarvei, turėsime siekti karo, ne krikščionybės93.
Vis dėlto taip ir neaišku, kuri iš šalių pirmoji pasiūlė taikos sutartį
ir koks iš tikrųjų buvo Brunono vaidmuo. Galimas dalykas, sandora
apėmusi tik kelias gentis94. Tokiu atveju ji skirta tik Patzynaki srities
vakarinių regionų – Charaboï, Iabdiertim ir Kato Gyla – gyventojams. Taikos sutartis papildomai sutvirtinta atidavus klajokliams įkaitu
kunigaikščio sūnų: Todėl grįžau pas Rusios kunigaikštį [Vladimirą –
K. W.], kuris atsidėkodamas Dievui atidavė įkaitu savo sūnų95. Nepaprastai sunku atsakyti į klausimą, apie kurį kunigaikščio Vladimiro
sūnų rašė Brunonas, nes Rusios kunigaikštis turėjęs jų daug: Turėjo

Apie Konstantiną VII Purpurinį ir jam priskiriamus veikalus: W. Swoboda, „Konstantyn
Porfirogeneta“, in: SSS, t. 2, 1964, p. 464–465.
92
J. Dudek, op. cit., p. 241–242.
93
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 225; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 253.
94
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 103.
95
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 253.
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dvylika sūnų: Vyšeslavą, Iziaslavą, Jaroslavą, Sviatopolką, Vsevolodą, Sviatoslavą, Mstislavą, Borisą, Glebą, Stanislavą, Pozvizdą, Sudislavą96.
Aišku, kad autorius neturėjęs galvoje Polocko kunigaikščio
Iziaslavo, Vladimiro ir Rognedos (Rogvolodo dukters) sūnaus, mirusio apie 1001 m.97 Stanislavas ir Pozvizdas Senųjų laikų pasakojime
minimi tik kartą (cituotoje ištraukoje) ir nėra jokių žinių apie tolesnį
jų likimą. Pasak J. Tyškevičiaus, negalima imti domėn ir Sviatopolko
(1015–1016, 1018–1019)98 – apie jį metraštyje pateikiama informacija
skatina daryti visiškai priešingą išvadą, patvirtinančią A. Popės teiginį99. Kunigaikščio ir sūnaus santykiai nebuvo geri nuo pat jo gimimo.
Klasta nužudžius Jaropolką Sviatoslavičių, Vladimiras pradėjo gyventi su brolio žmona, graike, o ji buvusi nėščia, iš jos gimė Sviatopolkas.
[...] Todėl tėvas jo ir nemėgo, nes šis buvęs dviejų tėvų: Jaropolko
ir Vladimiro100. Vėliau Sviatopolkas naudosis pečenegų karių pagalba
kovodamas su Naugarduko kunigaikščiu Jaroslavu Vladimirovičium
dėl tėvonijos101. Nors šio pasakojimo apie Sviatopolko gimimo aplinkybes negalima laikyti visiškai patikimu šaltiniu102, sunku paneigti jo
sąjungą su pečenegais. Kad įkaitu buvęs Sviatopolkas, mano ir J. Poverskis, nors jo tolesnio gyvenimo vietą sieja su Pinsku ar Turovu (t. y.
su Rusios teritorija), kurie, pasak istoriko, Brunonui galėję pasirodyti
esantys centrinėje Rusios dalyje103.
Nėra svarbu, kuris iš brolių pateko į klajoklių rankas, pats įvykis
rodo, koks reikšmingas buvęs Vladimirui taikos sutvirtinimas su visai
neseniai buvusiais priešais104. Tikriausiai ir pečenegai buvo įpareigoti
išsiųsti į Rusią savus įkaitus.
Brunonas, pasinaudodamas misijų vyskupo (archiepiscopus gentium) teisėmis, įšventino naują vyskupą; apie jį daugiau žinių nėra: Iš
savųjų įšventinome taip pat vyskupą, kurį tas [Vladimiras – K. W.]
Повесть временных лет, p. 83, vertimas pagal: Powieść minionych lat, p. 95.
Повесть временных лет, p. 61; А. В. Назаренко, Древняя Русь на международных
путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей
IX–XII вв., Москва, 2001, p. 489.
98
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 101–103.
99
A. Poppe, „Światopełk I“, in: SSS, t. 5, 1975, p. 570.
100
Повесть временных лет, p. 55–56, vertimas pagal: Powieść minionych lat, p. 62.
101
Повесть временных лет, p. 96–98.
102
A. Poppe, „Światopełk I“, p. 571–572.
103
J. Powierski, „Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle stosunków
w strefie bałtyckiej)“, in: idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, t. 2, Malbork, 2005, p. 630.
104
J. Dudek, op. cit., p. 249.
96
97
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kartu su savo sūnumi įkurdino šalies [pečenegų – K. W.] viduryje.
Ir taip didesnei Išganytojo garbei ir šlovei įsiviešpatavo krikščionių
teisė blogiausioje ir žiauriausioje tautoje iš visų pagonių, gyvenančių
žemėje105. Vyskupas turėjo gerai mokėti pečenegų kalbą, kad sėkmingai galėtų jiems tarnauti. Ceremonijoje tikriausiai dalyvavo ir Rusios
vyskupai106. Vieta, kur buvo įšventintas naujasis vyskupas, nežinoma,
tačiau labiausiai tikėtina, kad tai galėjo vykti Kijeve, Perejeslavlyje
arba Belgorode107. Vyskupas ir kunigaikščio sūnus grįžo į klajoklių
valdomą teritoriją. Apie sudarytą taiką galėjo būti pranešta Bizantijos imperatoriui Bazilijui II (976–1025)108, kuris buvo suinteresuotas
tokiomis paliaubomis109. Tuomet jis kariavo su bulgarais (iš čia jo
pravardė Bulgarmušis) ir tikėjosi, kad abi ligi šiol tarpusavy kovojusios šalys suteiksiančios jam karinę paramą110. Pagal Dudeko įžvalgas,
kaip tik vykstančios kovos ir galėjo būti priežastis, dėl kurios Brunonas atsisakęs skelbti Dievo žodį ketvirtai [pečenegų – vert.] genčiai,
gyvenančiai Giazichopon srityje111. Ko gero, misionierių sėkmė galutinai įtikino kunigaikštį Vladimirą leisti tokią akciją jotvingių krašte.
1008 m. rugsėjį ar spalį Brunonas vėl atsidūrė Lenkijoje, iš ten parašė
Laišką karaliui Henrikui II. Ir iš čia 1009-ųjų pradžioje išvyko į jotvingių žemes.
Panašiai kaip misija pas pečenegus, taip ir į Prūsiją prasidėjo
Gniezne arba Poznanėje112, nors buvo nurodomos ir kitos vietos113. Atrodo, Brunonas su bendražygiais iš karaliaus Boleslovo Narsiojo dvaro
išvyko 1009 m. po sausio 6 d.114 Grupę sudarė 20 žmonių115, tačiau vardai žinomi tik penkių iš jų (dar Tiemicus, Aicus, Hezichus, Apichus)116,
kilusių iš Vokietijos117. Kitų misionierių tautybė nėra žinoma118. Prie
misionierių skaičiaus reikėtų dar pridėti mokančius prūsiškai vertėjus
List św. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla
Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 253.
106
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 62–63, 99–100, 103, 151–152, 173–174.
107
Ibidem, p. 100–101, 103.
108
W. Swoboda, „Bazyli II“, in: SSS, t. 7, 1982, p. 418–421.
109
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 101.
110
Ibidem, p. 93–94.
111
J. Dudek, op. cit., p. 250–254.
112
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 33–34, 131.
113
E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie nawracał...“, p. 171–172.
114
G. Białuński, Misja..., p. 63. Už sausio 10 (taip pat ir dėl kelionės į Rusią 1009 m.) pasisakė
ir J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 120–121.
115
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 124.
116
Wipert, p. 70; O. Prejs, op. cit., p. 297; G. Białuński, Misja..., p. 99–100.
117
S. Zakrzewski, op. cit., p. 228–229; G. Białuński, Misja..., p. 99–100.
118
G. Białuński, Misja..., p. 101–102.
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bei tarnus119, pasak J. Tyškevičiaus, jie sudarė pusę grupės120. S. Zakževskis (Zakrzewski) daro prielaidą, kad tarp misijos dalyvių galėjo
būti ir Boleslovo Narsiojo karių, turėjusių pasirūpinti misionierių saugumu121.
Kelionė arkliais į Prūsus užtruko bent mėnesį122. Deja, jos maršrutą šaltiniai nutyli, todėl dėl jo galima tik spėlioti123. Maršrutas galėjo
eiti per pelkėtas vietas, kurias žiemą124 lengviau įveikti. Tačiau būtina
atmesti visas hipotezes, teigiančias, jog naudotasi vandens keliu125. Žinių apie paskutinės misijos kryptį esama Brunono Laiške Henrikui II:
Aš dabar keliauju Prūsų link, kur eis pirma manęs Tas, kuris yra
prieš mane, kuris viską padarė ir dabar daro, maloningasis Dievas, ir
mano Viešpats, brangiausias Petras126. Brunonas gerai žinojo misijos
tikslą ir negalėjo supainioti prūsų su slavais ar sąmoningai suklaidinti
vokiečių imperatorių127. Tai atitinka ir vyskupo Titmaro pateiktą informaciją: Dvyliktaisiais savo pamaldaus ir atsiskyrėliško gyvenimo
metais iškeliavo į Prūsiją, norėdamas ir ten pasėti Dievo sėklą ir paversti tenykščius dirvonus derlinga žeme, tačiau dėl vis naujai ataugančių erškėčių nebuvo jam lengva įdirbti tą dirvonuojančią žemę128.
Apie pasirinktą kelionę Prūsijos kryptimi užsimena taip pat Vipertas,
šv. Brunono bendražygis129. Pasak Pjetro Damianio, tai buvusi Rusia130,
tačiau jis tikriausiai nieko nežinojęs apie prūsų gentis131. Tuo tarpu
Ademaras Chabanietis klaidingai tapatino prūsus su pečenegais132.

119
120
121
122
123

124

125

126

127

128
129
130
131
132

Ibidem, p. 100–103.
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 124.
S. Zakrzewski, op. cit., p. 177–178.
G. Białuński, Misja..., p. 64, 128.
Bandymas atkurti šv. Brunono ir jo bendražygių kelionės maršrutą: R. Klimek, „Misja
św. Brunona z Kwerfurtu na tle wczesnośredniowiecznych szlaków komunikacyjnych“,
in: Święty Brunon, p. 109–136.
E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie nawracał...“, p. 180–181; eadem, Dzieje granicy...,
p. 228, išnaša 56.
E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie nawracał...“, p. 181, išnaša 69; G. Białuński, Misja...,
p. 335.
List ś. Brunona do Henryka II cesarza, p. 228; Brunon z Kwerfurtu, „List do króla Henryka II“, in: Piśmiennictwo, p. 253–254.
P. M. A. Cywiński, „Jaćwieska lokalizacja ostatniej misji i miejsca śmierci Brunona
z Kwerfurtu“, in: Święty Brunon, p. 189.
Kronika Thietmara, kn. 6, sk. 95 (58), p. 453.
Wipert, p. 70; G. Białuński, Studia..., p. 126.
Damiani, p. 196.
G. Białuński, Misja..., p. 64–65.
Ibidem, p. 65.
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Ankstyvaisiais viduramžiais prūsais buvo vadinama dauguma baltų
genčių, tarp jų ir jotvingiai133.
Vos kirtę Prūsijos sieną, Brunonas ir jo bendražygiai buvo suimti (panašiai įvyko ir kelionėje pas pečenegus). Tai įrodo buvus karių
būrius, turėjusius saugoti pasienio teritoriją134. Tolesnis svetimšalių likimas priklausydavęs nuo vietos vado arba sueigos sprendimo. Šiuo
atveju misionieriai buvo nuvesti pas karalių Netimerą. Jo vardas vis
dar domina tyrinėtojus. Dalis jų mano vardą esant slaviškos kilmės135,
dalis – baltiškos136, dar kiti – skandinaviškos137. Vis dėlto labiausiai
tikėtina yra prūsiška vardo etimologija138. Vipertas Netimerą vadina
rex139, kas atitinka prūsų konagį ir lietuvių kunigą140. Brunonui per
trumpą laiką pavyko su karaliumi susitarti. Manytina, jog valdovas
galėjęs atstovauti grupuotei, kuri buvusi palanki naujai religijai141.
Netimeras sušaukė sueigą, jos metu misionierius sudegino stabus (simulacra)142 ir sėkmingai atlaikė išbandymą ugnimi143. Šie žygdarbiai
įtikino prūsus (anot Viperto, 300)144 priimti krikštą. Pastebėtina, kad
prūsai, kaip ir lietuviai145, turėję stabus ir juos garbinę146. Tiesa, kai
kurie tyrėjai yra kitokios nuomonės147, bet, atsižvelgiant į šaltinius,
tokie teiginiai laikytini nepagrįstais148. Padaryti iš natūralių medžiagų dievų atvaizdai (amuletai?)149 galėjo būti lengvai sunaikinti. Atrodo, išbandymas ugnimi – savotiška religijų dvikova – buvo apsukri
inscenizacija150. Jeigu iš tikrųjų taip buvo, tai dar vienas argumentas,
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J. Bieniak, „Wyprawa...“, p. 193; E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie nawracał...“, p. 173–
174; J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 96.
G. Białuński, Studia..., p. 129; idem, Misja..., p. 67–69.
S. Zakrzewski, op. cit., p. 229; J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 127, 154; E. KowalczykHeyman, „Gdzie nawracał...“, p. 182; eadem, Dzieje granicy..., p. 229.
G. Białuński, Studia..., p. 126.
D. Baronas, Święty Brunon, in: Święty Brunon, p. 374–375, 380.
G. Białuński, Misja..., p. 65–67.
Wipert, p. 72.
G. Białuński, Misja..., p. 72–76.
Ibidem, p. 85.
Wipert, p. 72.
G. Białuński, Studia..., 128–129; idem, Misja..., p. 78–85.
Šį skaičių simbolišku laiko E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie nawracał...“, p. 184–185,
išnaša 90; eadem, Dzieje granicy..., p. 230, išnaša 64.
K. Skirmuntt, Nad Niemnem i nad Bałtykiem, d. 1, W zaraniu dziejów, WarszawaKraków, 1897, p. 23; A. Fischer, Etnografia dawnych Prusów, Gdynia, 1937, p. 36–37.
G. Białuński, Studia..., p. 129, 135; idem, Misja..., p. 78–79.
Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit., p. 226.
G. Białuński, Misja..., p. 78–79.
J. Strzelczyk, Apostołowie..., p. 217; J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 130.
G. Białuński, Studia..., p. 129, išnaša 65; idem, Misja..., p. 81, 82, 85, 128.
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patvirtinantis hipotezę apie Netimero ryšius su Boleslovu Narsiuoju.
Pačias apeigas aprašė Vipertas ir Damianis151. Pastarojo pasakojimas
šiuo atveju atrodo artimesnis tikrųjų įvykių eigai152, nors jis ir nebuvo
– kitaip negu Vipertas – jų liudininkas.
Brunonas tęsė savo misiją, tačiau susidūrė su pasipriešinimu: Kai
vasario 14-ąją [data klaidinga – K. W.] šio krašto ir Rusios pasienyje skelbė Dievo žodį, tam pasipriešino vietiniai gyventojai, o kai
jis toliau skelbęs Evangeliją, buvęs suimtas už tai, kad taip mylėjo
Kristų, kuris yra Bažnyčios galva, ir nukirsdintas ir jis, romus kaip
avinėlis, ir aštuoniolika jo palydovų153. Iš Titmaro užrašų išeitų, kad
visa tai vyko teritorijoje, kuri nebuvusi pavaldi Netimerui. Tikriausiai
Brunonas atsidūrė savarankiškoje srityje (pulka)154, kurios gyventojai
per sueigą pasipriešino krikščionybės skelbimo akcijai155. Misionieriai
nepaisė sueigos priimto sprendimo ir dėl to buvo vietos vado (Vipertas rašė apie kunigaikštį, o Damianis – apie Netimero brolį) suimti.
Galų gale už šį žingsnį jie buvo nubausti mirtimi. Turbūt (šaltiniai šiuo
atveju nėra vieningi) visi misionieriai buvo pakarti, vėliau jiems dar
nukirstos galvos ir sumestos į upę (vadinamoji triguba mirtis)156. Tik
atlikus šias apeigas galima buvo sugrąžinti dieviškąją tvarką. Pasigailėta tikriausiai tik vieno Viperto, nors jis buvęs apakintas. Pasak
J. Tyškevičiaus: Vipertas iš pradžių buvęs misijos dalyvis ir liudininkas, o vėliau – „gyvoji juosta“, kurioje užfiksuota pasirinkti įsakymai, informacija ir nuteisusios visą Brunono misijos grupę pagonių
vyresnybės įvertinimai157. Panašios nuomonės yra ir G. Bialunskis158.
Vipertas ir Damianis nepateikė tikslesnių nuorodų dėl misionierių
mirties vietos, tačiau jų esama Saksonijos šaltiniuose159. Anot Titmaro,
Brunonas miręs: in confinio predictae regionis et Rusciae; Kvedlinburgo metraštyje (Annales Quedlinburgenses) rašoma: in confinio

Damiani, p. 196–198.
G. Białuński, Studia..., p. 129; idem, Misja..., p. 80.
153
Kronika Thietmara, kn. 6, sk. 95, p. 453.
154
Apie Prūsijos teritorinių vienetų struktūrą: M. Biskup, G. Labuda, op. cit., p. 70–71;
G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny
w XIII wieku, KMW, 2004, nr. 1 (243), p. 3–5; W. Długokęcki, „Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus do początków XIII wieku“, Pruthenia, 2006, t. 2,
p. 14–15; idem, „Prusy we wczesnym średniowieczu (IX–XIII wiek)“, in: Bruno z Kwerfurtu, p. 17–18, 22.
155
G. Białuński, Misja..., p. 86–88, 128.
156
Ibidem, p. 88–96, 128.
157
J. Tyszkiewicz, Brunon..., p. 124.
158
G. Białuński, Misja..., p. 96.
159
G. Białuński, Studia..., p. 130–131.
151
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Rusciae et Lituae160; ta pati informacija pateko į Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium161. Tuo tarpu analistas Saksas (Saxo)
teigia, jog Brunonas žuvęs: in confinio predicte regionis [Prūsija –
K. W.] et Ruscie et Litue162. G. Bialunskis įrodė, kad sąvoką confinium
reikia suprasti kaip paribį163. Vadinasi, Brunonas žuvo Lietuvoje, netoli
sienos su Rusia. O Netimero valdos buvo jotvingių žemėje, vadinamoje Dainava164. Tai galėjęs būti paribys pulko Welzowe (Weisowe),
minimas vėlesniuose šaltiniuose165.
Kai kurie tyrinėtojai yra nurodę taip pat kitą jotvingių teritoriją
– Zliną166. Andžejaus Felikso Grabskio nuomone, misionierių grupė
patekusi būtent į zlinų genties žemes. Brunoną Kverfurtietį jis pripažino
esant dingusio pasakojimo apie šv. Vaitiekaus gyvenimą autoriumi167.
Vėliau iš šio veikalo žinių sėmėsi Galas Anonimas, rašydamas savo
kronikoje apie Selentiją. A. F. Grabskio manymu, šis pavadinimas
reiškęs teritoriją, esančią prie Selinos, jotvingiškai Zlinos, upės168. Tai
nėra nauja hipotezė, Selentiją su jotvingių kraštu siejo ir Eugeniušas
(Eugeniusz) Kucharskis169, kurio įžvalgomis rėmėsi minėtas istorikas170. E. Kucharskis lotynų kalbos terminą Selencia laikė lenkų formos
*Źlencza ar *Źieleńcza, kilusios nuo zlinų (lenk. *Źleńcy / *Zleńcy)
kilties171, atitikmeniu. Per lenkų kalbą ji pateko į Rusios metraščius
ir užfiksuota kaip Zlina172. H. Lovmianskis (Łowmiański) atkreipė
dėmesį, kad ši žemė gan dažnai minima šaltiniuose – jo nuomone, taip
yra dėl valdos padėties – prie kelio iš Lenkijos per Vizną ir Raigardą173.
Kaip ir Kucharskis, Lovmianskis buvo linkęs tapatinti Zliną su Galo
minima Selentija. Stanislavas Zajončkovskis (Stanisław Zajączkowski)

Annales Quedlinburgenses, p. 72.
Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium, p. 108.
162
„Annalista Saxo“, in: 1009 metai, p. 116.
163
G. Białuński, Misja..., p. 104. Kitaip šį pasakymą aiškina E. Kowalczyk-Heyman, „Gdzie
nawracał...“, p. 183.
164
G. Białuński, Studia..., p. 133, 135; idem, Misja..., p. 114–116, 129.
165
G. Białuński, Misja..., p. 115, 118, 129.
166
Dėl šio pavadinimo: E. Kowalczyk-Heyman, Dzieje granicy..., p. 116–117.
167
A. F. Grabski, „Gall Anonim o Selencji i Prusach“, Rocznik Olsztyński, 1959, t. 2, p. 10,
14–15.
168
Ibidem, p. 14.
169
E. Kucharski, „Co znaczy nazwa „Selencia“ w kronice Galla Anonima“, Kwartalnik Historyczny, 1926, t. 40, p. 147.
170
A. F. Grabski, op. cit., p. 14.
171
E. Kucharski, op. cit., p. 150.
172
Ibidem, p. 149–150.
173
H. Łowmiański, Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. 2, Wilno, 1936, p. 43.
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laikė Zliną (Silie) viena iš jotvingių žemių, XIII a. buvusią į šiaurę
nuo Luko (Elko) upės ir Bebros aukštupio174. Pirmykštė zlinų teritorija
buvusi prie Slinos (Selinos) upės175. Šias įžvalgas perėmė A. Kaminskis176. Jis laikė taip pat Zliną didžiausia jotvingių valda ir pabrėžė jos
svarbą177. Istoriko nuomone, zlinai buvo apgyvenę pietvakarių Jotvos
žemes iki Raigardo ežero šiaurėje178. J. Poverskis paneigė hipotezę
– esą, pavadinimas Zlina kilęs nuo Slinos upės, – bandydamas lokalizuoti genties gyvenamąją teritoriją Raigardo ir Barglavo apylinkėse179.
Raigardą Brunono misijos tikslu pastaruoju metu laiko ir Piotras M. A.
Cyvinskis (Cywiński)180. Pagrindinis argumentas prieš Zliną yra gan
didelis atstumas nuo Lietuvos sienos181.
Turimi šiuolaikinių tyrinėjimų rezultatai neleidžia tiksliai apibūdinti
Brunono Kverfurtiečio mirties vietos. G. Bialunskio teigimu, […] šv.
Brunonas tikriausiai žuvo lietuvių apgyvendintos teritorijos pietvakariniame pasienyje, todėl ieškoti jos reikia gan plačiame ruože į šiaurės
vakarus nuo Valkavisko ir Naugarduko, iki kur, ko gero, siekė rusėnų
apgyvendintos sritys; kelių iš Lenkijos ir Dainavos ruože182.
Kankinių palaikus iš pagonių išpirko Boleslovas Narsusis:
Šitiek kankinių palaikų gulėjo nepalaidota, kol pagaliau Boleslovas,
sužinojęs apie tai, juos išpirko, taip užsitikrindamas palaimą savo
namams ateityje183. Titmaras vienintelis paliudija išpirkus palaikus184, tačiau nepateikia jokių žinių apie galutinę misionierių palaidojimo vietą. Nustatyti ją dabar, nors esama įvairių siūlymų185, taip pat
neįmanoma. Šiuo atveju iniciatyvos turėtų imtis ne istorikai, o archeologai, jų paieškos galėtų atsakyti į šį klausimą186.
Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Birgelienė
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Ibidem, p. 42–44.
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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 habil.
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. habil. dr. G. Białuński).

Krzysztof
Wróblewski

Š v. B runono K verfurtie č io misija
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Kęstutis Subačius

SŪDUVIAI TREMTINIAI –
ĮŽYMIEJI GINTARAUTOJAI SEMBOJE
Pratarmė
Tolimoje senovėje baltai gyveno didelėje Centrinės ir Rytų Europos teritorijoje. Ją, be dabartinės Lietuvos ir Latvijos, sudarė Baltarusija, šiaurės vakarinė Ukrainos dalis, vakariniai Rusijos rajonai,
Karaliaučiaus kraštas ir nemažas šiaurės rytų Lenkijos rajonas. Manoma, kad visas šis apibrėžtas plotas viršijo 860 000 km2 (Z. Zinkevičius,
Lietuvių tautos kilmė, 2005, p. 26). Šioje didžiulėje teritorijoje pagal
archeologinius paminklus, baltiškų hidronimų išplitimą mokslininkai
skiria vakarų ir rytų baltų gyventas teritorijas.
Vakarų baltų kultūros žemėje jau vidurinio neolito laikotarpyje
(4000–3000 m. pr. Kr.) susiklostė Pamarių kultūra; slaviškoje istoriografijoje šiai kultūrai taikomas Žucevo kultūros vardas (Rzucewo
– Žucevo gyvenvietė yra dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Baltijos
jūros į šiaurę nuo Gdynės); pagal Pamarių kultūros gyvenviečių naujausius tyrimus, ji yra 400–500 m. senesnė už virvelinės keramikos
kultūrą. Tokios gyvenvietės išsidėsčiusios siauru pajūrio ruožu nuo
Šventosios Lietuvoje per Karaliaučiaus žemes iki Ostravos gyvenvietės ir Žucevo Gdansko vaivadijoje, Lenkijoje. Kaip teigia archeologas
dr. Algirdas Girininkas (Lietuvos archeologija, t. 1: Akmens amžius,
p. 183), „Pamarių kultūros kilmei nustatyti labai svarbūs buvo Pribrežnoje (buvęs Heidewaldburg, dabar Karaliaučiaus miesto priemiestis)
gyvenvietės tyrimai ir medžiagos datavimas“ (Zalcman, 2004). Šioje
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1 pav. Baltai apie II tūkstantmetį pr. Kr.

gyvenvietėje po pastatu rastas Pamarių kultūros laikotarpio palaidojimas su gintaro dirbiniais.
Viduriniame, vėlyvajame neolite Sembos pusiasalis buvo Baltijos
jūros rytinio ir vakarinio regiono gintaro dirbinių paplitimo centras.
Vokiečių archeologas Vilhelmas Gertė (Gaerte) 1929 m. rašė, kad
neolito kultūroje gintaras buvo pagrindinė mainų prekė, už jį buvo
gaunama druska, titnagas, vėliau bronza. Jis taip pat nurodė, kad prie
Aismarių pakrantės, prie Leižūnų (dabar Mamonovas, buv. Leysuhnen) rastas trijų centnerių gintaro žaliavos lobis – daugelis šių dienų
tyrėjų jį priskiria bronzos amžiui.
Naujausių tyrimų duomenimis, daroma prielaida, kad Pamarių
kultūros susidarymo pradžia laikytina gintaro gavybos, rinkimo, papuošalų gamybos ir mainų verslo plitimas. Labai daug apie Pamarių
kultūros bendruomenes pasako Juodkrantės neolito gintaro dirbinių
rinkinys, sudarytas iš 435 aprašytų dirbinių, priskiriamų radiniams
nuo vidurinio neolito iki vėlyvojo neolito ir ankstyvojo bronzos amžiaus. Kitas stambus neolito laikų gintaro apdirbimo centras radosi
Šventosios gyvenviečių areale. Visi čia pagaminti gintaro dirbiniai yra
Pamarių kultūros žmonių kūriniai.
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2 pav. Šventosios arealas, neolito laikų gintaro dirbtuvių dirbiniai

Europos archeologinių tyrimų sintezė parodė, kad Pamarių kultūra buvo labiau išplitusi, nei manyta iki pastarųjų metų. Ji užėmė
teritorijas, kurias vakaruose juosia Vyslos upė, pietuose – Pripetės,
rytuose – Dniepro baseinas, o šiaurėje jos peržengia Dauguvą ir net
toliau. Yra įvairių nuomonių apie šios kultūros lopšį ir jos išplitimą,
einant toliau nuo pajūrio srities į žemyno gilumą. Tačiau galima tvirtai
teigti – ji darė didelę įtaką žemyno gilumos sričių bendruomenėms:
vyko platūs daiktiniai mainai ir keitimasis gamybine bei gyvensenos
patirtimi. Žinoma, einant tolyn ji susimaišiusi su vietine kultūra. Visoje Lietuvoje rasta jos gyvenviečių, iš jų paminėtina Sūduvoje, Šakių
rajone, esanti Kubilėlių gyvenvietė. Vėlyvajame neolite į šią kultūrą
pavyko įsiskverbti virvelinės keramikos kultūros gyventojams, bet
jie nepakeitė jos, tik papildė. Pamarių kultūra yra laikoma baltų
genčių užuomazgos kultūra. R. Rimantienė mano, kad su šia kultūra
vakarų baltai pradėjo išsiskirti iš bendro baltų arealo (R. Rimantienė,
Nida. Senųjų baltų gyvenvietė, p. 177).
Šioje kultūroje apie 900–750 m. pr. Kr. ėmė 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.
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3 pav. Sembos pusiasalio gintaringojo molio daryba paleogeno periodu, trukusiu
nuo 65,5 iki 28,4 mln. metų

Publijus Kornelijus Tacitas (I a. po Kr.) ir Klaudijas Ptolemajas (II a. po
Kr.) jau nurodo atskiras vakarų baltų gentis: aisčius, galindus ir sūduvius. Į šiaurę nuo Sembos žemės ir sūduvių gyventų plotų susiformavo
kuršiai, kiek vėliau pradėjo išsiskirti nadruviai, skalviai, o pietinėje
vakarų baltų arealo dalyje, į vakarus nuo sūduvių gyventų plotų prie

3 a pav. Gintaro prekybos keliai: Romos imperijos laikotarpiu I a. – V a. po Kr. vidurys
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Mauro ir Sniardvų ežerų susiformavo didelė ir galinga galindų gentis,
aktyvi gintaro prekybos kelio į Romos imperiją dalyvė.
Publijus Kornelijus Tacitas (apie 55–120 m.) apie 98 metus veikale Germanija rašė, kad aisčiai ... seklumose ir pačiose [jūros] pakrantėse vieninteliai iš visų [žinomų genčių] rinko gintarą, jų pačių
vadinamą glesum (glaesum).
Amžių tėkmėje šiose vakarų baltų žemėse susiformavo gentinių
žemių bendruomenės su gerai išvystytais amatais, žemdirbyste, gyvulininkyste ir prekybiniais ryšiais, išplėtotu pilių, gyvenviečių tinklu.
Sembos pusiasalyje radosi viena turtingiausių Sembos žemė su labai
gausiais gintaro telkiniais iš eoceno epochos laikų (truko 55–34 mln.
m.; eocenas – „nauja aušra“). Manoma, kad čia yra susitelkę apie 90
proc. pasaulio gintaro atsargų (A. Bliujienė, Lietuvos priešistorės gintaras, p. 63).
Semba nuo I tūkstantmečio pr. Kr. buvo viena iš pagrindinių
„šiaurės aukso“ tiekėjų Europoje. Ypač jos reikšmė išaugo Romos imperijos laikais.
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Neabejojama, kad gintaras buvo viena svarbiausių mainų priemonių, jį labai vertino civilizuota Pietų Europa. 1700–1600 m. pr. Kr.
daug gintaro dirbinių pasirodo Mikėnų kultūros kapuose Graikijoje.
Homero Odisėjoje (aprašomi įvykiai siekia VIII a. pr. Kr.) sakoma:
„karaliaus rūmai buvo išpuošti variu, auksu, gintaru, dramblio kaulu
ir sidabru“, o Penelopė nešiojo gintaro ir aukso vėrinį „kaip saulę“.
Herodotas Halikarnietis (apie 490/480–425 m. pr. Kr.) veikale Istorija
rašė apie tolimiausias Europos vakaruose gyvenusias tautas ir į Šiaurės jūrą įtekančią Eridano upę, iš kurios gabenamas gintaras (Herodotas, Istorija, III, 115, p. 195). Dėl Vidurio Europoje ir Graikijoje aptinkamo gintaro baltiškosios kilmės neabejojama, nes Baltijos gintaro
sudėtis skiriasi nuo kitur randamo.
XVI a. viduryje – XVII a. Baltijos jūros baseino gintarą vėl išpopuliarino įvairių žemėlapių kūrėjai, mokslinės studijos apie gintarosukcinito (lot. succinus „sakai“) kilmę.
Į pietus nuo Sembos žemės susiformavo kitos baltų žemės: Notanga, Varmė, Barta, Pagudė, Galinda. Į pietvakarius – Pamedė, Sasna
ir Kulmas.
Kulmo žemė buvo Vyslos dešiniajame krante, jos vingyje. Ši
žemė turėjo didelę strateginę reikšmę kitoms vakarų baltų žemėms, tai
buvo tarsi langas, vartai, atveriantys taką į kitas baltų žemes. Joje ant

5 pav. Sūduva ir kitos vakarų baltų žemės XIII a. pagal P. U. Dini
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Vyslos kranto nuo X a. gyvavo Kulmo pilis ir miestas (dabar Lenkijos
Chelmno miestas), jis galėjo kontroliuoti labai svarbų Vyslos vandens
kelią ir juo gabenamą gintarą iš Sembos.
Prūsų etnonimas (Bruzi) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas IX a. (845 m.) anoniminio autoriaus, bavarų geografo kūrinyje
Šiaurės Dunojaus krašto miestų ir sričių aprašymas. 965 m. prūsus
mini ispanų keliautojas žydas Ibrahimas ibn Jokubas, kuris rašė, kad
prūsai gyvena prie Baltijos jūros, turi savo kalbą ir drąsiai kovoja su
skandinavų vikingais „Rus“. Manoma, kad pradžioje prūsų vardu buvo
vadinama Prūsų žemės, esančios pietvakariuose, Pamedės ir Pagudės
sritys, ir tik pamažu šis pavadinimas užkariautojų kryžiuočių pastangomis perėjo kitoms sritims. Nuo X a. pabaigos prūsų vardas bei Prūsija
minima daugelyje šaltinių, tarp jų ir Nestoro X a. metraštyje.
Vokiečių-Kryžiuočių ordino prūsų žemių užgrobimas
Neprisiminus Vokiečių-Kryžiuočių ordino vykdytų prūsų žemių
nukariavimų pradžios, neįmanoma objektyviai kalbėti apie Sūduvos
krašto naikinimą, ir ne tik jį. Sūduvos sąsajos su Lietuva eina iš amžių
gilumos: prisiminkime Nadruvą, Skalvą, kurios priskiriamos Prūsijai,
bet yra nepaneigiamų archeologinių, istorinių, kalbinių įrodymų, kad
tai lietuviškos žemės. Jų lietuviškumą patvirtina ir popiežiaus Inocento IV legato Modenos vyskupo Vilhelmo 1243 m. aktas (A. Matulevičius, Mažoji Lietuva XVIII a., p. 6 ). Mūsų krašto Sūduvos lietuviškumo sąsajos tęsėsi ir po Kryžiaus karų: Sūduvos kaimai – Sūduvos
Kampas Semboje, Mažoji Lietuva prūsų-lietuvių žemėse.
1206 m. Prūsijoje gyveno apie 170 tūkst. žmonių (H. Boockmann,
Vokiečių ordinas, p. 91), vidutiniškai skaičiuojant 5,48 žm./km2 – tankiausiai iš visų to meto aplinkinių kraštų, ir, matyt, tai buvo turtingiausias kraštas pietryčių Pabaltijyje. Kai kurie istorikai mano, kad čia jau
buvo susidariusi prūsų žemių konfederacija, nors jos saitai buvo silpni
– nebūta vienijančio, vyraujančio kunigaikščio, ir ji daugiau reiškėsi
kovose gindama savo žemes. Vidutinis Prūsų žemės gynybinis potencialas buvo apie 17 tūkstančių gyventojų, vienoje žemėje vidutiniškai
galėjo gyventi apie 2 800 šeimų.
Daugeliui mūsų yra susiformavęs vaizdas, kad prūsų nukariavimas prasidėjo Kryžiuočių ordinui atėjus į Pamario kunigaikštystę.
Toks vaizdas turi pagrindo, kadangi jis susidaręs fiksuojant prūsų nukariavimo faktą. Tačiau prūsų pavergimas buvo prasidėjęs dar X a.
(prisiminkime arkivyskupo Adalberto karinę misiją), jis greitai išsiplė-
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tė ir įgavo Kryžiaus karų mastą. Popiežius Honorijus III 1217 m. kovo
ir balandžio bulėmis nustatė, kad su prūsais turės kovoti arčiausiai
Prūsijos esančios Mozūrijos-Mazovijos ir Kujavijos kunigaikštysčių
suburtos jėgos. Pirmieji kryžiaus žygiai prieš prūsus nebuvo sėkmingi, todėl buvo plečiamas dalyvaujančių juose arealas. Be Lenkijos ir
Pamario, į juos pradėta įtraukti Vokietijos bažnyčias: negalintys vykti
į Palestinos žygius turi žygiuoti prieš prūsus. Vyko gana permaininga kova. Prūsai sugebėjo atsiimti iš Mazovijos kunigaikščio anksčiau
užimtą Kulmo žemę, kuri pagal geografinę padėtį buvo tarsi langas į
kitas prūsų žemes. Tą gerai suvokė abi pusės, ir dėl jos vyko atkaklios
kovos. 1222–1223 m. kare, kuriame dalyvavo Mozūrijos-Mazovijos
kunigaikštis Konradas, Krokuvos – Lešekas Baltasis, Žemutinės Silezijos – Henrikas Barzdotasis, Pamario – Sventopelkas ir Vartislovas,
Gniezno arkivyskupas, Krokuvos, Plocko, Vroclavo, Lebos, Poznanės
ir Kujavijos vyskupai, buvo iš dalies užgrobta Kulmo žemė ir joje pradėta kurti nuolatinė ekspansijos į Prūsiją bazė. Čia 1232 m. kryžiuočiai pastatė mūrinę pilį, atkūrė miestą ir pavadino Kulmu. Tai senas
baltiškas oikonimas, kildintinas iš vandenvardinės šaknies kul- „sukti,
lenkti“ su -m- formantu, turinčių prasmines sąsajas su Vyslos vingiu
ir jos dešinio intako Frybos vinguriavimu.
1215 m. Prūsijos vyskupu buvo paskirtas cistersų Olivos vienuolyno brolis Kristijonas. Paskirtasis vyskupas parodė daug ryžto ir
sugebėjimų rinkti iš kilmingų prūsų ir Lenkijos kunigaikščių žemių
donacijas. Jau 1216 m. popiežius Inocentas III patvirtino apkrikštytų
kilmingų prūsų Svarbūno ir Varpodos, Kališo kunigaikščio žemių dovanojimus vyskupui Kristijonui. 1222 08 05 Lončino sutartimi Konradas vyskupui Kristijonui Kulmo žemėje kunigaikščio teisėmis perleido
keletą pilių bei kaimų. Netrukus prasidėjo didžiulės kombinacijos ir
falsifikatai, siekiant visai teisiškai užvaldyti šią žemę, ir reikia pasakyti, kad čia vyskupas su vėliau prisidėjusiu Kryžiuočių ordino didžiuoju
magistru, tos srities meistru Hermanu Zalca, pasiekė, jog visa ši žemė
tapo Ordino donacija, patvirtinta popiežiaus. Taip sukurta Ordino bazė
tolesnei prūsų nukariavimo politikai vykdyti. Jau esu minėjęs Kryžiuočių ordino atėjimo į Prūsijos pasienį priežastis: Vakarų ir Rytų
bažnyčių įtakų arealo plėtimo priešprieša, Vokiečių-Kalavijuočių ordino siekis sukurti savo valstybę užgrobtose žemėse.
Ordino didysis magistras Hermanas Zalca (1210–1239) puikiai
sugebėjo išnaudoti objektyvias prielaidas ir momento galimybes,
siekdamas sukurti valstybę ir užgrobti prūsų žemes. Neaptariant visų
Ordino atėjimo į Kulmą niuansų, dera tik pabrėžti, kad nuo derybų
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pradžios 1225 m. iki 1230 m., kai popiežius Grigalius IX 1230 09 12
bule patvirtino Kulmo žemės dovanojimą, vyko didelis politinis diplomatinis žaidimas. 1226 m. dar neegzistuojanti Vokiečių ordino valstybė buvo įforminta Šv. Romos imperijos imperatoriaus Rimino bule,
ja buvo garantuotas teritorinis suverenumas, atleista nuo imperijos
kunigaikščių prievolių ir gautos imperijos kunigaikštystės teisės netampant jos dalimi. H. Zalca nedavė leninės priesaikos nei popiežiui,
nei imperatoriui. Tai vėliau buvo labai klastingai naudojama Ordino
grobikiškose kovose su Lietuva. Ordinas net nebandė vaduoti ar išpirkti vyskupo Kristijono, kai jis pateko į prūsų nelaisvę ir buvo joje
net penkerius metus, nes Kristijono nelaisvėje praleistas laikas leido
išvengti jo bandymo padaryti Ordiną priklausomą nuo vyskupo.
Po šių didelių diplomatinių laimėjimų pagaliau 1230 m. į Pavyslį atvyko kryžiuočių būrys su Hermanu Balka, kurį Hermanas Zalca
paskyrė Prūsijos magistru. Tai buvo lenkų feodalų jėgų papildymas ir
naujas agresijos prieš prūsus etapas, placdarmo prieš Lietuvą kūrimo
pradžia. Netrukus lenkų feodalai buvo pakeisti vokiečių.
1231 m. kryžiuočiai pradėjo sistemingą Prūsijos užkariavimą, ir
prūsai jiems vieningai nepasipriešino. Pradžioje eidami pagal Vyslą,

7 pav. Kryžiuočių agresija XIII–XIV a. (žemėlapyje 37 numeriu pažymėta
Kimenavos žemės pagrindinė pilis – dabartinis Kumelionių piliakalnis
Marijampolės miesto pietų pusėje)
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1231 m. kryžiuočiai nukariavo beveik visą Kulmą ir pastatė čia Kulmo
ir Kvidzyno pilis. Jų grobiamuosius žygius rėmė Mozūrijos, Kujavijos,
Krokuvos, Vroclavo, Pamario kunigaikščiai ir atvykę iš Vokietijos riteriai. Prūsų žemių nukariavimai tęsėsi daug dešimtmečių, jų skirtini
keli etapai.
Pirmasis, 1231–1241 m. – kai buvo pavergtos visos prūsų žemės,
liko nepavergta tik Sambija (Galinda, Sūduva, Nadruva, Skalva nebuvo prūsų gentys, prie prūsų jas priskyrė kryžiuočiai, siekdami grobikiškų tikslų ir norėdami falsifikatais dėl Kulmo žemių dovanojimo
pridengti savo pretenzijas ir į šias žemes). Šiame laikotarpyje tik trys
prūsų žemės buvo sutelkusios savo karius (1239), bet tai buvo tik epizodas, o ne sistema. Su kryžiuočių nukariavimais vyko ir ekonominė
ekspansija, jie įsitvirtino karinėmis ir ekonominėmis priemonėmis.
Karinės – buvo statomos tvirtos pilys su gerai parengtomis įgulomis,
ekonominės – į kraštą pritraukiami vokiečių kolonistai, kolonizuojamos žemės, prūsų diduomenė papirkinėjama privilegijomis, žeme,
valstiečiams įvestas lažas, prie pilių statomi miestai, kuriamos Ordino
valdymo struktūros.
Antrasis etapas apima 1242–1253 m., jame prasidėjo pirmasis Prūsijos sukilimas. Kaip teigia istorikas Edvardas Gudavičius, pagrindinė
sukilimo priežastis buvo visų prūsų nepasitenkinimas kryžiuočių visapusiška priespauda ir beteisiškumas. Akstinas sukilimo pradžiai buvo
Pamario kunigaikščio Sventopelko prasidėjusi kova su Ordinu, kuris
ėmė visiškai nebepaisyti jo interesų, ir Prūsijos padalijimas į vyskupijas,
susijusias su Ordino valdžia. Padalijimas į vyskupijas lėmė ir Kristijono
idėjos sukurti valstybę su prūsų diduomenės reikšmingu vaidmeniu joje
žlugimą. Sventopelkas sudarė sąjungą su prūsais, ir sukilimo pradžia
prūsams pavyko, jie atsikovojo beveik visą teritoriją, kryžiuočių rankose liko tik stipriausios pilys: Elbingo, Balgos, Torno, Kulmo ir Rėdeno.
Sventopelką iš užnugario puolė Mozūrijos kunigaikštis Konradas,
ir jis, paveiktas naujo paskirto popiežiaus legato Lenkijai, Prūsijai ir Pamariui, nutraukė bendradarbiavimą su prūsais, o 1248 m. lapkričio mėnesį sudarė taikos sutartį su Ordinu. Prūsams į pagalbą 1243–1244 m.
atėjo sūduviai, jie kartu su prūsais įžengė į Kulmą ir sumušė kryžiuočių kariuomenę prie Renzės pelkių (E. Gudavičius, Kryžiaus karai
Pabaltijyje ir Lietuva XIII a., p. 72). Apie šį mūšį, jame dalyvavusius
sūduvius rašo ir Petras Dusburgietis Prūsų žemės kronikoje – trečios
knygos 39 dalyje: „…su prūsų žemės naujakrikščiais bei sūduviais surinko milžinišką kariuomenę, kuri, nekalbant apie kitas nelaimes, kaip
apie paimtus į nelaisvę, užmuštus ir nesuskaičiuojamą grobį, pavertė
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dykromis visą Kulmo žemę, išskyrus tris pilis: Torunę, Kulmą ir Rudiną“. Bendras prūsų sukilimas, Renzės mūšis leidžia teigti, kad prūsai
turėjo žemių konfederaciją, gimusią kovoje su kryžiuočiais ir išsaugotą,
bent iš dalies, žiauraus jų administravimo sąlygomis. Kita labai svarbi išvada – prūsų žemės turėjo nemažai ryšių su sūduviais. Kryžiuočių
ordino vadai buvo priversti ieškoti ne tik karinių priemonių – šaukėsi
Vokietijos riterių pagalbos, bet ir ėmėsi derybų su prūsų diduomenės
atstovais. To rezultatas – 1249 m. vasario 7 d. Pamedėje, neseniai Ordino pastatytoje Kristburgo pilyje, popiežiaus atstovo, Ordino vadovybės,
Kulmo vyskupo ir Ordino didžiuosius smūgius patyrusių Pamedės, Varmės, Notangos prūsų diduomenės atstovų pasirašyta taikos sutartis. Dalis vakarinių prūsų gavo atokvėpio, bet Ordinas ėmėsi kitų prūsų žemių
nukariavimo ir kova vyko toliau. 1253–1254 m. buvo nukariauta Barta
ir Galinda, 1254–1258 m. – Semba.
1249 m. sutartis rodo, kad priversti pripažinti Ordino valdžią prūsai stengėsi apsisaugoti nuo kryžiuočių savivalės, neteisėto žemės ir
turto praradimo, kryžiuočių teismų piktnaudžiavimo. Sutartis prūsų
diduomenei davė kai kurias garantijas. Naujakrikščiams pažadėta teisė
savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paveldėti, įsigyti ir įkeisti arba
palikti testamentu. Parduoti turtą leista sau lygiems prūsams, vokiečiams ar pamarėnams, tačiau su sąlyga, jog bus duodamas Vokiečių
ordinui užstatas, atitinkantis parduodamo turto vertę, kad pardavusysis nepabėgtų pas pagonis ar kitus Ordino priešus. Jeigu kuris prūsas
neturi įpėdinių, tai jam mirus nekilnojamasis turtas atitenka Ordinui
arba feodalui, kurio žemėje tas naujakrikštis gyveno. Jeigu mirusysis
savo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą būtų užrašęs Bažnyčiai ar dvasininkui, tai šis turtas per metus turi būti parduotas mirusiojo giminaičiams, o gauti pinigai atiduoti Bažnyčiai arba dvasininkui, o jeigu tai
nebūtų padaryta – turtas atitenka Ordinui. Priėmusiems katalikų tikėjimą ir pareiškusiems Ordinui lojalumą buvo garantuojamos asmens
laisvės tapti dvasininku, riteriu, naudotis teismų gynyba. Už tai prūsai
turėjo atsižadėti savo mitologijos, papročių, eiti į sunkią karo tarnybą
Ordinui ir kasmet mokėti duoklę produktais – vieną dešimtinę. Istorikas Romas Batūra, tyrinėjęs šią sutartį, daro išvadą, kad pagoniškas
kraštas buvo gerai išvystytas, jame buvo ryški turtinė, socialinė diferenciacija, turėta žymių statybinių pajėgumų. Pagal sutartį pamedėnai
pasižadėjo per 1249 m. pastatyti 13 bažnyčių, notangai – 3, varmiai
– 6, ir aprūpinti tas bažnyčias žeme, kiekvienai po 8 ūbus (vidutiniškai
apie 200 ha), mokėti dešimtinę nuo 20 margų (apie 11–12 ha) ir duoti
du jaučius, arklį ir karvę.
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Ordino ir prūsų taikos sutartis yra labai vertingas istorinis dokumentas, prūsų religijos ir mitologijos šaltinis. Jo lotyniško originalo
nuorašo tekstai buvo paskelbti Varmės aktų kodekse ir Prūsijos dokumentų rinkinyje. Dalis šios sutarties teksto išspausdinta Baltų religijos
ir mitologijos šaltiniuose, t. 1. Manau, yra prasminga ją pateikti.
VOKIEČIŲ ORDINO TAIKOS SUTARTIS SU ATKRITUSIAIS PAMEDĖS,
VARMĖS IR NOTANGOS SRIČIŲ PRŪSAIS, SUDARYTA TARPININKAUJANT
POPIEŽIAUS NUNCIJUI IR DALYVAUJANT KULMO VYSKUPUI
1249 VASARIO 7

[...] Dažnai minimiems naujakrikščiams, ypač Pamedės, Varmės
ir Notangos gyventojams, toliau mes išaiškinome, kad žmonės yra visi
lygūs, kol nenusideda, ir kad tik nuodėmė padaro žmones vargšus ir
klusnius; taigi kiekvienas, kad ir koks jis būtų laisvas, tampa nuodėmės vergu, jei yra padaręs nuodėmę. Jie, nenorėdami netekti minėtosios laisvės ir būti toliau žmogaus valdomi dėl nuodėmės, mūsų ir kitų
minėtųjų asmenų akivaizdoje tvirtai, ištikimai savo valia prižadėjo
Dievui, Romos bažnyčiai ir dažnai minimiems broliams, kad nei jie
patys, nei jų vaikai nebesilaikys ateityje nei šių, nei kitų pagoniškų
papročių: mirusiuosius deginti arba žemėje laidoti su žirgais ar su
žmonėmis, ar su ginklais bei drabužiais arba kokiomis brangenybėmis. Priešingai, jie prižadėjo savo mirusiuosius krikščionių papročiu
laidoti kapinėse, o ne už jų; stabui, kurį jie buvo įpratę kartą per
metus pririnkę vaisių puošti ir garbinti kaip dievą – jį praminė Kurka
[turima mintyje nenupjautų paskutinių rugių Ievaro kasa-pėdas ir pabaigtuvių šventė] – ir kitiems dievams, kurie nesukūrė nei dangaus,
nei žemės, kad ir kokiais jie būtų vadinami vardais, daugiau neatnašauti aukų. Priešingai, jie visą laiką būsią tvirti Viešpaties Jėzaus
Kristaus ir Katalikų bažnyčios tikėjimo išpažinėjai bei nuolankiai
pavaldūs Romos bažnyčiai. Prižadėjo jie taip pat nelaikyti savo tarpe tulisonių nei lygašonių – didžiausių melagių ir veidmainių [tulisoniais prūsai vadino asmenis, atliekančius laidojimo apeigas, mirusiojo
garbstytojai, kunigai-žyniai]. Jie, nelyginant pagonių kunigai, laidodami mirusiuosius, nusipelno pragaro kančių, kai kalba apie blogį
ir gėrį, giria mirusiuosius už jų vagystes ir plėšikavimus, nešvarius
darbus, grobimus ir kitas ydas bei nuodėmes, kurias jie būdami gyvi
buvo padarę. Pakėlę į dangų akis, šaukdami jie melagingai tvirtina
matą čia pat esantį velionį, skriejantį ant žirgo per vidurį dangaus,
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pasipuošusį žvilgančiais ginklais, nešantį rankoje vanagą ir su dideliu būriu palydos einantį į kitą pasaulį. Tokiomis ir panašiomis melagystėmis jie klaidina žmones ir traukia atgal į pagonių papročius. Jų,
kartoju, prižadėjo savo tarpe daugiau niekad nebelaikyti [...]
Be to, jie nutarė konfiskuoti turtą tėvų, kurie savo vaikų per
minėtąjį laiką, niekindami krikštą, nepakrikštys, ir turtą suaugusiųjų, kurie, kad ir paraginti, užsispyrę atsisakys priimti krikštą, o juos
pačius išvarys nuogus, vienmarškinius už krikščionių žemių, kad jų
piktos kalbos nesugadintų kitų gerų papročių. [...]
Vertė Leonas Valkūnas

Pastabos: laužtiniuose skliaustuose pateiktos pastabos yra autoriaus; iš sutarties teksto matome, kad ji yra trečio asmens daugiau
aprašomojo pobūdžio aiškinimas, joje ryškus vienpusis diktatas. Verčia labai abejoti kai kurie teiginiai apie prūsų šeimos narių tarpusavio
santykius. Natūraliai kyla klausimas, kaip esant tokiai padėčiai prūsų
bendruomenėse, kokia aprašoma vadinamojoje sutartyje, jie sugebėjo
išsiugdyti tokį dorovės, moralės lygį, kuris leido ilgą laiką kovoti ir
atsilaikyti prieš Ordino galybę? Galima daryti prielaidą, kad rengiant
jos nuorašus neišvengta tam tikrų netikslumų.
Trečias prūsų kovos etapas – 1260–1274 m. – Didysis prūsų sukilimas. Po sudarytos sutarties Prūsijoje nebuvo ramu, Ordino būriai
rengė plėšiamuosius žygius į aplinkines žemes ir, matyt, nelabai laikėsi
taikos sutarties. Buvo nukariauta Barta, Semba. 1260 01 21 popiežiaus
Aleksandro IV bulė kryžiuočiams leido prūsus, atsisakiusius statyti
pilis, įkalinti arba imti iš jų įkaitus (įkalinti jų artimiausius giminaičius). Kryžiuočiai jautė bręstantį nepasitenkinimą ir visokiais būdais
stengėsi jį slopinti. Sužinoję, kad prūsų žymiausi vitingai – diduomenės vadai susirinko į Lencenbergo prūsų pilį (buvo Aismarių pakraštyje tarp Karaliaučiaus ir Balgos), ją apsupo ir padegę pilį visus juos
sudegino.
Prūsų žymiausių vitingų barbariškas nužudymas sukėlė visuotinį
galingą nepasitenkinimą, kuris virto Didžiuoju prūsų sukilimu. Prūsų
ryžtą sukilti paskatino ir palengvino laimėtas didžiausias mūšis Pabaltijyje prie Durbės 1260 07 13, jame žemaičiai sutriuškino jungtines
Kryžiuočių ir Livonijos ordinų pajėgas, kurioms dar talkino danų ir
švedų daliniai. Mūšyje žuvo Kryžiuočių ordino maršalas Henrikas Botelis ir kiti žymūs vokiečių kariuomenės vadai.
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Sukilimas prasidėjo 1260 09 20 ir apėmė visas prūsų
žemes, išskyrus Pamedę. Per sukilimą prūsai susijungė į
žemių konfederaciją ir tai jiems teikė jėgų. Ją sudarė žemės: Bartos, kuriai vadovavo Dyvanas, Notangos – Herkus Mantas, Pagudės – Auktuma, Sembos – Glandas, Varmės – Glapas. Kaip pripažįsta istorikai, nuolatiniai prūsų
sąjungininkai buvo sūduviai, vadovaujami Skomanto,
padėjo nadruviai ir skalviai. Lietuvos parama pasireiškė
1262 m. vasarą – buvo surengti žygiai prieš Ordino sąjungininkę Mozūriją (Mazoviją), Kulmą, Pamedę, tačiau
dėl Lietuvoje prasidėjusių vidaus karų parama nutrūko.
Pradiniame sukilimo etape 1260–1264 m. sukilėliai užėmė
visą Prūsiją, bet neįstengė paimti stipriausių pilių – Balgos, Elbingo, Karaliaučiaus, Torūnės ir kitų. Ordinas tebekontroliavo vandens kelius, Aismarių pakrantes. Herkaus
Manto vadovaujami sukilėliai 1261 m. sumušė kryžiuočių
kariuomenę Pakarvių mūšyje, 1263 m. – Liubavos mūšyje,
8 pav. Herkus Mantas. A. Každailio
sudegino Marienverderio pilį Pamedėje, laimėjo dar keleofortas
tą mūšių, bet per 14 kovos metų žuvo daug prūsų karių,
jų žymių vadų, ir jie negalėjo atsilaikyti prieš vis gausėjančią vakarų
paramą, prieš paskelbtą ekonominę blokadą ir Ordino papirkinėjimus
prūsų vitingų. Ilgiausiai, iki 1274 m. pabaigos, laikėsi Pagudės sukilėliai.
1273 m. buvo nužudytas Herkus Mantas, žymiausias sukilėlių vadas.
Jaunystėje Herkus buvo kryžiuočių paimtas įkaitu ir
laikomas Magdeburge (Vokietijos miestas), išėjo riterio mokslus, išmoko vokiškai, ir nelaisvėje įgytas karo
mokslo žinias panaudojo kovoje su pavergusiu prūsus
Kryžiuočių ordinu.
Žinomas viduriniųjų amžių istorijos tyrinėtojas vokietis Hartmutas Bokmanas (Boockmann; 1934–1998)
yra parašęs daug darbų apie Rytų ir Vakarų Prūsiją, jo
knygoje Vokiečių ordinas pripažįstami prūsų pavergimo
baisumai, kuriuos apibendrintai nusako prūsų gyventojų sumažėjimas nuo 170 tūkst. Vokiečių ordino atėjimo į Prūsiją metais iki 90 tūkst. žmonių 1300 metais
(H. Boockmann, Vokiečių ordinas, p. 91). Taigi per nukariavimo laikotarpį gyventojų sumažėjo net 80 tūkst.
Prūsija neteko beveik pusės visų gyventojų, didžioji jų
dalis buvo nužudyta arba žuvo kovose už savo teisę būti
9 pav. Krivių krivaitis. A. Každailio
ofortas
prūsais, ir tik nedidelė dalis pasitraukė į Lietuvą.
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Sukilimo reikšmė didžiulė – jis penkiolikai metų sustabdė kryžiuočių ekspansiją į Lietuvos žemes. Šis laikotarpis leido sustiprėti
Lietuvos valstybingumui ir apsiginti nuo Kryžiuočių ordino grobikiškų kėslų. Numalšinus sukilimą 1274–1277 m. kryžiuočiai užkariavo
Nadruvą ir Skalvą, o 1277 m. pradėjo žygius į Sūduvą, siekdami pavergti sūduvius, išeiti prie Nemuno, sukurti atramos taškus ir pradėti sistemingą Lietuvos nukariavimą. Tokia strategija ir panaši taktika
buvo taikoma nukariaujant prūsų žemes.
Sūduvių kovos su kryžiuočiais
Sūduviai buvo artimiausi nukariautų prūsų gentainiai, skaudžiai
išgyveno dėl jų netekčių, stengėsi stiprinti savo pilių gynybinę galią.
Tai matome iš trečio pilių pylimų stiprinimo etapo ir siekio burti jėgas
prieš bendrą priešą, kuris plėšė ir žudė jų žmones, grobė turtą ir savinosi žemes, kuriose jie gyveno nuo neatmenamų laikų, sukūrė savo
kultūrą, savo pasaulėvaizdį. Istoriniai šaltiniai sūduvius mini kaip
labai taikingus, darbščius, saugančius savo tėvų įkvėptas dorovines
vertybes – pagarbą amžiui, savo gentainiams (čia nebūta
elgetaujančių), meilę gamtai, pagarbą darbui. Matyt,
šioje žemėje visiems buvo gera gyventi. Sūduviai mokėjo gražiai dalintis žemiškosiomis gėrybėmis, ir tai
kiek stabdė jų visuomenės politinę brandą. Ji suintensyvėjo atsiradus išoriniams pavojams. Šie procesai turi
savo raidos dėsningumus ir laiką. Priešų pradėti žemių
nukariavimai nutraukė šiuos procesus. Istoriniai faktai
apie sūduvių dalyvavimą prūsų sukilimo kovose, jų diduomenės papirkinėjimus siekiant pritraukti jų karius
kovoti su Mindaugu (o pagrindo tam buvo – žemių dovanojimai Ordinui), ir atvirkščiai – dalyvavimas Mindaugo stovyklos pusėje, žygiai į Prūsiją jau po sukilimo pralaimėjimo akivaizdžiai rodo, kad sūduviai turėjo
žemių konfederaciją, kurią sudarė dešimt žemių. Turėjo
ir tų žemių vadus, kariaunų vadus. Mums žinomi keli
jų vardai. Žymiausias buvo Skomantas, kiti – Gedetas,
Komotas, Kantigirdas, Ruseinis, Skurda, Vadola.
Nuo Kryžiuočių ordino užmojų nukariauti ne tik
Prūsiją, bet ir Lietuvą neatsiliko Vokiečių ordino išstumtas iš Prūsijos Livonijos bei Prūsijos arkivysku10 pav. Sūduvių kunigaikštis
Skomantas. A. Každailio ofortas
pas Albertas. Jis, dar nepradėjus žygių prieš Sūduvą,
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1248 m. įšventino Sūduvos vyskupu Henriką. Buvo skubama aplenkti Ordiną tęsiant vyskupo Kristijono „politinę liniją“. Lenkijos kunigaikščiai nuolat puldinėjo Sūduvos pietines žemes. 1249 m. Mozūrijos
kunigaikštis Zemovitas kartu su haličėnais puolė sūduvius. Kryžiuočių ordinas prieš žygį į Žemaitiją 1260 m., siekdamas apsaugoti savo
pietines sienas, sudarė 1260 06 15 Trošino taikos ir pagalbos sutartį su
Mozūrijos kunigaikščiu Zemovitu. Šia sutartimi Ordinas sutiko perleisti Zemovitui vieną šeštadalį Sūduvos žemių (reikia manyti, pietinėje dalyje).
Kaip matome, politinis, ideologinis mūsų žemių nukariavimas
prasidėjo gerokai anksčiau. Ar jautė mūsų protėviai artėjantį pavojų?
Regis, taip. Prūsija buvo akivaizdus to pavyzdys.
Mūsų protėviai pagal savo jėgas padėjo prūsams jų pirmo sukilimo metu 1244 m., jau minėtame Renzės mūšyje sumušdami kryžiuočius. Kartu su Lietuvos kariuomene, vadovaujama kunigaikščio Treniotos, dalyvavo 1262 m. birželio mėnesį žygyje į Mozūriją ir Kulmo
žemę. Šio žygio metu buvo nužudytas kunigaikštis Zemovitas už jo
suokalbį ir Sūduvos žemių dalybas su kryžiuočiais. Sūduviai, vadovaujami Skomanto, 1263 m. vėl surengė didelį žygį padėti sukilusiems
prūsams. Jo metu buvo sugriauta Liubavos pilis ir keletas kitų pilių

11 pav. Skomantų piliakalnis prie Skomantų ežero
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Kulmo žemėje. 1273 m. sūduviai kartu su prūsais sugriovė Bartenšteino pilį prie Alnos upės. Kitais metais sūduviai, nadruviai ir skalviai
apsiautė Beselėdos pilį, buvusią miške netoli Bartenšteino (dabar Bezledai) ir ją smarkiai nuniokojo.
Po Lietuvos vidaus kovų vėl sustiprėjo lietuvių ir sūduvių bendradarbiavimas, siekiant sulaikyti Ordino, 1274–1277 m. užgrobusio
Nadruvą ir Skalvą, veržimąsi į rytus. Kunigaikštis Traidenis surengė
ypač didelį lietuvių, sūduvių karo žygį 1277 m. spalio mėnesį. Šį žygį
plačiai aprašo Petras Dusburgietis Prūsų žemės kronikoje. Siekdamas
pajusti to laiko kovų įtampą, noriu pateikti tai ne perpasakodamas, o
ištisai cituodamas. Kartu reikia pastebėti, kad kronikininkas visuomet
mato tik krikščionių kančias, pagonių žudymas jam buvo Dievo palaimintas dalykas.
192 (187) Apie Kulmo žemės bei Graudingo, Marienverderio,
Santyro, Kristburgo pilių apygardų nusiaubimą ir Klemento pilies sugriovimą.
Tuo metu Kulmo žemėje gyveno brolis Bertoldas iš Nordhauzeno, krašto komtūras, kuris, šiaip jau apdairiai tvarkęs ūkio reikalus,
kur kas mažiau tiko karui (matyt, mažiau buvo tam linkęs), todėl jis
ir negebėjo duoti deramo atkirčio priešo išpuoliams. Dėl to sūduviai vis dažniau įsibraudavo į Kulmo žemę [Kulmo žemė – Ordino
atramos bazė, ji nedalyvavo prūsų sukilime] ir, smarkiai nuniokoję
dievo tautą, viską šioje žemėje sudeginę bei išgrobstę, pasitraukdavo; pajutę, kad niekas jiems nebesipriešina, jie išdrįsdavo net su
maža kariuomene brautis į Kulmo žemę. Galop magistras paskyrė
šios žemės krašto komtūru brolį Hermaną iš Šenenbergo, prityrusį karvedį, kuris jiems pradėjo drąsiai priešintis: kiekvieną kartą,
kai sūduviai su nedidele kariuomene įsibraudavo į Kulmo žemę, jis
su ginklanešiais drąsiai jiems pastodavo kelią, užpuldavo juos ir
sumušdavo, daugybę išžudydamas, o kitus išsklaidydamas; jis tiek
kartų šitai padarė ir tiek jų išžudė, kad sūduviai daugiau nebedrįsdavo rodytis be didelės kariuomenės. Įniršę dėl tokio savo žmonių
pralaimėjimo ir tokių didelių nuostolių, patirtų Kulmo žemėje, Skomantas, sūduvių vadas, su 4 tūkstančiais savo gentainių ir stipria
lietuvių kariuomene įsiveržė į Kulmo žemę 11 tūkstančių mergelių
dieną [1277 10 21], pasiryžęs visokeriopai atkeršyti už savųjų žūtį.
Iš pradžių jie smarkiai užpuolė vieno vasalo pilį, vardu Plovista
[dabar Plovenžas], buvusią Osos upės pakrantėje; būtų ją sugriovę,
jeigu galop nebūtų susitarę su pilėnais, kad šie jiems duosią du paty-
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rusius vyrus, kurie netikėlių kariuomenę nuvesią, šitaip jie išvengė
žūties. Po to jie patraukė prie Rudino, Lypos [dabar Lipenekas į pietryčius nuo Kulmo] ir galop prie Velzaco [dabar Veldzondzas į rytus
nuo Kulmo] pilių, pastarosios papilį iki pamatų sudegino. Paskui jie
smarkiai užpuolė vieno vasalo pilį, vardu Turnicas [dabad Tužnicė
į pietryčius nuo Grudziondzo], tačiau dėl geros pilėnų gynybos tą
dieną puldami nieko nepešė, nors kiaurą naktį pilį išlaikė apsiaustą.
Kitą dieną, supratę, jog pilį gina kur kas daugiau ginklanešių, nei
manė, pasitraukė, nė nemėgindami antrą kartą pulti. Paskui atžygiavo prie Klemento pilies [dabar Plementa], kuri priklausė vienam
vasalui, ir ją, apstoję iš visų pusių, užpuolė; galop, pakišę ugnį, iki
pamatų sudegino, joje žuvo šimtas krikščionių, neskaitant moterų
ir vaikų, išvarytų į nelaisvę. Pagaliau jie patraukė prieš šias pilis ir
miestus: Graudingą [dabar Grudziondzas, dešiniajame Vyslos krante, Kulmo žemės šiaurėje], Marienverderį, Santyrą ir Kristburgą,
viską, kas kelyje pasitaikė, arba išžudė, arba paėmė į nelaisvę, arba
pavertė pelenais. Paskui sugrįžo atgal su neįkainojamu grobiu: galybe krikščionių ir daugybe visokių daiktų. Nė vienas išmintingas
žmogus negali be ašarų galvoti apie šios kariuomenės padarytus
blogus darbus, apie baisingas dievo tautos skerdynes, apie išniekintus bažnyčios sakramentus bei jos tarnus. (72)
Po Nadruvos ir Skalvos pavergimo 1277 m. pradėta sistemingai
grobti Sūduvos žemes. Iki to laiko Ordinas, kalaviju ir papirkimais
pavergęs prūsų diduomenę ir su jos pagalba nuslopinęs prūsų pasipriešinimą, naudodamas prūsų baudžiavinį darbą, labai intensyviai
toliau plėtė pilių tinklą. Pilys buvo pagrindiniai Kryžiuočių ordino
atramos punktai, jose nuolat stovėjo karinės įgulos, jos rengdavo
represijas kilus prūsų nepaklusnumui. Per 1231–1277 m. palyginti nedidelėje teritorijoje Ordinas pastatė 15 pilių: 1231 m. – Torno,
1232 m. – Althauzo, 1232 m. – Kulmo, 1233 m. – Marienverderio, 1236 m. – Elbingo, 1237 m. – Christburgo, 1239 m. – Balgos,
1252 m. – Klaipėdos, 1253 m. – Kroicburgo, 1253 m. – Christverderio,
1253 m. – Karaliaučiaus (Königsberg), 1265 m. – Tepliavos (Tapiau),
1266 m. – Brandenburgo, 1277 m. – Brambergo, 1277 m. – Manenburgo. Kitu pilių statymo etapu arčiau Lietuvos buvo pastatyta dar
25 pilys. Nadruvių žemėje pastatyta didelė ir tvirta mūrinė Įsruties
(Insterburg) pilis.
Kryžiuočių ordinui pradėjus Sūduvos nukariavimą, Lietuva, kaip
valstybė, dar buvo per silpna, kad galėtų įtraukti į savo sudėtį periferi-
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nes žemes ir jas apginti. Tam trukdė ir kovos su Livonijos ordinu, Haličo-Voluinės, Mazovijos kunigaikščiais, taip pat vidinės priežastys.
Petras Dusburgietis rašo, kad, užkariavus visas Prūsijos žemės
gentis, beliko vienui viena, bet visų galingiausioji – sūduvių, kurią
broliai [riteriai] narsiai puolė, sutelkę gausią kariuomenę. Priskirti sūduvius tiesiogiai prūsams mažų mažiausia neteisinga, bet kryžiuočiai,
jų ideologai sąmoningai diegė mintį, kad Prūsija – tai ir Sūduva.
Sūduvių Kampas Semboje
Sūduvos užgrobimas naikinant jos etninius pamatus – priverstinai
išvejant, iškeldinant iš gimtųjų žemių autochtonus sūduvius, naikinant
jų papročius, draudžiant jų tikėjimus, sugriaunant visuomeninę bendruomeninę sanklodą ir fiziškai naikinant jos nešėjus – didžiulis Kryžiuočių ordino nusikaltimas.
Dalis žmonių gelbėdamiesi nuo kryžiuočių persikėlė į Lietuvą,
kita dalis kaip vergai buvo ištremti į jau nukariautą Sembos pusiasalį
ir įkurdinti jo šiaurės vakarų dalyje, netoli Kuršių nerijos pradžios.
Čia jie buvo paversti baudžiauninkais – gintaro rinkėjais, žemdirbiais,
pilių statytojais, nes Kryžiuočių ordinui po prūsų žemių nusiaubimo
labai trūko darbo jėgos. Vėliau tos vietos labai ilgai buvo vadinamos
Sūduvių Kampu (Sudauischer Winkel). Tokį tos teritorijos vardą
Sembos pusiasalyje lėmė gyventojų daugumos priklausymas sūduvių
genčiai. Sūduvių Kampas tapo pagrindine gintaravimo vieta Sembos
pusiasalyje nuo jo šiaurės vakarinės dalies iki Kuršių nerijos pietinės
dalies. Pasak Petro Dusburgiečio, Kryžiuočių ordinas čia atkėlė – prievarta atvarė daugiau nei 3 000 sūduvių.
Praėjus daugiau kaip 200 metų nuo sūduvių tremties istoriniuose dokumentuose pasirodė žinių apie ten gyvenančius
sūduvius – tai leidžia pažvelgti į mūsų proprotėvių gyvenimą
iki pat XVII a., kai jie galutinai ištirpo – susiliejo su greta gyvenusiais prūsais, lietuviais ir sudarė naujos besiformuojančios etninės lietuvininkų grupės branduolį. Akstinu atsirasti
tokių žinių tuo metu buvo domėjimasis antika ir protestantų
dvasininkų ieškojimas naikintinų pagonybės liekanų.
Mūsų protėviai sunkiomis ilgos tremties sąlygomis sugebėjo išsaugoti dvasios tvirtybę, genties etninį savitumą
kaimo bendruomenių lygmenyje, ir tai XVI a. juos subūrė į 12 pav. Sūduviai tremtiniai
– gintaro rinkėjai Semboje.
didelę sūduvių koloniją Sembos baltų žemėje. Čia jie gyveno 1771 m. graviūros fragmentas
(A. Bliujienė, 2007, p. 74)
trijose didelių kaimų grupėse.
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Pirmoji buvo Sembos šiaurės vakarų dalyje, čia susiformavo
kaimai: Diržkaimis (vok. Dirschkeim, rus. Donskoje), Kuršiai Didieji (vok. Gr. Kuhren, rus. Primorjė), Varnikai (vok. Warnicken,
rus. Lesnoje), Raušiai (vok. Rauschen, rus. Svetlogorsk) ir kiti. Į šias
vietas pirmiausia iš jų gimtinės buvo atvaryti sūduviai.
Antroji – šiauriniame pusiasalio krante pagal Kuršių marių pietinį krantą: Šakių (vok. Schaken, dabar Kaširskojė) parapijoje, kur būta
kaimų Sudau, Sudniken ir Labguvos (vok. Labiau, dabar Poleskas),
kur sūduvius XVI a. pabaigoje mini parapijos kunigas Jonas Bretkūnas. Jis pirmasis išvertė į lietuvių kalbą visą Bibliją, rašė prūsų žemės kroniką, jo motina buvo prūsė, jis pats mokėjo septynias kalbas.
J. Bretkūnas, remdamasis XVI a. pasklidusia informacija, aprašo sūduvių tikėjimus, apeigas ir dievus.
Trečioji – į vakarus nuo Karaliaučiaus, Medinavos (vok. Medenau, dabar Longvinas) ir Vargių (vok. Wargen, dabar Kotelnikovas)
apylinkėse.
Ingė Lukšaitė mano, kad autentiškiausiai sūduvių gyvenimą apie
1535 m. aprašė rašytojas Johanas Polianderis. Jis buvo kunigaikščio
Albrechto rūmų bibliotekos konsultantas, liuteronybės įvedimo Prūsijos kunigaikštystėje patarėjas, Karaliaučiaus Senamiesčio bažnyčios
kunigas, gyvenęs 1486–1541 m. J. Polianderis rašė, kad sūduviai pirmoje kaimų grupėje gyvena 7–8 mylių (viena prūsiška mylia yra apie
7,5 km) ilgio ir apie vienos mylios pločio pajūrio juostoje, kuri jūreivių
vadinama Pustų ragu.
Kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio rūmų gydytojas Andrius Aurifaberis 1551 m. išspausdintoje Gintaro istorijoje mini dar
visą grupę sūduvių kaimų: Alt Tief – neišlikęs, Krecke – neišlikęs,
Rodums – neišlikęs, Lasnicken – neišlikęs, Tirškaimį-Kirškaimį (vok.
Kirchkeim, dabar Fevralskojė), Ampe – neišlikęs, Palvininkų (vok.
Palmnicken, dabar Jantarnas).
Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istorikas filosofijos magistras Kristofas Hartknochas (1644–1687) yra minėjęs sūduvių kaimą Pleviškius
(Plavissken, Plauendorf, dabar Plavni) prie Priegliaus upės.
Sūduviai tremtiniai – žymieji gintarautojai
Baltijos jūros baseino gintaras skiriasi nuo kitų Europos fosilinių
sakų gana dideliu sukcinito (gintaro rūgšties) kiekiu, sudarančiu iki 8
proc. Ši gintaro ypatybė leido gana tiksliai nustatyti gintaro apdirbimo
ir plitimo kelius nuo vėlyvojo neolito iki viduramžių laikų ir vėliau.
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Kryžiuočiams užgrobus prūsų žemes, tarp jų ir
turtingiausius pasaulyje gintaro telkinius Semboje,
Vokiečių ordinui gintaro gavyba, apdirbimas, prekyba tapo labai svarbia ir pelninga ekonomikos šaka,
nes sūduvių vergų darbas Ordinui nieko nekainavo.
Jie patys turėjo prasimaitinti ir viskuo apsirūpinti
dirbdami jiems priskirtą žemę.
J. Polianderis nurodo, kad kunigaikštis turi daugiau kaip 32 sodžius-kaimus, kurių gyventojai pagal
seną prievolę visoje jūros pakrantėje iš jūros gaudo, lyg žvejoja gintarą, kuris jų tėvų kalba „Gentarus“ vadinamas. Polianderis teigia pats
užrašęs „seno rimto“ žmogaus, apie 40 metų gyvenusio tarp pajūrio
sūduvių, pasakojimą. Iš to, kad sūduvių kaimai išsidėstę išilgai pajūrio ir pamario, galima teigti, kad jie čia pradėjo žvejoti gintarą nuo
tremties pradžios. Tremtis iš pagrindų pakeitė jų darbo pobūdį – buvę
žemdirbiai, auginę žirgus, dabar tapo ir žvejais. Žirgas dabar jiems
asocijavosi su atjojančiu kunigaikščio arba vyskupo pareigūnu – gintaro surinkėju, prievaizda. Apie sūduvių kasdienybę rašoma:
Kai aprimsta vėjas ir nuslūgsta bangų sūkuriai, arba kitą dieną,
jei jūra nepaliaujamai banguoja, sūduviai ruošiasi darbui, uoliai stebėdami jūros pakrantę, kad galėtų įvertinti audros stiprumą. Tada
eina vieną arba dvi mylias, diena ar naktis būtų, nusirengia skubėdami, su nuo kranto atsimušančiomis bangomis nuogi skuba į jūrą, apsirūpinę tinkleliais, įtvirtintais dvišakėse ilgose lazdose, kurių šerdys
yra per uolektį perskeltos, tinklelio žiotys susemia iš gelmės grįžtantį
nuo kranto su srove gintarą, arba išgriebia pirma, negu grįžtanti
banga jį į jūrą nugramzdina [...] Ant kranto laimikio laukia žmonos;
jos šaltu metų laiku pakūrusios ugnį šildo vyrus, sušalusius apsupdamos įkaitintais apsiaustais, kad po valandėlės jie vėl šoktų į jūrą. Taip
tęsia darbą, iki gali iškęsti.
Už darbą jie gaudavo druskos užmokestį – kiek svėrė jų surinktas
gintaras, tiek gaudavo druskos, šią naudojo žuviai sūdyti – pagrindiniam savo maisto produktui. Naudotas atlygio matas rodo didelę
neteisybę, gintaras už druską yra nepalyginamai lengvesnis. Sūduvių
tremtinių sužvejotas gintaras krovė didžiulius pelnus pirma Ordino
vadovybei, Sembos vyskupui, o vėliau Prūsijos kunigaikščiui.
Gintaro gavyba buvo griežtai monopolizuota, į pakrantes nebuvo įleidžiami pašaliečiai. Visų gintarą renkančių sūduvių viršininkas

13 pav. Romėniškojo
laikotarpio Baltijos jūros gintaro
gaminiai iš Akvilėjos
dirbtuvių prie Adrijos jūros
(A. Bliujienė, 2007,
p. 321)
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buvo Pajūrio valdytojas. Jis paimdavo gintarą iš renkančių sūduvių ir išdalindavo druską, o sukauptą gintarą
pristatydavo Gintaro magistrui. Ordino laikais jis gyveno
Laukstyčiuose, vėliau Diržkaimyje (vok. Dirschkeim, dabar Donskojė). XVII a. Girmavoje (vok. Girmowe, dabar
Ruskojė) buvo vadinamieji Gintaro rūmai. Juose veikė šešių žmonių specialus teismas byloms už gintaro vagystes
bausti. Pakrantės sargybiniai buvo įpareigoti visus sūduvių vyrus, kuriems sukako 18 metų, varyti į gintaro žūklę
ir vasarą, ir žiemą. Šie sargybiniai prižiūrėdavo, kad sužvejotas gintaras būtų sudedamas į maišelius, pakabintus
po kaklu, rastas kitur gintaras buvo laikomas paslėptu ir
už tai baudžiama. Gintaro magistro rezidencijoje stovėjo
kartuvės, kurios grėsė didesnį gintaro kiekį nuslėpusiam
žvejui. Sūduviai buvo gintaro žvejai baudžiauninkai.
Veikę Kryžiuočių ordino valstybėje, vėliau ir Prūsijos kunigaikštystėje valstybės įstatymai ir įvairios taisyklės diskriminavo autochtonus prūsus, atkeltus sūduvius, lietuvius. Dar
1273 m. Ordino valdose buvo įvesta baudžiava. 1310 m. Ordino magistro įsakymu nurodyta, kad prūsai negali gyventi miestuose, verstis amatais, taip pat negali būti apgyvendinami ant vokiškų činčo
teisėmis valdomų žemių. Vincas Vileišis leidinyje Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje lig didžiojo karo (76 p.) teigia:
„1494 m. buvo nustatyta, kad ir toliau turi būti palaikomas geras paprotys, kad nė vienas prūsas nebūtų priimamas į miestus ir kad amato neišmoktų.“ Visa ši sistema
turėjo išlaikyti prūsus, sūduvius kaip pigią darbo jėgą
ir neleisti sukurti normalios struktūros socialinių junginių. Sūduvių bendrija buvo kaimo bendruomenė ir
tik jos viduje tegalėjo būti išsaugotas etninis gyvenimo būdas ir dvasinis orumas, nors, J. Polianderio
žodžiais, visokiomis administracinėmis, bažnytinėmis
priemonėmis ir draudimais jis buvo nuolat varžomas ir
naikinamas.
J. Polianderis rašė, kad sūduviai neleidžia saviesiems elgetauti – matyt, kaimo bendruomenė padėdavo
savo gentainiams, negalintiems užsidirbti duonos kąsnio.
Galima teigti, jog pakrantės kaimų bendruomenės buvo
jų naujai susikurta tėvynė ir jie brangino ją. Todėl, anot
J. Polianderio:
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Čia gimusieji gyventojai tik nedaugelis moka vokiškai,
turi savo kalbą, kuria kalba kaip ir visi paprasti prūsai. Jie
atkakliai stengiasi išsaugoti savo protėvių rūbus, papročius
ir apeigas, nesituokia su tolimesniais prūsais, nešioja žiedus
ir taip pat auskarus, kurie judant skamba, padaryti jie iš žalvario. Visus papuošalus, duoną ir drabužius jų pačių meistrai
namuose pagamina. Sūduviai nešioja ir nepaauksuotos geležies juostas-diržus. Tuos ir kitus dalykus išsaugojo jie iki to
laiko, kai maždaug prieš dvidešimt metų buvo priversti savo
seniūnų tuoktis su kaimyniniais prūsais. Tai buvo padaryta
tam, kad palaipsniui nuo savo papročių atsisakytų, tačiau didžioji jų dalis ligi šiol laikosi savo senovinės pagonybės ir senovinių prietarų neatsisako. Kaip ir anksčiau, nenuoširdžiai
pakluso popiežiui. Taip, dabar su evangelija sutinka, tačiau
senųjų apeigų slaptai susitarę vykdyti nesiliauja.
To paties J. Polianderio liudijimu, XVI a. pirmame ketvirtyje Prūsų Pakrantės valdytojas, sūduvių seniūnas uždraudė sūduviams tarpusavyje tuoktis, laikytis senųjų papročių. Tą draudė pasaulietinės ir bažnytinės valdžios nuostatai.
Sūduviai turėjo nemažai su senaisiais tikėjimais susijusių švenčių, dalis jų buvo šeiminės, kitos bendruomeninės. Kai kurias norisi
paminėti.
Vienu iš seniausių šaltinių apie sūduvių mitologiją yra laikoma
1520–1530 m. parašyta nežinomo autoriaus Sūduvių knygelė (Ingė
Lukšaitė, Reformacija, p. 186). Pagal Ireną Čepienę (Lietuvių etninė
kultūra: raidos įžvalgos, p. 37), Sūduvių knygelę apie XVI a. antrą
pusę (apie 1583) parašė pastorius Jeronimas Maleckis, nors ten pat
teigia, kad kiti tyrinėtojai nurodo, jog autorius nežinomas, o J. Maleckis ją tik išleidęs. Z. Zinkevičius leidinyje Lietuviai: praeities didybė
ir sunykimas, p. 57, pateikia tokią žinią: „Po daugiau negu pustrečio
šimto metų Hieronimas Maletijus išleido knygelę apie šių sūduvių tikybą ir mitologiją (1562). Joje pateikti sūduvių kalbos pavyzdžiai yra
artimi prūsų kalbai.“
Yra manoma, kad Sūduvių knygelė buvo parengta Prūsijos kunigaikštystės evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupų pirmųjų vizitacijų laikotarpiu. Pirmąją vizitaciją Semboje (Medinavoje ir Vargnose)
atliko 1530 m. vyskupas Georgas fon Polencas (Polentz), lydimas Pamario vyskupo Pauliaus Speratuso. Jiems arba kam nors iš jų svitos
priskiriama Sūduvių knygelės autorystė vokiečių kalba. Manoma, kad
knygelė yra greičiausiai nukopijuota stambesnio veikalo dalis. Pirma-

15 pav. Sūduvių
žynys su aukojimo
kaušeliu

16 pav. Laivelio formos saga – papuošalas iš Šventosios
gyvenvietės. Pamarių
kultūra, neolitas
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sis rankraštis nežinomas, išliko įvairių tipų nuorašai su pavadinimais:
Netikinčiųjų sūduvių ožio aukojimas su visomis kitomis apeigomis,
kurias jie atlikinėjo arba dar Apie sudevitus (Zudewiten), kurie dabar patys save vadina ir vadinami sūduviais (Sudauen) ir kaip jie
atlieka savo apeigas. Dabar baltų mitologijos ir religijos tyrinėtojų
mus pasiekę nuorašai vadinami Sūduvių knygele. Ją sudaro pratarmė,
aptariamų sūduvių dievų, įvairių švenčių ir ritualinių apeigų skyriai.
Plačiai aprašoma santuoka, vestuvės, laidotuvės ir mirusiųjų paminėjimo papročiai, būrimas ieškant vagies. Manau, vertinant knygelėje pateikiamas žinias apie mūsų protėvių papročius, tikėjimus, reikia jausti
jos kontekstą. Ją rašė kito tikėjimo, kitos religijos ir papročių žmonės,
vedami ne geriausių tikslų sūduvių tikėjimų, jų gyvenimo būdo atžvilgiu. Todėl čia nestokojama grotesko, suvulgarinimo ir pašaipaus tono
prasmių.
Sūduvių knygele rėmėsi Jonas Bretkūnas, XVI a. antroje pusėje
rašęs Prūsų žemės kroniką, ir kiti autoriai – M. Strijkovskis, M. Pretorijus, K. Hartknochas. Knygelėje kalbama apie XIII a. pabaigoje į
prūsų žemę Sembą ištremtus sūduvius, jų papročius, tikėjimus, kurie
jau buvo patyrę nemažą prūsų įtaką, bet tyrinėtojai neneigia sūduvių
mitologijos substrato joje ir visuose su ja susijusiuose šaltiniuose.
Motiejus Strijkovskis (1547 – apie 1593) buvo mozūras iš Palenkės, kilęs iš smulkių bajorų, mokęsis Krokuvos universitete, poetas,
karys, istorikas (iš Kraštas ir žmonės). Į Lietuvą 1565 m. atvyko aštuoniolikmetis jaunuolis. Stambiausią savo kūrinį Kronika rašė remiamas Slucko kunigaikščio Jurgio Olelkaičio iš Algirdo giminės. Po šio
rėmėjo mirties 1578 m. M. Strijkovskis gavo gerą išlaikymą iš žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio ir užbaigė darbą, pavadinęs Niekada
anksčiau šviesos nemačiusi Lenkijos, Lietuvos ir visos Rusijos kronika. Kronika 1782 m. buvo išspausdinta Karaliaučiuje. Joje gana išsamiai aprašomos Semboje gyvenančios sūduvių bendruomenės šventės, susijusios su pavasariniais darbais ir visų vasaros bei rudens darbų
pabaigtuvėmis.
M. Strijkovskis apie pavasario šventę Pergrubį rašo:
Pavasarį, kai sniegas nutirpsta ir metas arti, o žolė jau irgi pasirodo, keli kaimai supila po ketvirtį ar statinę salyklo alui. Po to
susirenka į vieną didelį namą, ten jų viršaitis, tai yra aukotojas arba
tikriau burtininkas, paima gorčių alaus ir iškėlęs prašo vasaros ir
žalumos dievą Pergrubį, sakydamas: „O Wespacie Dewe musu Pergrubios!“ ir t. t. Tai yra „O visagali mūsų dieve, Pergrubi! Tu nuveji
bjaurią žiemą, žolynus, gėles ir žolę visoje žemėje daugini; mes dabar
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tave prašome mūsų pasėtus javus ir tuos, kur pasėsime, dosniai padauginti, varpinius užauginti, o kiekvieną raugę sumindyk.“ Po to pastato puodelį arba
taurę ir, paėmęs dantimis, išgeria alų, o išgėręs meta
indą per galvą, nepaliesdamas rankomis. Už jo stovi
tijūnas arba to valsčiaus vyresnysis, kuris sugauna indą ir, greitai pripylęs alaus, vėl pastato prieš
viršaitį, arba tą burtininką. Šis paėmęs taurę, prašo kitą dievą Perkūną, arba Pioruną, kad pažabotų
griaustinį, krušą, žaibus, lietų, audras, pragaištingus
debesis ir, paėmęs dantimis, kaip auką jam išgeria
taurę alaus. Tik po to geria visi. [...]
Įdomi yra 1568 m. Prūsijos kunigaikštystės
evangelikų liuteronų Bažnytinių nuostatų skyriaus
„Von Tolken“ (Apie tolkus – „vertėjus“) nuoroda: „O
kad laikui bėgant būtų galima atsisakyti tolkų [...],
lietuvių, sūduvių vaikus būtų galima leisti studijuoti
ir kad jie laikui atėjus taptų kunigais.“ Ši nuostata patvirtina sūduvių
gyvenseną ir XVI amžiuje.
Apie vėlesnį sūduvių gyvenimą Mažojoje Lietuvoje rašoma ir
kituose šaltiniuose. Vienas iš jų – tai Karaliaučiaus Lietuvių kalbos
seminaras, beveik be pertraukos veikęs Karaliaučiaus universitete
daugiau kaip 200 metų (1717–1944), daręs didžiulį poveikį lietuvių
raštijos raidai Mažojoje Lietuvoje ir atlikęs didelį tautinės savimonės
ugdymo darbą. Seminarą lankė apie 1 400–1 500 klausytojų. Martynas Liudvikas Rėza Lietuvių kalbos seminaro istorijoje nurodo,
kad įsteigtame alumnate iš 28 vietų turi būti nuolat aprūpinami
aštuoni prūsų lietuviai arba s ū d u v i a i (p. 77). Alumnatas (universiteto bendrabutis su išlaikymu) įkurtas prie 1544 07 20 įsteigto
universiteto Priegliaus upės Knypavos saloje, jau stovėjusiame Karaliaučiaus katedros kapitulos pastate.
Arturas Hermanas (Arthur Hermann), istorikas, lietuvių ir vokiečių santykių tyrinėtojas, knygoje Lietuvių ir vokiečių kaimynystė, remdamasis F. C. Karpu, rašo: „...prūsams kiek svetimos sūduvių
tarmės paminėjimas katekizme kaip tik įrodo, jog sūduviai net po 250
metų nebuvo perėmę prūsų kalbos, kas gali patvirtinti tik jų visišką
skirtingumą nuo prūsų“ (p. 76).
Sūduviai paliko gilius pėdsakus Sembos istorijoje, ne tik gintaraudami, bet ir jų baltų sūduvių kalba parašytuose antrajame ir trečiajame Prūsų kalbos katekizme. (Apie tai daugiau skyrelyje „Sūduvos

17 pav. Dabartinių
laikų gintarautojai
Baltijos jūroje prie
Sembos krantų
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18 pav. Gintaro
kambario plokščių
gintariniai dirbiniai,
pagaminti iš Sembos
ir Juodkrantės
stambiausių gintaro
radinių
19 pav. Gintaro kambario fragmentas

žemė“.) Iš sūduvių – žymiųjų gintarautojų sužvejoto gintaro Palmininkuose-Palvininkuose bei kuršių – gintaro kasėjų gintaro, surasto
Juodkrantėje, stambiausių gabalų 1705–1709 m. Berlyne buvo pagamintos gintaro kambario dekoratyvinės 55 m2 sienų plokštės. Vėliau
karalius Frydrichas Vilhelmas I jas padovanojo Rusijos imperatoriui
Petrui I, jos buvo panaudotos rengiant Gintaro kambarį Peterhofo Jekaterinos rūmuose. Mažosios Lietuvos lietuvių kultūra priglobė prūsų,
sūduvių – gintaro rinkėjų-žvejų palikuonis su jų ilgai ir rūpestingai
saugota senosios ir naujosios mažosios tėvynės dvasia.

20 pav. Baltija prie Sembos pusiasalio krantų. 2013 09 28
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Sūduvos žemė
Pietvakarinės Lietuvos žemėse, jos erdvėse plyti nuostabaus gamtos grožio, turtingos proistorės ir istorijos, kultūros ir gilaus dvasinio
paveldo kraštas Sūduva. Etnonimas Sūduva, į pasaulio istoriją įrašytas II amžiuje, yra stebinantis perlas Lietuvos istorijos karūnoje. Čia,
pietuose, į dangaus mėlį kyla Sūduvos aukštuma su apvalėjančiomis
kalvų viršūnėmis, čia mus vilioja savo gaisomis ežerai, ežerėliai su
probaltų ir baltų amžiais sukurtais vardais: Danajus, Dotamas, Dusia,
Punia, Geidsrytis-Vištytis, čia aukštumos versmėse gimsta upė, įprasminta mūsų protėvių lyriškiausiu, poetiškiausiu strazdų giesmininkų,
lakštingalų vardu Sesape – Šešupė. O kiek skubėdama per visą Sūduvą į Nemuną ji priglobia savo sesių upių vandenų su jų archajiškais
vardais – mūsų lietuvių kalbos lobiais? Tik keletas iš jų: Dovinė, Kirsna, Sūduonė, Jūrė, Širvinta su Aista, Nova-Nava, Aukspirta, Jotija su
Orija ir dar daug kitų, o kiek juose užkoduota amžių, kokie čia lobiai
indoeuropeistikai, mūsų kalbotyrai!
Amžiams slenkant taip buvo lemta, kad dabar į Lietuvos valstybės teritoriją pateko tik dalis istorinių Sūduvos žemių. Jose glūdi gilus
mūsų tautos genezės klodas, matomas archeologinėse kultūrose, jų archeologiniuose ir dvasiniuose paminkluose – kapinynuose, gyvenvietėse, piliakalniuose, senovės tikėjimuose ir tų tikėjimų gaisose – gam-

21 pav. Sūduvos žemės prie Nemuno ir Juodosios Ančios santakos
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tos ir žmogaus darnoje, besireiškiančioje mūsų charakterio bruožais,
psichologija, temperamentu, papročiais ir svarbiausiu dvasiniu tautos
substratu – kalba, jos seniausiame, archajiniame klode – senuose vandenvardžiuose. Juos per amžių glūdumas iki mūsų laikų rūpestingai
atnešė protėviai sūduviai. Jų gausiai dabar plyti mūsų Tėvynėje, pradedant nuo Nemuno santakų su Juodosios Ančios, Baltosios Ančios
upėmis, pietuose iki Šešupės santakų su Širvinta, Šeimena, Nova, Jotija vakarų pusėje, o šiaurėje tuos plotus apibrėžia Nemunas su gausiais
kairiosios pusės intakėliais – Bilsinyčia, Avire, Snaigupėle, Zembra,
Mikasa, Marvele, Dievogala, Nyka, Šilupe prie Sudargo ir kitais.
Lietuvos regiono Sūduvos vardo ištakos siejasi su istorine etnine
Sūduvos žeme. Praėjo beveik 1 850 metų nuo pirmo sūduvių paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Per tą laiką keitėsi kartų kartos, formavosi naujos tautos, kilo ir griuvo valstybės, bet visuomet žmonijos, valstybių istorija rėmėsi ir remiasi etniniu pamatu. Tas pamatas
– žmonės, kalba, žemė, papročiai, tradicijos – yra pagrindų pagrindas
tautai gyvuoti.
Pats pirmasis rašytiniuose šaltiniuose pasirodęs etnonimas sūdinai užrašytas graikų mokslininko, geografo, matematiko, astronomijos, muzikos veikalų autoriaus Klaudijo Ptolemajo II amžiuje. Darbuodamasis Aleksandrijoje (Egipte) – garsiame tuometinio pasaulio
kultūros ir mokslo centre, jis parengė žymų veikalą Geografijos įvadas, kurį vėliau imta vadinti tiesiog Geografija. Veikalą sudaro 26 žemėlapiai ir juose pavaizduotų 64 kraštų aprašymai. Aprašymuose yra
paminėti apie 8 tūkstančiai vietovardžių.
Labai prasmingai skamba etnonimas S Ū D U V A, kildinant
jį iš prūsiško-sūduviško žodžio suge-sūje šaknies „sū-“ – tekėti,
lietis, kuri reiškia veiksmą, judėjimą, o judėjimas yra gyvenimas.
Sūduvoje esantis bene tankiausias upių, upelių tinklas galėjo būti
priežastimi to, kad II a. Klaudijas Ptolemajas šio krašto žmones
įrašė į istoriją SŪDYNŲ VARDU. Dabar galime daryti prielaidą,
kad šis vardas pasiekė K. Ptolemają per Gintaro kelio pirklius.
Antanas Salys darbe Baltų kalbos, tautos bei kiltys (Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1985) rašo: „Taigi Sūda, Sūdas, Sūdupė bei
Sūduonia bus taip praminti dėl jų šlapumo, pelkėtumo.“ Tokios pat
nuomonės laikosi Bronys Savukynas, Vytautas Mažiulis.
Graikų istorikas Amianas Marcelinas, atvykęs į Romą 376 m., parašė Istoriją ir joje aprašė 352–378 metų įvykius. Joje mini Chrono
(Nemuno), Vyslos upes bei čia gyvenančias tautas ir pareiškia, kad
visų išvardyti dėl jų daugybės negali, nes nežino tos kalbos, papro-
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22 pav. Nemuno vingis prie sūduvių gynybinio atramos punkto – Sudargo pilių
komplekso, veikusio iki 1317 m.

čių. Chrono upės vardo paminėjimas leistų manyti, kad tarp tų tautų
galėjo būti ir sūduviai. Danijos karaliaus Valdemaro II laikų knygoje
Liber censuum Daniae (1202–1241) esanti forma Z u d u a – nekelia
abejonių, kad tai yra Sūduva. Taip pat sūduvių vardas minimas visose
XIII–XV a. pradžios vokiečių kronikose.

23 pav. Istorinės Kimenavos žemės piliavietė (dab. Kumelionių piliakalnis) prie
išsiliejusių Šešupės vandenų
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Sūduvos kraštas per savo istoriją patyrė daug įvairių dvasinių
ir materialinių kančių, teritorinių skriaudų ir dalybų. Jos vyko daug
kartų, ir beveik kiekvieną kartą kraštui buvo primetami nauji vardai.
Žinoma, didžiausia naikinanti invazija buvo Kryžiuočių ordino. Jei vadovausimės užkariautojų dalybų logika bei dalytojų primestiniais vardais, ilgainiui galime prarasti etninius krašto pamatus – lietuvių tautos
etnogenezės pagrindus bei istorinę atmintį. Ir ne tik dėl šių pamatinių
tautos – valstybės stiprybės šaltinių sampratos reikia puoselėti istorinį
Sūduvos krašto vardą, bet ir dėl kalbos.
Dabar kai kurie kalbininkai teigia, kad sūduvių kalba yra užfiksuota 1545 m. Prūsų II katekizme ir ypač 1561 m. III katekizme, kuris
parašytas vartojant į Sembos pusiasalį ištremtų ir ten, Sūduvių Kampe
– Sudauischer Winkel, apgyvendintų sūduvių – gintaro rinkėjų kalbą.
Taigi, trumpai dėl Prūsų katekizmų. Pirmasis prūsų katekizmas pasirodė 1545 m., tai yra pirmoji išlikusi spausdinta baltų knyga. Ji pasirodė
dvejais metais anksčiau už pirmąją lietuvišką knygą – Martyno Mažvydo
katekizmą. Pirmasis prūsų katekizmas yra 5 svarbiausių krikščioniškų
poterių knygelė, jos tekstų redaktorius nežinomas, manoma, kad tai buvo
vokietis, šiek tiek pramokęs prūsų kalbą. Šis leidinys ir pataisytas jo variantas buvo prastas, todėl prireikė naujo, ir 1561 m. į prūsų kalbą išverstas ir Karaliaučiuje Johanno Daubmano išspausdintas garsusis Martyno
Liuterio Mažasis katekizmas (Trečiasis prūsų katekizmas). Jo vertėjas
buvo iš Sūduvių Kampo arealo Pabėčių-Pabėtų (Pobethen, dabar Romanovas), bažnyčios pastorius-klebonas Abelis Vilis (Will; gimęs apie
1515 m. Pabėtuose, miręs apie 1575 m. Karaliaučiuje, Lyvenikės ligoninėje) ir jo pagalbininkas baudžiauninkas sūduvis Paulius Mėgotas (Megott).
Pabėtų kaimo vardas yra upės Bėta vedinys. (Upė nedidelė, tik 10 km ilgio.
Jos vardas kildintinas iš ide. šaknies bhe-t- „šviesti, žibėti“ ir prūsų bėtan
„vakaras, prietema, šviesos išnykimas“.) A. Vilis kilęs iš giminės, kuri nuo
XVI a. pradžios gyveno Pabėtuose, Sūduvių Kampo kaimų areale. Pabėčių apylinkėse rasti bronzos amžiaus dirbiniai liudija apie baltų genčių
sembų gyvenimą. Prie Bėtos upelio yra buvęs piliakalnis ir ant jo stovėjusi prūsų pilis.
Kalbininkas baltistas Letas Palmaitis istorijos paveldo metraštyje Jotvingių kraštas 2009 m. straipsnyje „Jotvingių kalbos klausimu“
rašo: „Šiurkščiai tariant, galėtume įtarti, kad katekizmai parašyti ne
prūsų, o jotvingių kalba!“ [K. Subačius – kad sūduvių kalba]. 1283 m.
Vokiečių ordino ištremti Kimenavos žemės sūduviai, kurie gyveno Sūduvių Kampe, Sembos pusiasalyje, Sembos žemėje ir pradėjo platinti
ilgąjį balsį a vietoje prūsų o, taip yra ir katekizme.
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Galime pasiremti ir Kazio Būgos rinktiniais raštais, labiausiai III
tome esančia studija. Joje labai daug kapitalinės medžiagos ir apie
sūduvių, ir apie jotvingių kalbas, tai apibendrintai girdime K. Būgos
pasakyme: „...Kaip šitie Suvalkų žemės sūduviai [K. S.: Ordino
pavergtieji ir ištremtieji į Sembos pusiasalį Kimenavos ir kitų žemių
sūduviai] yra kalbėję, mums pasako 1545 metų prūsiškasis katakizmas [...]“
Aptinkami Pamarių ir vėlesnių kultūrų archeologiniai paminklai
yra neginčijami vakarų baltų etnoso paminklai, jų nenutrūkstamą
tąsą rodo ir archajiniai hidronimai. Per baltų etnoso formavimosi
procesus išsiskyrė atskiros gentys-kiltys. Sūduvių genčių apgyvendinti plotai apibrėžiami gana įvairiai, bet visų tyrinėtojų vieningai
sutariama, kad vakaruose jie siekė didžiuosius baltų ežerus – Sniardvų-Snerdvų ir Maurų, pietuose – Būgą, Narvę-Narevą, rytuose
– Minsko, Lydos apylinkes, šiaurėje – Nemuną. Pagal Henryką Lovmianskį (1934–1939 Vilniaus profesorius), sūduvių – jotvingių teritorija apėmė apie 100 tūkst. km2 plotus. Šiose didžiulėse erdvėse per
amžių civilizacijos plėtotę susiformavo tos pačios kultūros genčių
bendruomenės su savo kalbos ypatybėmis – dialektais, kiek skirtingais papročiais ir gyvenimo būdu, prisitaikant prie skirtingų gamtinių ir mikroklimato sąlygų.
Minėtuose plotuose anksčiausiai, pradedant Pamarių, pilkapių
kultūromis, susiformavo dideli sūduvių genčių junginiai su baltiškos
kilmės etnonimu Sudinai, Sūduviai, Sūdavai, II a. patekę į pasaulio
istoriją. Jie buvo arčiausiai prie tų amžių strateginės mainų medžiagos
– gintaro, „šiaurės aukso“, gavybos ir todėl vaidino didelį vaidmenį
jo mainuose su kitomis tautomis. Tai skatino jų pačių vystymąsi ir
kultūros plėtotę. Po daugiau kaip septynių šimtmečių (945 m.) Kijevo Rusios šaltiniuose paminėtas pasiuntinys į Konstantinopolį Jatviag
Gunarev, vėliau, X a. pabaigoje Rusios šaltiniai mini žygius (983, 1038
m.) į jotvingių žemes. Apibendrintai žvelgiant į jotvingių vardo vėlyvą
pasirodymą istorijos šaltiniuose galima sakyti, kad tai buvusi sūduvių
genčių junginio sritis, labiausiai nutolusi į rytpiečius – Balstogės arealo plotus, link Baltvyžio-Belovežo girios Lydos apskrityje, kurie buvo
arčiausiai slaviškų genčių ir labiausiai patyrė asimiliacinį spaudimą.
Be abejonės, tai atsispindėjo jų kalboje, kultūroje.
Šis sritinis gentinis jotvingių vardas yra vandenvardinės kilmės,
kilęs nuo upės Jotva. Jotva yra nedidelis Naros aukštupio dešiniojo intako Kolna dešinysis intakas Baltvyžio girios šiauriniame šone (Petras
Būtėnas, Jotva – Sūduva, Bostonas, p. 71).
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Istoriniuose leidiniuose, periodikoje dažnokai rašoma, kad sūduviai ir jotvingiai yra vienas ir tas pats. Manau, šis teiginys atėjęs dar
nuo krikščioniškųjų Vakarų ir stačiatikiškų Rytų bažnyčių priešpriešos, Šventosios Romos imperijos (nuo XV a. pabaigos – Šventoji vokiečių tautos Romos imperija) remiamo Kryžiuočių ordino ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kovų metų. Po kovų prasidėjusios taikos
derybos dėl Sūduvos ir Žemaitijos žemių sugrąžinimo. Jų metu, greta
prigimtinės teisės – etninės priklausomybės, tėvų žemės, buvo naudojami politiniais motyvais grįsti teiginiai. Tą akivaizdžiai matome iš
didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto 1420 m. kovo 11 d. laiško Šv.
Romos imperatoriui Zigmantui I, jame rašoma: Be to, sūduvių arba
jotvingių [Sūdų arba Getų – lenkų istoriko Antoni Prochaskos vartoti
etnonimai, būdingi slavistams] žemė, esanti tarp Lietuvos ir Prūsijos, yra tikra mūsų tėvonija, paveldėta iš mūsų senelių bei prosenelių... (LIŠ, I, p. 91–92, versta iš lotynų k. Codex epistolaris Vitoldi
magni ducis Lithuaniae, 1376–1430, Collectus opera A. Prochaska,
Cracoviae, 1882). Istorikai (kai kurie) pavertė atskirais etnonimais
arba, nepaisydami jų ištakų, genezės laiko, istorinio paveldo klodų,
sukeitė vietomis ir pasidarė antilogiškas darinys – jotvingiai yra pagrindinė gentis, o sūduviai tik tos genties šiaurinės srities gyventojai
arba „kažkas panašaus“; dar kiti iš viso „užmiršo“ sūduvius. Ypač tai
ryškiai pateikiama Alfredo Bumblausko parašytoje ir 2005 m. Paknio
leidyklos išleistoje knygoje Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795,
p. 23, 24, 26, 31, 54, 97, 124.
Taip supaprastintai pateikiant etninės kultūros ištakas eliminuojama etnosų formavimosi ir jų kultūros pamatų ištisi tūkstantmečiai, ir
istoriškai tai veda prie gana liūdnų padarinių – naikinami tautos genezės, jos istoriškumo tikrieji, neginčijami pamatai, tęstinumas, atveriamas kelias įvairioms politinėms spekuliacijoms dabar ir ateityje.
Labai populiariai apie šių vardų tapatinimą yra parašęs Petras
Būtėnas darbe Jotva – Sūduva, p. 69: „Kol ptolemėjinius sūduvius jų
pietryčiuose slavai, pradedant rytiniais slavais, pažinę vadino jotvingais – jie buvo jotvingai, o kai kariaudami įsibrovė giliau į „Poliasę“ ir
sužinojo vokiečius tuos jotvingus sūduviais vadinant, tai ir jie (slavai)
„anksti išplėtė jotvingo tautovardį visiems sūduviams“.
Sūduvos žemės vardas, etnonimas Sūduva, yra ilgų amžių mūsų
tautos etnoso kūrinys, atkovotas, apgintas ir įrašytas po Žalgirio pergalės gimusioje 1422 m. Melno taikos sutartyje, įvardijant ne tik etnonimą, bet ir konkrečias Sūduvos žemės sritis, nubrėžiant valstybės
sienas. Šios Sūduvos žemių sienos buvo iš naujo parafuotos 1529 m.
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Vilniuje. Nepaisant visų istorinių kataklizmų, katastrofų, didžioji dalis
valstybės sienos gyvuoja jau 600 metų ir šiais laikais (siena tarp Lietuvos ir Rusijos Karaliaučiaus srities). Etniniai žemių vardai yra pastoviausi, visų teisingiausi ir patikimiausi žvelgiant į ateitį. Jie užtikrina
istorinę etninės kultūros tąsą. Tai tautos dvasios išgrynintas kristalas,
šviečiantis istoriniuose labirintuose, gaivinantis istorinę atmintį ir tautos dvasią.
K. Būga nemažai rašė apie Sūduvą, sūduvius (jo vadintus sūdais) ir niekur šio krašto nevadino Suvalkija. Aiškiausiai šio žodžio
netaisyklingą darybą yra pasmerkęs A. Salys: iš miestų vardų kraštų
pavadinimai su priesaga -ija nedaromi, tad nepateisinami esą ir pavadinimai Suvalkija, Vilnija, Klaipėdija, Šiaulija. Suvalkijos pavadinimas
kaip tik ir kilo iš miesto pavadinimo. Tačiau šis procesas nesenas ir
apie jį daug šnekėti neverta. Apie tai labai aiškiai yra pasisakęs mūsų
žemietis kalbininkas Vitas Labutis: jis visiškai netikęs. Perfrazuojant
galima sakyti – tai buitinis banalus lietuvių tautos genezės, jos istorijos vulgarinimas.
Sūduvos vardo bei Mažosios Lietuvos, kaip regiono, greičiau
subregiono, oponentai remiasi, atrodytų, svariu argumentu – neliko
šių kultūrų atstovų, bei istoriniu topu „dykra“, atsiradusiu P. Dusburgiečio Prūsijos žemės kronikoje 1326 m. Šia nuostata grindžiama ir
ne tokia sena vokiečių istoriografijoje populiari Gertrūdos HeinrichMortensen ir jos vyro Hanso Mortenseno teorija, išdėstyta veikaluose
apie Prūsų Lietuvos apgyvendinimą, gentinius ir tautinius santykius
1927 m., 1938 m., ir kt. Šia teorija buvo bandoma įrodyti, kad lietuvininkai nesą autochtonai pirmeiviai, o XV–XVI a. iš Didžiosios
Lietuvos atvykę kolonistai, tai yra tokie pat atėjūnai kaip vokiečiai
(XIII a.), tik vėlesni. Skalviai, nadruviai ir netgi sūduviai, buvę prūsai,
žuvę per XIII a. karus ir sukilimus, jų krašte susidariusi dykra (dykros
teorija), kurią XV–XVI a. kolonizavę didžialietuviai. Ši teorija, kad ir
turėjusi nemažai pasekėjų tiek tarp vokiečių, tiek tarp lietuvių, buvo
paneigta ne tik kitų tyrinėtojų, bet, nelikus hitlerinės konjunktūros, ir
paties H. Mortenseno. Jis vėliau teigė, kad po kryžiuočių XIII–XIV a.
karų likę skalvių, taip pat kad vėliau autochtonų daugėjo natūralios
populiacijos būdu. Argumentuotą griežtą atkirtį dykros teorijai yra
davęs Vincas Vileišis knygoje Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje,
1935 m., teigdamas, kad Mažosios Lietuvos lietuviai yra etniniai autochtonai, jie dykroje išliko, didžialietuvių kolonizacijos nebuvo ir vyko
tik mažalietuvių kolonizacija krašto viduje. Tai patvirtino ir daugelio
vėlesnių lietuvių ir užsienio mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai.
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24 pav. Senovės lietuvių – sūduvių, nadruvių ir skalvių – šventvietė Romuva
– Rambyno kalnas

Caro laikų imperijoje gimusios Suvalkų gubernijos vardo vartojimas senai baltų kultūros Sūduvos žemei vadinti yra tolygus dvasiniam
nusikaltimui ir didžiulei nepagarbai savo kultūrai, savo istorijai. Taip ir
maga paklausti Suvalkijos vardo nešėjų: o kur Jūs padėsite tą didžiulį
Sūduvos materialųjį paveldą, esantį piliakalniuose, kapinynuose, archeologinėse gyvenvietėse, archeologiniuose radiniuose, sukauptą
muziejų fonduose ir dar daugiau – slypintį neištyrinėtuose krašto lobynuose? Kur padėsite mūsų protėvių dovanotus archajiškuosius upių
ir ežerų vardus? O kur mūsų šventa pareiga saugoti protėvių aukas ant
tautos genezės ir jos išlikimo aukuro, kuris užfiksuotas tautos genuose
ir yra bent iš dalies persidavęs mūsų kartoms. Ir dar reikia prisiminti,
kad lietuvių bendrinės kalbos pagrindas yra būtent Sūduvos krašto
kalba.
Etnonime SŪDUVA sluoksniuojasi tūkstančių metų LIETUVIŲ
TAUTOS formavimosi, jos genezės procesas. Jame įsirašė ilgaamžiai
vakarų baltų civilizacinės kultūros ir dvasios klodai – kalba, papročiai, tradicijos, charakterio sandara. Tai dvasios koncentratas, galintis
ir turintis spinduliuoti etnoso dvasinę energiją, kuri atlaikytų kultūrų
asimiliacijos, globalizacijos neigiamybes.
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Epilogas
Vietoje epilogo pateikiu nuotrauką su mitine metafora – sūduvių
žymiųjų gintarautojų Semboje „šiaurės aukso“ dvasia gyvena jau dabartinių laikų, kitos kultūros žmonių darbuose.
Netikėtai sutiktas „naujasis“ (matomas nuotraukoje) gintarautojas man buvo tarsi sūduvių dvasios prologas.
Prieš daugelį milijonų metų gamta į gintaro substratą įrašė tame
laikmetyje pulsavusią gyvybę, kuri prieš 6–7 tūkstantmečius ir po jų,
o ir dabar, mūsų laikais, žmogaus rankų palytėta suspindi naujomis
galiomis, teikia žmogui dvasinės stiprybės, džiaugsmo ir malonaus
pasitenkinimo. Gintare užšifruotas gamtos gyvybės koncentratas vėl
alsuoja gyvybės varsomis, kartu su juo alsuoja ir Sūduvos žemės dvasinis, materialusis paveldas ir jos etniniai pagrindai, įrašyti į lietuvių
tautos dvasinį kodą.

25 pav. Vietoje epilogo. 2013 09 28
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Zigmas Zinkevičius

Lietuvių ir ukrainiečių mokslininkų
bendravimas
2013 metų pabaigoje mus labai domino įvykiai Ukrainoje. Nuolat žiūrėjome tiems įvykiams skirtas televizijos laidas. Simpatizavome
ukrainiečių liaudžiai, bet ne Ukrainos valdžiai, kurios elgesys dažnai
buvo nenuspėjamas ir nukreiptas prieš savąją liaudį. Ta proga rūpėjo
visais laikais vykęs lietuvių bendravimas su ukrainiečiais, neišskiriant
abiejų tautų mokslininkų ryšių, kurie dažnai buvo kitokie negu valdžios vyrų. Daug ką galima būtų papasakoti ir apie abiejų šalių kalbininkų bendradarbiavimą. Apsiribosiu tik tais faktais, kurių buvau
liudininku, taigi pasidalinsiu savo atsiminimais. Tikiuosi, kad tie atsiminimai bus įdomūs ir jaunesnės kartos žmonėms.
Abiejų tautų kalbininkai bendrauti pradėjo dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Didysis mūsų kalbininkas, baltistikos mokslo Lietuvoje
kūrėjas Kazimieras Būga tada palaikė artimus ryšius su žymiuoju
ukrainiečių kalbininku Leonidu Bulachovskiu, kuris ukrainiečiams
yra, pasakytume, „Būga ir Jablonskis kartu paėmus“. Praėjus nuo to
laiko daugeliui metų, kartą Maskvoje vienos tarptautinės konferencijos metu sutikau prof. L. Bulachovskį. Susipažinome.
Tada aš rengiau spaudai K. Būgos raštus ir rinkau apie jį atsiminimus. Paprašiau L. Bulachovskio atsiminimų. Išgirdęs K. Būgos pavardę, šis labai susijaudino. K. Būgą pavadino drug mojej molodosti
(mano jaunystės draugas). Daug pasakojo apie tuometinio gyvenimo
sąlygas, jųdviejų draugystę. Pacitavo man ano meto būdingas dainas.
Įsiminė pašaipi tų dainų frazė vmesto galstucha čulok, eto značit filolog (vietoj kaklaraiščio kojinė – tai filologas). Su L. Bulachovskiu nuo
to laiko pradėjau susirašinėti.
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XX amžiaus paskutiniuoju dešimtmečiu Ukrainoje buvo rengiamasi paminėti L. Bulachovskio gimimo šimtąsias metines. Ta proga
Kijevo televizijos ir kino studijos, kiekvienos atskirai (1982 rugsėjo 6 ir 1988 vasario 10), darbuotojai buvo atvykę į Vilnių, filmavo
L. Bulachovskio man rašytus laiškus ir mane patį, pasakojantį atsiminimus. Tai vyko Vilniaus universiteto bibliotekos Smuglevičiaus salėje. Filmuotojus tada vedžiojo jaunesnės kartos ukrainiečių kalbininkas, L. Bulachovskio auklėtinis Anatolijus Nepokupnas. Greičiausiai
jis ir suorganizavo tą filmavimą. Filmą po kelerių metų rodė Kijevo
televizija. Tuo metu buvau Kijeve, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių
(sutapo su vieno užsienio kalbininko gimimo paminėjimu, į kurį buvau
pakviestas) filmo nemačiau. Tikėjausi, kad pamatysiu kitą kartą. Bet
to kito karto nebuvo. Likau filmo nematęs.
Kol prof. L. Bulachovskis buvo gyvas (mirė 1961), lankydamasis
Kijeve visuomet pas jį užeidavau. Kalbėdavome daugiausia apie prof.
K. Būgą ir jųdviejų draugystę. Paprastai mane lydėdavo A. Nepokupnas. Jis ir surengdavo pasimatymus.
A. Nepokupnas ilgainiui tapo vienu iš žymiųjų pasaulio baltistų,
žinomu mokslininku. Jis daug bendravo su lietuviais, ir ne vien kalbininkais. Sako, jį ir į baltistiką pastūmėjęs lietuvis psichologas Sigitas Kregždė, tada studijavęs Kijeve. Teko su A. Nepokupnu palaikyti
artimus ryšius iki pat jo mirties. Įsiminė anekdotu virtęs jo pokalbis
su tuometinio Lietuvių kalbos ir literatūros instituto sekretore, kuriai,
eidamas pas direktorių Kostą Korsaką, A. Nepokupnas prisistatęs: ja
Nepokupnyj – „aš Nepokupnas“ (rusiškai nepokupnyj – nepaperkamas). Nu i chorošo („na ir gerai“), – toji atsakiusi.
Dar minėtinas Ukrainos MA narys korespondentas Orestas Tkačenka (Tkačenko) – žymus baltų, finų ir kitų kalbų bei jų tarpusavio
ryšių tyrėjas. Su juo teko susipažinti seniai (metų nebeatsimenu), vienos mokslinės konferencijos Kijeve metu. Tada jis mane vežiojo po
Kijevą ir jo apylinkes. Be kita ko, nuvežė į vietovę, vadinamą „lietuvių
pilimi“, ir ji man labai priminė Vilniaus piliakalnius. Su O. Tkačenka visą laiką susirašinėjau. Turiu daug jo laiškų, beveik visi jie rašyti
lietuviškai. Jo sugebėjimą šia kalba rašyti (ne kalbėti) rodo šių metų
naujametinis sveikinimas: Mielas Drauge! Sveikinu Jus Naujųjų Metų
proga ir linkiu Jums viso gero! O. Tkačenka
Norisi tikėtis, kad ir abiejų šalių jauniausios kartos kalbininkai
pratęs seną bendravimo tradiciją.
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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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Zigmas Zinkevičius

Lenkiškai kalbantys lietuviai
Juos vadiname įvairiai: tiesiog lenkais, Lietuvos lenkais, etniniais
lenkais, Vilnijos autochtonais ir dar kitaip. Iš tikrųjų tai yra lenkiškai
kalbantys lietuviai. Tokiais jie tapo čia pat, Lietuvoje. Nėra atsikėlę iš
Lenkijos, nors anksčiau jų ideologai būtent taip ir aiškindavo. Kūrė
teorijas apie masinę lenkų kolonizaciją Lietuvoje (iš tikrųjų tokios niekuomet nebuvo), apie kilmę iš belaisvių, kurių narsieji senovės lietuviai iš Lenkijos daug parsivarydavo. Tie belaisviai, esą, ir sulenkino
vietinius gyventojus. Bet taip niekur nėra buvę, užsilaikę svetimame
krašte patys belaisviai nutausta.
Įsitikinus tokių aiškinimų absurdiškumu, pagaliau buvo liautasi
šią lietuvių tautos dalį kildinti iš Lenkijos. Imta tvirtinti, kad tie „lenkai“ iš seno gyvena Lietuvoje. Kaip jie čia atsirado, apie tai vengiama
kalbėti. Lietuviška jų kilmė nutylima. Tokią kilmę laikoma žeminančia. Juk iki tautinio atgimimo lietuviškai yra kalbėję tik valstiečiai
baudžiauninkai. Apie tai, kad senovėje lietuviškai kalbėjo ne tik baudžiauninkai, bet ir diduomenė, vengiama net užsiminti. Lygiai taip pat
nutylima, jog ir „poniškoji“ lenkų kalba Lenkijoje buvo vartojama ne
tik diduomenės, bet ir valstiečių baudžiauninkų. Taigi abiejų kalbų
– lietuvių ir lenkų – statusas savo valstybėse praeityje iš tikrųjų yra
buvęs vienodas.
Iš to, kas pasakyta, matyti, kad pravartu detaliau aptarti lenkiškai
kalbančių lietuvių sąvoką ir turinį, taip pat visa tai, kas su jais susiję.
Kas slypi sąvokoje lenkiškai kalbantys lietuviai?
Taip vadiname gausią savo tautos dalį, gyvenančią ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Ypač daug lenkiškai kalbančių lietuvių yra
Pietryčių Lietuvoje, vadinamajame Vilniaus krašte. Jie atsirado įvai-

L en k iš k ai k al b ant y s lietu v iai

67

riais laikais, dalis dar senojoje Lietuvos valstybėje, ypač po Liublino
unijos. Anksčiausiai lenkiškai ėmė kalbėti diduomenė. Vėliau ji tai daryti vertė savo pavaldinius. Kadangi valstybės piliečiais anuomet buvo
laikomi tik kilmingieji, tai jų vartojama lenkų kalba buvo traktuojama
kaip visos šalies. Tarp lenkiškai kalbančių lietuvių praeityje yra buvę
(iš dalies ir dabar yra) daug žymių žmonių. Prisiminkime Adomą Mickevičių ir jo amžininkus, to meto Lietuvos šviesuolius. Jie didžiavosi
savo tėvyne Lietuva, tačiau nedaug tesidomėjo protėvių kalba, kurios
jau nebelaikė savąja. Tai matyti, pavyzdžiui, iš A. Mickevičiaus lietuviško autografo, kurį yra ištyręs šių eilučių autorius, žr. Baltistica,
XIX(1), 1983, p. 74–90 (perspausdinta: Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 2, p. 312–333).
Lietuviai valstiečiai lenkiškai kalbėti išmoko daug vėliau negu
diduomenė. Lenkų kalbininkė Halina Turska, tyrusi lenkų kalbos atsiradimą Lietuvoje, nustatė, kad artimos Vilniaus apylinkės prie lenkų kalbos perėjo tik XIX amžiaus paskutiniame ketvirtyje. Daugelyje
Pietryčių Lietuvos vietovių lenkų kalba buvo prievarta įdiegta tarpukario okupacijos metu, taip pat bolševikų valdymo laikais, vykdant
stalininę polonizaciją. Ilgą laiką vykęs kalbų keitimas, visoks jų maišymasis žmonėse nuslopino tautinį jausmą, jie ėmė net tautybę painioti su tikyba. Iš čia atsirado vietinio (tuteišio) sąvoka, savotiškas
tautybės pakaitalas.
Dabar dori lenkiškai kalbančių lietuvių šviesuoliai neneigia savo
lietuviškos kilmės, stengiasi geriau pramokti protėvių kalbą, nevengia
jos vartoti. Toks yra, pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, kuris, be kita ko, kartais net pasirašydavo nesulenkinta
pavarde Milašius. Jo tolimas giminaitis Oskaras Milašius, su kuriuo
Česlovas kažkiek palaikė ryšius, buvo grįžęs prie protėvių kalbos ir
lietuvių tautybės.
Tačiau tarp lenkakalbių lietuvių atsirado ir tokių, kurie pridarė
Lietuvai labai daug žalos. Prisiminkime maršalą Juzefą Pilsudskį (pavardė nuo Pilsūdai – vietovės Žemaitijoje, iš kur kilo Pilsudskių giminė, turėjusi Giniotų pavardę, kurią vartojo ir pats J. Pilsudskis), ir jo
parankinį generolą Liucjaną Želigovskį.
Polszczyzna litewska (lietuviška lenkų kalba) – taip Lenkijoje
vadinama lenkakalbių lietuvių kalba. Ji išlaikė gausybę lietuvių kalbos elementų, kurie apima visus kalbos klodus: fonetiką, gramatiką
ir žodyną. Tą kalbą yra nemažai tyręs ir šių eilučių autorius. Iš šios
kalbos, o ne Lenkijoje vartojamos, plūdo į lietuvių kalbą polonizmai
ir kitokios svetimybės. Dar ir dėl to ji yra mums įdomi ir verta. Lenkų

68

Z igmas Z inkevi č ius

dialektologai šios kalbos nelaiko savo tarme (taip kartais ją pavadina
tik neišprusę žmonės, neišskiriant nė lietuvių), nesieja jos su jokia lenkų kalbos tarme. Tarp jų nėra nieko bendra.
Vilnius – Lietuvos, ne Lenkijos sostinė. Lenkai Vilniaus niekuomet savo sostine nėra laikę. Vilniaus kraštą Pilsudskis ir jo pasekėjai vadino Litwa Środkowa (Vidurinė Lietuva, ne Vidurinė Lenkija).
Jie kūrė dar Rytinę (dabartinės Gudijos teritorijoje) ir Vakarinę (arba
Kauno) Lietuvas, bet nėra nė mažiausio abejojimo, kad lenkų kalba
Lietuvoje yra atneštinė, turinti, kaip minėta, labai daug lietuvių kalbos
elementų.
Dabar plačiai besireiškianti, Valdemaro Tomaševskio vadovaujama, Lenkų rinkimų akcija yra traktuotina kaip antilietuviška organizacija, sukurta kenkti Lietuvos valstybei. Ji šmeižia tą valstybę ir
lietuvių tautą, skleidžia demagogiškas, nieko bendra su Lietuvos ir
Lenkijos valstybių istorija neturinčias mintis, kelia Lietuvoje sąmyšį
ir tuo didina lietuvių ir lenkų nesantaiką. Visi, kas šią organizaciją
palaiko, kenkia Lietuvai, neišskiriant nė tokių, iš pirmo žvilgsnio atrodančių nekaltų, tvirtinimų, kaip istoriko Alfredo Bumblausko skleidžiama nuomonė, esą dr. Jonas Basanavičius tautinio atgimimo laikais
yra padaręs mums žalą, nukreipdamas atgimimą tautine, o ne tokia
linkme, kokios norėjo lenkai.
Be lenkiškai kalbančių lietuvių, yra ir tokių, kurie kalba gudiškai (baltarusiškai). Jų, kaip ir lenkiškai kalbančiųjų, labai daug. Pati
gudų kalba – rytų slavų kilmės. Su rytų slavais lietuviai praeityje turėjo glaudžius santykius. Šių slavų kilmės buvo ir senojoje Lietuvos
valstybėje vartota raštinių (kanceliarinė) kalba, sukurta Lietuvos valstybės piliečių savosios valstybės reikalui ir vartota tol, kol ji tai valstybei buvo reikalinga. Tos raštinių kalbos šnekamuoju variantu ėjo ano
meto gyvoji rytų slavų kalba, iš kurios ilgainiui išsirutuliojo dabartinė
gudų (baltarusių) kalba.
Mažojoje, arba Prūsų, Lietuvoje buvo vokiškai kalbančių lietuvių.
Praeityje jie sudarė didelę vietinių gyventojų daugumą. Esama kažkiek
jų ir dabar Vokietijoje bei kitose vokiečių kalbą vartojančiose šalyse.
Dėl XVIII amžiaus pabaigoje pradėtos vykdyti prievartinės germanizacijos, lietuvių kalbos ir apskritai lietuvių persekiojimo atsirado
mažlietuvių tautybės pakaitalas šišioniškis, atitinkantis Rytų Lietuvos
tuteišį.
JAV gyvena daug angliškai kalbančių lietuvių. Esama jų ir Anglijoj, taip pat kitose anglakalbėse valstybėse. Romaniškomis kalbomis
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kalbančių lietuvių yra Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje (nedaug) ir
Pietų Amerikos šalyse, daugiausia Argentinoje (ispanų) ir Brazilijoje (portugalų). Tą patį reikia pasakyti ir apie kitas šalis, kuriose yra
daugiau ar mažiau tų šalių kalbomis šnekančių lietuvių, tarp jų ir labai
žymių žmonių, garsių mokslininkų. Minėtinas semiotikas mokslo kūrėjas Algirdas Julius Greimas, su kuriuo šių eilučių autoriui teko daug
bendrauti. Paryžiuje A. J. Greimas paprastai kalbėdavo prancūziškai,
o parvažiavęs į Lietuvą tuoj pat tapdavo šimtaprocentiniu lietuviu.
Rusijoje liko nemažai rusų kalbą vartojančių lietuvių, Latvijoje
– kažkiek kalbančių latviškai, Estijoje – estiškai (nedaug). Priešingo
reiškinio – lietuviškai kalbančių nelietuvių – nėra daug. Lietuvoje tokių pasitaiko tarp rusų, vokiečių, latvių, karaimų, totorių ir kitų tautų
atsikėlėlių į Lietuvą.
Viso to, kas pasakyta, negalima išleisti iš akių tiriant lietuvių ir
kitų tautų istoriją. Į tai ir norima atkreipti šio straipsnio skaitytojų dėmesį.
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Lenkakalbių lietuvių pavardžių
kai kurios ypatybės
Iškelsime aikštėn tik tas pavardžių ypatybes, kurios susijusios su
tam tikromis priesagomis, jų vartojimu. Tokios ypatybės sunkiai pastebimos, bet yra dažnos ir dėl to žinotinos.
Aptarsime tik dviejų rūšių pavardines priesagas: 1) -avičius, -evičius (-owicz, -ewicz), pvz., Petravičius, Jurevičius (Petrowicz, Jurewicz), ir 2) -auskas, -iauskas (-owski, -ewski), pvz., Petrauskas,
Vasiliauskas (Petrowski, Wasilewski).
Priesagos -avičius, -evičius (-owicz, -ewicz) yra ne lenkiškos kilmės, lenkai jas gavo iš rytinių slavų (patys lenkai yra vakarų slavai).
Etniniai lenkai, kilę nuo Krokuvos (Małopolska), šių priesagų neturėjo. Jos lenkų kalboje išplito tada, kai didžiuliai senosios Lietuvos valstybės plotai atiteko Lenkijai ir ten gyvenę lenkakalbiai lietuviai įgijo
lenkišką savimonę. Dabar šios pavardžių priesagos yra labai populiarios. Jos vartojamos visoje Lenkijoje ir už jos ribų.
Ilgainiui vis labiau įsigalint lenkiškai savimonei, pavardžių priesagos -owicz, -ewicz, kaip svetimos („rusiškos“), imtos keisti tariamai
savomis priesagomis -owski, -ewski (Petrowicz’ą pakeitė Petrowski).
Priesagų -owski, -ewski, kaip priesagų -owicz, -ewicz ekvivalento, iš seno etniniai lenkai, žinoma, nevartojo. Jas turėjo tik darydamiesi
pavardes iš vietovardžių. Toks buvo senasis lenkų pavardžių darybos
modelis. Pvz., iš vietovės Wola ten kilo pavardė Wolski.
Tuo būdu visos pavardės su priesagomis -auskas, -iauskas (-owski, -ewski), jeigu tik jos pasidarytos iš asmenvardžių, tokios kaip Petrauskas, Vasiliauskas (Petrowski, Wasilewski), yra antrinės kilmės
ir laikytinos senosios Lietuvos valstybės gyventojų įvardijimo siste-
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mos palikimu. Kas kita, žinoma, jeigu pavardės su -auskas, -iauskas
(-owski, -ewski) padarytos iš vietovardžių, pvz., jau minėta pavardė
Volskis (Wolski). Tai sena lenkiškos kilmės pavardė.
Iš to, kas pasakyta, matyti, jog Petrowski, Wasilewski tipo pavardės, t. y. kilusios iš asmenvardžių (ne vietovardžių!), negali būti
gautos iš etninės Lenkijos. Todėl jų turėtojus laikyti etniniais lenkais
yra visiškas absurdas.
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ŽVILGSNIS Į PAVARDŽIŲ LOBYNĄ. A–M
Matome, kad žmonių pavardės paliko nemažai pėdsakų mūsų
kaimų vardyne. Taip atsitikdavę tada, kai kaimo įkūrimui lemiamos
reikšmės turėjęs koks nors žmogus. Mūsų laikais gal kiek dirbtinai
buvo mėginta ir miestus pavadinti istorinių asmenybių vardais. Pavyzdžiu čia gali pasitarnauti kad ir buvęs Sniečkus – ankstesnis Visagino,
kur buvo pastatyta Lietuvos atominė jėgainė, vardas. Yra pavardžių,
kilusių ir iš gyvenamosios vietos pavadinimo, kaip antai Kaunas ar
Kaunaitis. Taigi verta kiek iš arčiau pasižiūrėti, kokiu būdu formavosi
mūsų pavardės.
Nuo mažumės priprantame prie savo vardo ir pavardės, ir jie atrodo taip natūraliai, jog nebejaučiame, kad mūsų vardai ar pavardės – tai
dalis mūsų charakteristikos.
Šiandien vardus gauname vos užgimę, todėl negalime tikėtis, kad
vardas atspindės mūsų fizines ar dvasines savybes. Mūsų laikų vardai
rodo jau tik tėvų skonį, nuovoką, prusą, asmens kultūrą ir jų linkėjimus vaikams. Karštligišką tėvų meilę naujagimiui atskleidžia ieškojimas nesuprantamų, būtinai svetimų vardų, lyg norint pasididžiuoti,
kad dar tokio tarp pažįstamųjų nėra buvę. Tai nėra tikroji išmintis.
Senovėje vardas nusistovėdavo per ilgesnį laiką. Jį suteikdavo tėvai,
šeimynykščiai, o neretai ir kaimynai. Tada vardui būdavo parenkama
žmogaus būdinga savybė. Šiandien taip žmonės dar gauna pravardes.
Pavardės formavosi daug vėliau. Pastebime, kad Lietuvos didieji
kunigaikščiai turi dar tik vardus. Antai sakome: Gediminas, Kęstutis, Algirdas, Jogaila, Vytautas, o kokios jų pavardės, net neklausiame. Lietuvoje pavardės formavosi jau įsigalėjus krikščionybei, būtent
XVI–XVII a. XVIII a. pagaliau visi gyventojai turi pavardes. Ir mūsų
krašte, ir kituose jos klostėsi ilgą laiką. Antai pietų Vokietijoje jos įsi-
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galėjo jau XII a., o šiaurės Vokietijoje gerokai vėliau – XII–XIV a.,
nors kai kur kaimuose jų neturėta dar ir XVIII a. Tame amžiuje kaimuose kai kur pavardžių neturėjo ir lenkai, o Rusijoje jų kai kur nebuvo net XIX a., Sibire – XX a. pradžioje.
Lietuvoje pavardės ėmė rastis nuo XIV a. pabaigos ar XV a. pradžios, o baigė formuotis tik XVIII a. pabaigoje (Z. Zinkevičius, Lietuvių asmenvardžiai, p. 38).
Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad lietuviški vardai dažniausiai
buvo dvikamieniai: Švitrigaila – švitrus „greitas, vikrus, žvitrus“ ir
gailas „smarkus, stiprus“, Jogaila – joti ir gailas – taigi, stiprus raitelis, Visvaldas – visa valdantis, Algirdas – aliai vienas „kiekvienas,
visa“ ir girdas „žinia“, Algimantas – algoti „šaukti“ ir mantus „sumanus“, Sirvydas – sirti „supti, siausti, gaubti“ ir vydas (išvydo, t. y.
pamatė). Ilgainiui kamienus imta keisti vietomis, todėl ir turime ne tik
Vytautą, bet ir Tautvydą, Vaišnorą ir Norvaišą...
Įsigalint krikščionybei, juo labiau kad ją svetimi į Lietuvą nešė,
anaiptol nerodydami vietos gyventojams nei jų kultūrinėms tradicijoms meilės ar pagarbos, įsigali ir dvigubi vardai. Iš istorijos žinome,
kad Jogaila per krikštą gavo Vladislovo vardą, Vytautas – Aleksandro.
Įprasta buvo šalia seno lietuviško vardo prirašyti ir krikštavardį – taip
ir liko, pasak Z. Zinkevičiaus (Lietuvių antroponimika, p. 35), lotyniški įrašai: Michael alias Minegal (Mykolas kitaip Minigaila), Gregorius alias Gedigold (Grigorijus kitaip Gedigaudas) ir pan. Ilgainiui
žodelį kitaip dėl praktiškumo imta praleisti, todėl vėlesniuose įrašuose
ir turime: Jonas Goštautas, Martynas Mažvydas... Formaliai atrodytų, kad tai vardas ir pavardė, bet iš tikrųjų tai dar abu vardai.
Pirmosios pavardės ėmė rastis visai natūraliai iš tėvų vardų.
Kada gyventojų padaugėjo ir jie ėmė plačiau tarp savęs bendrauti,
vardo jau nepakakdavo, norint vieną žmogų atskirti nuo kito. Todėl
ir griebtasi pirmiausia tėvavardžių: Juozaitis, Juozapaitis, Petraitis,
Jonaitis, Palionis (nuo Palys, Apolonijus), Rapalionis (nuo Rapolas), Laurynas (nuo Lauras), Morkūnas (nuo Morkus), Jurkūnas
(nuo Jurkus), Jonulis (nuo Jonas), Balulis (nuo Balys), arba vietovės vardų: Kulvietis (Kulvos gyventojas, iš Kulvos), Kaunietis (iš
Kauno), Puniškis (atsikėlęs iš Punios), Ravinis (nuo ravų), Lankaitis
ar Lankutis (gyvenantis lankose ar prie lankų), Užubalis (gyvenantis už balos), Pakalnis ar Pakalniškis (gyvenantis kalno papėdėje,
slėnyje). Imta įvardinti žmones ir pagal jų profesiją ar atliekamus
darbus: Katilius, Račius, Bliūdžius, Degutis (kas dega degutą), Seniūnas... Greit ėmė įsigalėti ir pravardinės pavardės, pabrėžiančios
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kokią nors žmogui būdingą savybę: Kirkilas (nuo kirkinti, erzinti),
Rėkus, Rėksnys (mėgstantis rėkaloti), Beragis, Baltaūsis, Aukštakojis, Baltušis (baltaodis), Klykūnas (rėksnys), Plikūnas (plikis,
nusigyvenęs), Blusius (varguolis, nevalyvas), Gaišlys (kas gaišta
laiką), Gaivenis (gaivus žmogus), Gaižius, Gaižiūnas (kas neskaniai
rūgštus). Atsirado daugybė pavardžių iš visokių žvėrių ir paukščių:
Vilkas, Vilkelis, Katinas, Stumbras, Zuikis, Kiškis, Kiškelis, Černas, Černelis (černoti „lėtai valgyti“; apie Kazlų Rūdą šerną vadina
černu, lėtai kramsnojančiu), Sasinas (prūs. sasnis „kiškis“), Šarka,
Karvelis, Gaidys, Gaidelis, Gaidelionis, Vištys, Viščius, Vištelis,
Višteliūnas, Vištinis, Kuosa, Varna, Varnas, Varnelė, Varnelis... Turime pavardžių net iš tautvardžių, kaip antai Prancūzas, Žydas, Žydelis..., ar iš daiktų: Šepetys, Kuolelis..., iš augalų: Obelis, Obuolys,
Agurkis, Burokas, Rugienis, Avižienis ir pan.
Lietuvos istorinėmis sąlygomis pavardės ilgainiui ėmė darytis vis
sudėtingesnės, nepatogios vartoti, kadangi iki tarpukario laikų, kada
buvo atsikūrusi nepriklausomoji Lietuvos Respublika, lietuvių kalba
nebuvo valstybinė, ir nebuvo raštvedybos lietuvių kalba. Visuose tarnybiniuose raštuose, visoje dokumentacijoje pavardės buvo rašomos
taip, kaip kurio svetimtaučio ausis girdėjo ar kurio raštininko asmeniniai interesai geidė. Kanceliarijose vartota senoji slavų ir lotynų kalba,
vėliau lenkų, rusų ir vokiečių smarkiai kraipė ir mūsų pavardes. Todėl
ir įsigalėjo visokiausių hibridų, neretai tarsi pereinamųjų padarų tarp
būtinumo ir įgeidžių.
Tik pasižiūrėkime, kas buvo daroma su mūsų vardais ir pavardėmis. Bene lengviausia pasekti, kaip kito mūsų pavardės lenkų kalba
tvarkomose bažnyčių kanceliarijose.
Turime nemažai pavardžių, kurių dėmeniu eina „akies“ šaknis:
Akinis išvirto į Akiniec, Akinčia į Akinczyc, vėliau Okinczyc. Turime
sulenkintą pavardę Akinskis. Iš pavardžių Akmantas (akis ir mantas
– „gudruolis“, plg. Algimantas) ir Akmanta (akis ir manta „turtas“)
išėjo Akmantavičius ir Akmanavičius. Šios šaknies turime ir kitų pavyzdžių: Akštis (akstinas), iš jos išriedėjo Akštulis – jis perkrikštytas
į Akštulevičių. Turime mūsų krašte išlaikytą pavardę Akranglis (akis
ir ranglėti „glamžytis“ ar ranglus „glamžus“), bet lenkų ausis ją suvokia kaip Okrągły „apskritas, apvalus“. Iš Akūnis šiandien turime
Akunauskas ir lenkišką pavardę Okuń. Iš jų atsekti pavardės kilmę jau
neįmanoma.
O štai kaip buvo kraipomos kitos pavardės:
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Adamka, Adamkus > Adamkavičius, Adamkevičius, Adomavičius;
Bakša, Bokša > Bokšanskas, Bokšanskis, Bokševičius, Bokšickis;
Bučys, Bučius, Bučiulis, Bučiūnas > Bucevičius, Bučevskis, Bučinskas, Bučkauskas;
Budrys, Budrius, Budriūnas > Budrevičius;
Budzila > Budzilauskas, Budzinskas;
Budzys > Budzinskas;
Buta, Būta, Butas, Butautas > Butauskas, Būtauskis, Butavičius,
Būtavičius;
Butkus, Butkis, Butkys, Butkūnas > Butkauskas, Butkevičius,
Butkovskis;
Butrimas > Butrimavičius;
Butvila, Butvilaitis > Butvilauskas, Butvilevičius, Butvinskis;
Dabušis (dabus; dėl priesagos plg. Moliušis) > Dabušinskas;
Gaidys, Gaidelis > Gaidinskas, Gaidzinskas, Gaidelevičius;
Stakvila > Stakvilevičius.
Kęstutį (kantrų, daug pakeliantį, pajėgų daug iškęsti) lenkų fonetika transponavo į Kiejstut, dėl to ilgainiui ir mes tuo vardu žmogų
imame šaukti Keistu „keistuoliu, juoką sukeliančiu“. Ar galima labiau
iškraipyti mintį?
Tai tik viena kita, daugiausia iš abėcėlės pradžios parinkta pavardė, rodanti, ką mes patys kūrėme, o ką pridėjo svetima raštinė.
Pažintinės reikšmės turi tik ta pirmoji pavardės dalis, kurią suteikė
žmonės. Toji dalis atspindi mąstyseną, pastebėtas žmogaus savybes ir
pan. Dirbtinė dalis yra lyg prie kojų pririštas medžio rąstas, kurį reikia
paskui save tampyti ir kiekvieną kartą apsunkinti tarimą bei rašymą.
Reikia pasakyti, kad tais laikais, kada pavardžių sanklosta ėjo į
pabaigą ir ėmė įsigalėti jose svetimi priedai, tie papildomi dėmenys
leido manyti, kad apnaujintos pavardės turėtojas bene ir bus susigiminiavęs su kilmingaisiais sluoksniais. Antai rašytojo švietėjo Stanevičiaus pavardė rodo, kad jis buvo kilęs iš bajorų (tegu ir nusigyvenusių)
giminės. Kas norėjo siekti karjeros, tam reikėjo stengtis, kad jo pavardė būtų „bajoriška“. O bajorystės požymis buvo pavardės apslavinta
forma. Šitaip iš Baronų atsiranda Baranauskai, iš kurių yra kilęs ir
žymus poetas, Seinų vyskupas Antanas Baranauskas.
Lietuvių kalboje turime daug žodžių su priesaga -onas: lavonas,
laigonas „žmonos brolis“, dvaronas „dvariškis“, baronas, ir asmenvardžių: Aldona, Dvarionas, Šimonis, Maironis, Janonis, Bobonis, Pa-
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lionis... Daiktavardį baronas „avinas“ esame linkę laikyti svetimybe,
atėjusia iš lenkų kalbos. Tačiau Briuknerio lenkų kalbos etimologinis
žodynas teigia, kad žodis baran yra nežinomos kilmės prožodis (labai
senas žodis). Taigi lenkų kalbos dirvoje šio žodžio negalima etimologizuoti, kitaip sakant, nustatyti, kaip jis sudarytas, iš kur atsiradęs. Tuo
tarpu lietuvių kalboje yra išlikęs kitas žodis – baras „ruožas lauko,
kokį vienu rankos mostu galima apsėti, apiberti grūdais“. Taigi baras :
baronas santykiauja lygiai taip, kaip ir dvaras : dvaronas.
Netiesą sakytume, jei teigtume, kad viską mums sujaukė kitataučiai, kurie svetimosios kalbos ir kultūros dirvoje nesusivaikė ir nieko
čia nenorėjo suprasti. Mes ir patys gan greit užsikrečiame „mados“
dalykais ir ieškome įmantrių naujovių. Antai Lazdynų Pelėdos romano Klaida svarbiausias veikėjas, jaunas lietuvis inteligentas Petras Jonuitis veda žmoną lenkę, kuriai tokia pavardė niekaip netinka. Kokia
ten Jonuitienė?! Ji ir pasivadino Janicka, o jos vyras tapo Janickis,
net nemėginęs priešintis. Šitaip ir pas mus dar šiais laikais gyvojoje
kalboje žinomos pavardės Šarka ar Linka oficialiųjų raštų veikiamos
virsta Sorokomis ir Linkevičiais, nes žmonėms ima atrodyti, kad tokia
pavardės forma padoresnė, atseit, nesuprantama.
Atskirai reikia pakalbėti apie moterų „pavardes“.
Lietuvių kalboje iki mūsų laikų išliko daugel faktų, rodančių didelę pagarbą moteriai. Kol dar nebuvo pavardžių, moterys turėjo savarankiškus vardus, lygiaverčius su vyrų vardais. Štai pasižvalgykime
po senąjį moterų vardyną: Aldona : Aldonas, Barinta : Barintas, Birutė : Birutis, Darkintė : Darkintas (ir pavardė Darkintis), Daugira
(Dauga) : Daugiras (Daugas, Daugys), Daumantė (Dauma, Daumė) : Daumantas (Daumas, Daumys), Daunora : Daunoras, Dobilė : Dobilas, Dravenė (Dravė) : Dravenis (Dravys), Eigina (Eigė) :
Eiginas (Eigas, Eigis, Eigys), Gailigedė (Gailė, Gailutė) : Gailigedas
(Gailius, Gailutis)...
Lietuvių kalba visoms profesijoms ir titulams, be vyriškosios, turi
ir moteriškąją formą: daktaras – daktarė, dėstytojas – dėstytoja, didvyris – didvyrė, docentas – docentė, gydytojas – gydytoja, inžinierius
– inžinierė, įpėdinis – įpėdinė, karžygys – karžygė, kepėjas – kepėja, kosmonautas – kosmonautė, maldininkas – maldininkė, mokinys
– mokinė, mokytojas – mokytoja, poetas – poetė, profesorius – profesorė, rašytojas – rašytoja, šeimininkas – šeimininkė, ūkininkas – ūkininkė, vadas – vadė, vairuotojas – vairuotoja, vienuolis – vienuolė,
virėjas – virėja, žiedėjas – žiedėja. Reikia pastebėti, kad lietuvių kalba yra pasirengusi priimti moteris ir į tas profesijas, į kurias šiandien
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joms kelias dar uždarytas. Tai pasakytina apie kunigystę. Šalia kunigo
lygiai galimà ir kunigė. Jeigu į aukščiausią bažnyčios postą išrinktų
moterį, šalia popiežiaus turėtume ir popiežę, kaip galėtų būti vyskupė
ar kardinolė, o kariuomenėje – vėliavnešė, pulkininkė ar generolė.
Reikia atkreipti dėmesį, kad profesiją įvardijančių žodžių moteriškoji forma sudaroma ne griebiantis kokios nors priesagos, kas rodytų antrinį produktą, – ji sudaroma tokiomis pačiomis teisėmis, kaip
ir vyriškoji – pakeitus tik giminei būdingą galūnę. Ir nors priimta tvirtinti, kad, tarkime, žodis vairuotoja išvestas iš vyriškosios formos vairuotojas, tokį teiginį gali pateisinti tik faktas, kad vyrai kūrė techniką
ir pirmi sėdo prie vairo. Tačiau jeigu imsime žodį gimdytoja, tai teigti,
kad jis sudarytas iš vyriškosios giminės gimdytojas būtų labai nedrąsu. Šitaip išlavintoje kalboje ir atsispindi mūsų įgimtas, iš dvasinio paveldo kylantis požiūris į moterį, atėjęs iš tų laikų, kada dar svetimieji
mums įtakos nebuvo padarę.
Kalbos faktai patvirtina, kad toks požiūris buvo įsigalėjęs ir
papročiuose. Antai turime labai gražų daugiareikšmį žodį tekėti:
1. teka saulė, nes ji per dangų ne vaikšto, o mažais šuoliukais ridinėjasi,
2. teka upė, kada jos vaga greitai vanduo kūlverstomis ritasi, 3. teka ir
mergina už vyro. Kodėl teka, jeigu lenkai ar rusai sako eina už vyro?
Ir ką reiškia žodis tekėti? Pažįstame žodį tekėlas – „sukamas ritinio
pavidalo įtaisas ašmenims galąsti“. Turime žodį tekinis – „ratas“, turime žodį tekinas – „bėgte bėgantis, lyg rituojantis“. Turime dar ir
nuotaką – „tekančią merginą, jaunąją“. Visi šie faktai rodo, kad tekėti
reiškė „važiuoti, rituoti“. Todėl ir sakome, kad lėta upė plaukia, greita teka. Kodėl mergina už vyro teka? Pagal mūsų papročius jaunikis
sėsdavo ant žirgo ir su savo pulku jodavo pirmas, jis žmoną vesdavo.
Nuotaka sėdėdavo vežime ir važiuodavo, t. y. tekėdavo už savo vyro.
Svarbu ir ateičiai kalboje išlaikyti šias senąsias formas, rodančias, kaip
mūsų protėviai pagarbiai elgdavosi su moterimis. Tegul šis dvasinis
turtas būna paveldimas drauge su kalba.
Iš kur šiandien moterų „pavardės“, regis, nieko bendra neturinčios su mūsų dvasinės kultūros esme? Yra jos dvejopos: vienos nurodo į mergaitės tėvą, kitos – į žmonos vyrą. Kodėl tik dukros yra
tėvo priklausomybė, o sūnūs auga su savarankiška, iš tėvo paveldėta
pavarde? Gyvoji kalba vienodai traktavo ir mergaites, ir berniukus,
vienus vadindama, tarkime, Balyčiukais ar Balytaičiais, kitus – Balytaitėmis ar Balyčiūtėmis. Šitaip visai priimtina, nes taip nurodoma,
kieno jie vaikai. Bet kai kalbama apie pavardes, tada ir pastebime, kad
berniukas gimsta su tėvo pavarde (Balyta), mergaitė gauna tik nuoro-
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dą, kieno ji dukra (Balytaitė, Balyčiūtė). Kada mergina išteka, gauna
nuorodą į vyro pavardę. Bet ar tą nuorodą galima vadinti pavarde? Jos
„pavardė“ tik nusako, kieno ji esanti žmona, mūsų atveju – Balytienė.
Lygiai taip kaime už Petro ištekėjusi moteris vadinama Petriene, už
Jono – Joniene. Kad ir ji turi vardą, neretai visai pamirštama. Dažnai
kaimo žmonių bendravime jaunamartės vardas visai nėra reikalingas.
Ištekėjusios moterys kaimynams lieka tik petrienėmis, jonienėmis,
bronienėmis... Beje, vyrai nepraranda nei savo vardo, nei pavardės.
Galima čia būtų aiškinti, kuriais laikais ir kieno veikiami šitaip nuvainikavome moterį. Galima pasakyti, kad tai atsitiko tada, kai Lietuvoje
įsigalėjo krikščionybė. Bet ji ne iš dangaus nupuolė – ją nešė lenkų
dvasininkai. Tuomet ir įsigalėjo tas mums svetimas požiūris į dailiąją
lytį. Nors jis ir nekyla iš krikščioniškosios ideologijos, dėl istorinių
aplinkybių prie jos buvo prisiplakęs. O tai moterį žemina. Per ilgą laiką žmogus susigyvena net su vergyste. Juk jau daug kam ir sovietinė
santvarka visai buvo bepradedanti būti priimtina, nes „leido“ gyventi.
Štai koks dosnumas – turėjo teisę leisti mums gyventi, tai ir dievinkime ją. O laisvę ar suteikė? O juk tik laisvei poetai himnus gieda.
Kada per televiziją moterys kalbininkės gina savo moteriškąsias
„pavardes“ ir jomis didžiuojasi, aiškindamos, kaip tai labai originalu,
sunku darosi suprasti, kurie čia esame teisūs. Atsakyti galima tik taip:
su vergyste jau susigyventa. Moterys vaikšto galvas nulenkusios, akis
paslėpusios, ir sako, kad kitaip jau nenori.
Apie vyriškas ir moteriškas pavardes. Argi moteriškosios pavardės egzistuoja, argi tokios gali būti? Turime iš vardo kilusią Jogailos
pavardę. Jau žinome, kad ji reiškia stiprų raitelį. Nors jodė dažniausiai
vyrai, vardo (ir pavardės) forma yra moteriškoji. Daugelis „vyriškų“
pavardžių išlaikė senąją moteriškąją formą: Abišala, Alekna, Aleksa,
Alseika, Apyvala, Bauža, Bitė, Cvirka, Daugėla, Deveika, Doveika,
Eida, Geiba, Inčiūra, Yla, Jančė, Kareiva, Kaušpėda, Kirkila, Kuosa,
Lapė, Linka, Mažeika, Montvila, Noreika, Osteika, Praleika, Raila,
Sauka, Smetona, Sruoga, Staugvila, Steneika, Strebeika, Strumila,
Stubra, Stumbra, Sudeika, Survida, Susvilka, Šamata, Šapoka, Šarka, Šerteika, Šereiva, Šerepka, Šerna, Šiugžda, Tarabilda, Taraila,
Taranda, Taurila, Tyla, Uoka, Urbša, Urka, Urla, Vizgaila, Vizgirda,
Zuba, Žvirėla... Vyrai jas turėdami anaiptol nesumoteriškėja. Tai kodėl tų pavardžių negali turėti moterys? O kodėl jos negali turėti vyriškosios pavardės? Negi nuo to suvyriškėtų? Juk pavardė – tai šeimos
vardas, ne kurios nors lyties žmogaus. Tam reikalui turime asmens
vardą, kuris nurodo ir lytį. Latviai buvo ankstesni ir apsisprendė dėl
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moterų pavardžių. Įdomu, ar jų priespauda buvo sunkesnė, negu mūsų,
ar jų engėjai buvo kultūringesni. Šią problemą išprendė ir lenkai, kurie
mums primetė tokią keistenybę, kad apiplėšė moterų pavardes. Bet
galutinis žodis priklauso pačioms moterims. Kol jos neįsisąmonins
problemos, tol vyrams bus gerai, kaip yra. Beje, susimąstyti reikėtų ir
patiems vyrams dėl savo negrakščios pavardės.
Pavardės ir vardo grakštumo ypač pasigendame, kada jais vadinamos įžymybės, jei, tarkime, eina greta meno kūrinių, nes tuomet toji
pavardė tampa visuotine savastimi ir turėtų būti skambi bei lengvai
įsimintina. Lengva suprasti, kad literatūros kūrėjų pavardės tinkamesnės tos, kurios yra smagios. Sugretinkime du pavyzdžius: Podkomarauskas ir Janonis, ir iškart pajusime, kurią pavardę greičiau pasigausime.
Slapyvardžius žmonės rinkdavosi neretai dėl to, kad siekė nuslėpti savo tikrą pavardę dėl cenzūros. Ypač tai pasakytina apie spaudos
draudimo laikus. Tačiau neretai slapyvardžiais autoriai pasirašydavo savo kūrinius ir dėl to, kad jų tikroji pavardė buvo iš tiesų didelis
griozdas. Palyginkime: Aistis ir Kossu-Aleksandravičius. Ir Atlantą
perskridę lakūnai Darius ir Girėnas sugebėjo pasirinkti tinkamus
pseudonimus. Juk Dariaus pavardė teikia kur kas daugiau romantikos, negu jo tikroji – Jucevičius. Šitai gerai suprato žmonės, patarę
lakūnams prieš skrydį „persikrikštyti“.
Kad turėjo gerą kalbos skonį, galima pasakyti ir apie lietuvių literatūroje plačiai pasireiškusias moteris. Pavyzdžiu čia galima pateikti
Žemaitę (Juliją Žymantienę), Šatrijos Raganą (Mariją Pečkauskaitę),
Lazdynų Pelėdą, Petkevičaitę-Bitę, ir pagaliau Salomėją Nėrį (Salomėją Bačinskaitę-Bučienę). Moterų slapyvardžiai juo iškalbingesni,
kad išlieka pastovūs, nepatiria „mutacijos“ vedybų atveju, nenurodo į
tėvą ar vyrą, kurių indėlis, galimas daiktas, nėra jau tiek reikšmingas,
o dėmesį kreipia į save ir savo talentą, kitaip sakant, ir moterys išlaiko
savo asmenybių suverenumą.
Štai pastaruoju metu iškilo nauja problema: artėjant Lietuvos
Respublikos prezidento rinkimams savo kandidatūrą jau kelintą kartą
kelia ir moterys. Viskas buvo aišku, kol kandidatuodavo tik vyrai. Tai
buvo prezidento rinkimai. Bet štai apie savo kandidatūras prašneko ir
moterys. Ar tąsyk tinka sakyti prezidento rinkimai? Vargu. Lietuvių
kalba ir didžiuojasi tuo, kad visas funkcijas, kurias atlieka vyrai, vadina vyriškosios giminės daiktavardžiu (mokytojas, inžinierius, profesorius), ir moteriškosios giminės daiktavardžiu, jeigu jas eina moterys
(mokytoja, inžinierė, profesorė). O jeigu kalbama apie mišrią kompa-
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niją? Daugiskaitos atveju priimta visus drauge vadinti vyriškąja gimine, nors taip ir ne visai patogu, pvz., tėvai (tėvas su motina, ar patys
vyrai tėvai?), mokytojai (mokytojas ir mokytoja, ar tik vyrai mokytojai?), profesoriai (profesorius ir profesorė), taigi ir prezidentai (prezidentas ir prezidentė, kai kalbame apie vyrus ir moteris, einančius
ir ėjusius tas pareigas). Bet čia turime ypatingą atvejį, kada išrinktas
gali būti tik kuris vienas prezidentas ar prezidentė. Tokiu atveju šių
rinkimų netinka vadinti nei prezidento, nei prezidentės rinkimais. Iš
tiesų teisi yra pirmoji kandidatė į prezidentes ponia Liucija Baškauskaitė, kuri pati siūlė šią politinę kampaniją vadinti prezidentiniais rinkimais. Skubėkime tokiai minčiai pritarti, nes šiandien jau ir turime
moterį prezidentę. Kuomet bandome vadinti profesiją viena vyriška
forma, imame pripažinti, kad tokiu atveju lytis ne taip ir svarbu. Kai
susergame, einame pas gydytoją – nesvarbu, kas jis bus – vyriškis ar
moteris. Čia ir imame suprasti, kad iš tiesų ir šiuo atveju pabrėžti profesijos specialisto lytį tampa atgyvenęs reikalas.
Toliau pakalbėkime apie Punsko-Seinų-Suvalkų krašte labiau žinomas gyvojoje lietuvių kalboje išlaikytas pavardes, pasiaiškinkime, iš
ko jos sudarytos ir kaip apaugdavo nereikalingomis priesagomis. Beje,
kai kalbame apie pavardes, pamatome, kad vadinamosios moteriškos
pavardės niekur taip ir neatsiskleidžia, nes jos nėra savarankiškos, visuomet yra šliejamos prie vyrų – tėvo ar tuoktinio.
Adukauskas – pavardė, nuėjusi tam tikrą raidos kelią, sudaryta iš
krikštavardžio Adas (Adomo trumpinys) ir mažybinės priesagos -uk-,
vedinys įgavęs pavardės formą, kuriai kanceliarijoje buvo suteikta dar
slaviška priesaga -ausk-.
Agurkis – galūnės -is vedinys iš daiktavardžio agurkas. Lenkų
kalba, šią pavardę prisiimdama, pasitraukia kiek arčiau savęs ir rašo
Ogurkis. Tai jau panašiau į ogórek, tačiau šaknies balsė u ir galūnė yra
tie nepaslepiami kipšo ragai, kurie išduoda visą kilmės paslaptį.
Akulionis – patroniminės priesagos -on- vedinys iš Akulis.
Aleksa – krikšto vardo Aleksandras ar Aleksandra trumpinys,
kilęs iš sulotyninto graikiško Aleksandros. Graikiškai alekso reiškia
„saugoti, ginti“, anēr (kilmininkas andros) „vyras, žmogus“. Taigi
Aleksandrą reikia suprasti kaip „žmogų gynėją“. Kitos giminingos
pavardės: Aleksaitis, Aleksanderis, Aleksandra, Aleksandraitis, Aleksandras, Aleksas, Aleksejūnas, Aleksejus, Aleksendravičius, Aleksenis, Alekseriūnas, Aleksevičius, Aleksiejanka, Aleksiejevičius, Aleksiejukas, Aleksiejūnas, Aleksiejus, Aleksieriūnas, Aleksierius, Aleksikas,
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Aleksynas, Aleksinskas, Aleksiokas, Aleksis, Aleksiukas, Aleksiūnas,
Aleksius, Aleksonis, Aleksotskis...
Ališauskas – veikiausiai suslavinta pavardė iš Ališius, Ališaitis.
Pirmoji yra galūninis vedinys, antrąją sudaro šaknis ališ- ir priesaga
-aitis. K. Būgos teigimu, reiškia „plikšis“, taigi Ališauskas reiškia neturtingą žmogų.
Andriuškevičius – suslavinta iš Andriuška, kilusi iš krikštavardžio Andrius.
Anzalis – sudzūkinta forma iš Anzelis, kuri savo ruožtu veikiausiai kilusi iš vokiškų vardų Hansi, Hanseler, Hansel (iš Johannes
„Jonas“). Kitos giminingos pavardės: Andzelis, Andziulis, Andzinis,
Andziulaitis, Andziulionis, Andzius, Anza bei Andzeliavičius, Andzevičius, Andzikavičius, Andziulevičius, Anzelevičius, Anzevičius. Šis ir
daugelis kitų pavyzdžių tik patvirtina, kaip veikiausiai dėl žmonių ir
tarnautojų neraštingumo nepagarbiai elgtasi su žmonių pavardėmis.
Augulis – turi taip pat plačią giminę: Auga, Augaitis, Augas,
Augė, Augėnas, Augenis, Augis, Augys, Auglys, Augonis, Augulys, Augūnas, Augus (įvairių lietuviškų galūnių ir priesagų vediniai), vėliau
ir Augulevičius bei Augunauskas. Pavardėms pradžią davė žodžiai augus, augti, auga „augimas“...
Auruškevičius – suslavinta iš Auruška, jos daryba lietuviška, bet
iš rytų slavų šaknies.
Babkauskas – Seinų-Suvalkų-Punsko krašte žinoma tik tokia
šios pavardės forma. Tai vediniai iš slaviškos žodžio formos baba,
babka. Tačiau Lietuvoje žinoma ir daugiau jos variantų: Babikas, Babina, Babinas, Babynas, Babinskas, Babys, Babiška, Babiškus, Babkaitis, Babonaitis, Babonis bei Babaliauskas, Babkevičius, Babkinas,
Babolauskas...
Punsko krašte (Vaitakiemyje) Ulijonas Babkauskas buvo žymus
liaudies muzikantas smuikininkas.
Bačkūnas – galbūt iš Bačkus ar Bačka, priesagos -ūnas vedinys, rodantis jau antros kartos pavardę. Įdomu, kad ji nėra įregistruota
Lietuvių pavardžių žodyne (LPŽ). Į mūsų kraštą bus atėjusi bene iš
Mažosios Lietuvos ar Klaipėdos krašto. Tokią pavardę turėjo lietuviškai kalbantis, save vokiečiu laikantis žmogus. Tačiau jos variantų Lietuvoje gausu.
Baguckas – iš lenk. Bagucki.
Balcevičius (lenk. Balcewicz) – kanceliarijos sulenkinta Balčiaus
pavardės forma, sudaryta iš būdvardžio baltas.
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Balyta – gal priesagos -yta vedinys iš Balys, ši savo ruožtu kyla
iš slaviško vardo Boleslovas ar Bolesius, Baliasius. LPŽ duomenimis,
aptinkama ji tiktai Vilkaviškio, Kalvarijos, Liudvinavo, Krosnos ir
Punsko apylinkėse bei Baltarusijos teritorijoje (Balit).
Baliūnas – tos pačios šaknies vardažodis, kaip ir Balyta, tik kitos priesagos vedinys. Priesaga -ūnas rodo jau antros kartos pavardę.
Tačiau šią pavardę galima sieti ir su liet. daiktavardžiu baliūnas „ajeras“.
Balkus – turi dvejopą šaknies priegaidę – tvirtapradę, ir Punsko krašte – tvirtagalę. Ją galima sieti su veiksmažodžiu balkti „balti,
balsti, balksti“. Ši pavardė turi visą būrį giminaičių: Balkė, Balkelis,
Balkis, Balkys, Balkūnas bei suslavintą formą Balkevičius.
Balulis – patroniminės priesagos vedinys iš Balys.
Bancevičius, Bansevičius – kilusios iš krikštavardžio Benediktas (Benas) baltarusiškos formos Benecki.
Bronius Bansevičius iš Valinčių buvo žymus liaudies muzikantas
smuikininkas.
Baranauskas – taip lenkakalbėje kanceliarijoje suslavinta Barono pavardė.
Antanas Baranauskas – Seinuose vyskupavęs ir ten pat palaidotas
žinomas anykštėnas, lietuvių poetas, Anykščių šilelio autorius.
Baravičius – LPŽ autorių siejamas su lenkų Borowicz (lenk.
bór „šilas“). Bet gali būti ir suslavinta lietuvių pavardė Baras, kuris
turi apeliatyvą (bendrinį vardą) baras „vienu rankos mostu apsėjamas lauko ruožas“, bet ir „koks didesnis žemės plotas“. Tuomet
suslavinta pavardės forma rodytų žmogų, turintį daug žemės ir didelį lauką.
Toks Seinų krašto dvarininkas ir buvo gavęs Baravičiaus pavardę.
O kai Kreivėnų kaimo gyventojas Petras Uzdila XX a. pirmoje pusėje
perėmė kitoje kaimo linijoje esantį platų ūkį, buvo pravardžiuojamas
Baravičiumi.
Bartnykas – kilusi iš profesijos pavadinimo. Dzūkiškai bartnykas
„bartninkas“ reiškia „drevininkas, bitininkas“. Lenkų barć „avilys“.
Viena iš Prūsijos žemių (į rytus nuo Olštino Alnos upės) buvo vadinama Barta. V. Mažiulio manymu, šis žemės vardas kilęs iš upėvardžio
pr. *Barta, kuris siejasi su lietuvių Bartuva. V. Mažiulio teigimu, Barta
yra vedinys iš veiksmažodžio *bar- „kunkuliuoti, kilti, virti“ (Prūsų
kalbos etimologijos žodynas, t. 1). Ir liet. veiksmažodis bartis nusako:
kai žmogus barasi, jame viskas kunkuliuoja, verda. Išeitų, kad lenkų
barć „drevė, avilys drevėje“ yra baltų kalbų veldinys ir reiškia tai, kas

Ž V I L G S N I S Į PAVA R D Ž I Ų L O B Y N Ą . A – M

83

viduje kunkuliuoja, verda, dūzgia. Lietuviai šį žodį jau pamiršo. Esama
ir giminingų pavardžių: Bartininkaitis, Bartininkas, Bartys.
Batvinskas – tai jau suslavinta forma iš Batvinis, kilusi iš daržovės vardo batvinis. Giminingos pavardės: Batvinius, Batvinka ar
dzūkiška Bacvinskas.
Baudys – sietina su liet. baudinti „raginti, kurstyti, skatinti“ arba
su veiksmažodžiu bausti „versti ką nors daryti, skirti baudą“. Dzūkai
ją taria Baudzys. Ši forma perėjo ir į lenkų kalbą – Baudzis.
Bendorius – veikiausiai kilusi iš slavizmo bendorius (rus. Bondar’ „kubilius“).
Bernatavičius – suslavinta iš Barnatonis, kuri yra vedinys iš
Bernotas, o ši iš Bernardas.
Berneckas – veikiausiai skolinys iš lenkų Biernacki (iš krikštavardžio Bernard). Tačiau gretimos pavardės Bernys, Berniūnas, Bernius – vediniai iš bernas „paauglys, berniokas“ – rodo, kad ir Berneckas gali būti suslavinta forma iš Bernys.
Birgelis – viena iš garsėjančių mūsų krašto pavardžių. Jos įvairių variantų yra ir Lietuvoje: Birgela, Birgelas, Birgeris, Birgilas,
Birgelevičius, Birgiola, Birgiolaitis, Birgiolas, gal ir dar kokių. LPŽ
nepateikia patikimo pavardės kilmės aiškinimo, sužinome, kad jos kilmė neaiški. Pateikia kelias galimas interpretacijas: birgilas „birgalas,
nenusisekęs, prastas naminis alus ar šiaip koks prastas gėrimas; bizalas; prasta sriuba“ (žr. Lietuvių kalbos žodynas), birgelis „bet koks
prastas gėrimas“. Toliau teigiama, kad gali būti kartais sulenkinta iš
*Birgaila, plg. Jagełło < Jogaila arba iškreipta iš Birgėla (žr. K. Būga,
t. 1, 1958, p. 248). Dar plg. vok. Bürgel, Birgle, Bergel : Burg „pilis“
(M. Gottschald, 1954, p. 216). Dar nukreipia į formą Bérgelis. Kai kas
teigia, kad Birgelį reikia sieti su vokiškuoju Bier „alus“.
Šitos pavardės kilmės aiškinimą vis dėlto galima išplėsti. Atėjusi ji
iš labai tolimų laikų. Lietuvių akademinis dvidešimttomis žodynas teikia du artimai skambančius ir pavardę primenančius žodžius: birgalas
ir birgelas – nenusisekęs, prastas naminis alus ar šiaip koks prastas
gėrimas, ir trečią – birgelis – bet koks prastas gėrimas. Esama ir kitų
panašių pavardžių: Birmantas, Bertautas. Tai sudurtiniai žodžiai. Pirmasis dėmuo yra giminingas su lietuvių bir-ti ir ber-ti. Dėmuo bir-ti
aptinkamas ir lietuviškame varde Birutė. Žodžio dėmuo bir- nurodo
čia daikto smulkumą, nes byra tik smulkūs daiktai. Taigi varde Birutė
yra net du smulkumą rodantys dėmenys – šaknis bir- ir priesaga -ut-.
O mus dominančios pavardės (Bir-gel-a) antras dėmuo reiškia gėlą
– skausmą. Šitaip suprastas vardas Birgėla reikštų smulkų skausmą.
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Kadangi tai sietina su žmogumi, reikia suprasti, kad taip įvardintas
atsparus skausmui žmogus, pakeliantis didelę širdgėlą, tačiau gebantis
save sutramdyti ir tos širdgėlos neparodyti.
Norėtųsi pateikti ir dar vieną, man regis, labiausiai tikėtiną požiūrį į šios pavardės kilmę. Mažybinės priesagos -aitis, -elis, -ėkas, -ėnas,
-ikas, -ulis, -utis, -ūnas ir kitos neretai nurodo esant ką kieno sūnumi.
Taigi ir žodyje Birgelis priesaga -el- yra nuoroda, kad taip įvardintas
asmuo esąs kažkokio Birgos sūnus. Tik to Birgos šiandien niekur neturime. Tačiau K. Būga nurodo prūsišką žodį Wose-birgo (K. Būga,
Rinktiniai raštai, t. 1, 1958, p. 435), kas reiškia ožkos irštvą, guolį
ar landynę. Antrąjį dėmenį birgo primena ir lietuviškas veiksmažodis
birg-in-ti – tausoti, po nedaug eikvoti, taupyti. Tuomet mūsų ieškomas birga būtų taupus žmogus. Tačiau mūsų kalbininkas V. Mažiulis,
tyrinėdamas prūsų kalbą, surado žodį birgakarkis, reiškiantį „samtis“. Tai sudurtinis daiktavardis. Pirmasis dėmuo birga- veda į prūsišką žodį birgan, reiškiantį virimą, o karkis – tai iš karnos padaryta
„taurė“. Išvestinis prūsų aubirgo reiškia virėją (pažodžiui – išvirėją).
Visa tai suvedę galėtume suvokti, kad mūsų ieškomas žodis birga ir
reikštų virėją (lietuviai nevartoja priešdėlių žodžiuose kepėjas, siuvėjas, virėjas...). Turime pagal amatus sudarytas pavardes Girnius
(girnų meistras), Katilius (katilų gamintojas), Kiaulėkas (iš Kiaulius
– kiaulių piemuo, taigi Kiaulėkas esąs Kiauliaus sūnus), Puodžiūnas
(Puodžiaus sūnus), Stalioraitis – Stalioriaus „Staliaus“ sūnus), Bajoras ir Bajoraitis (Bajoro sūnus)... Birgelių pavardė čia visiškai pritampa prie sistemos. Mažybinė forma nurodo, kad pagal darybą yra
ji jau antros kartos – pirmoji buvo birga „virėjas“, ir iš jos sudaryta
Birgos pavardė. Iš čia aiškėja ir anksčiau iš LPŽ paimtas daiktavardis
birgalas – tai to paties birg- kamieno vedinys. Tik priesaga -alas rodo
virimo menką produktą – palygink ėdalas, jovalas, kvaišalas, paistalas, skiedalas, svaigalas (nereikia jų painioti su čia atsitiktinai fonetiškai sutampančiais žodžiais augalas, gaivalas, vabalas, virbalas...).
Lieka dar paaiškinti, kodėl šioje pavardėje kirčiuojama ne priesaga Birgẽlis – tuomet daugiskaitoje turėtų būti Birgẽliai, kaip laukẽlis
– laukẽliai ar Jonẽlis – Jonẽliai (taip tardami labai nepagarbiai iškraipome pavardės formą ir nusikalstame istorinei tiesai). Tikrasis kirtis
vienaskaitoje yra šakny, daugiskaitoje – galūnėj: Bìrgelis – Birgeliaĩ
(kirčiuoti reikia pagal 3b paradigmą). Čia turime pejoratyvinio kirčio
pavyzdį, kaip ir pejoratyvinė yra minėtoji priesaga -alas (vapalas,
paistalas), -elas arba -ėzas (vaikėzas „nekoks vyras“). Žodyje Bìrgelis
kirčio atitraukimas rodo menkinantį reikšmės atspalvį. Iš to reikėtų
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manyti, kad tasai pirmasis Bìrgelis – Birgos sūnus – buvęs menkas,
prastas virėjas. Mūsų tarmėje turime panašų kirčiavimo atvejį: vaikẽlis
– geras vaikas, ir vaĩkelis – padykęs vaikėzas, ar tarp Smalėnų ir Seinų
esantis Skustelių kaimas (Skusteliaĩ) nuo pavardės Skùstelis – menkas
ūkininkas, kuris tik avižukes dalgiu skusdavęs, skabydavęs, nes tos
neužaugdavusios.
Žmonės bijo, kad jų pavardė nenurodytų į tai, kas visuomenėje
suprantama kaip menka, ir įsižeidžia, jeigu pavardės kilmė aiškinama
ne taip, kaip kam norėtųsi. Griebiamasi kūdikiams suteikti šventųjų
vardus, kad tie juos globotų. Tai, žinoma, gražu. Taip nusakome mūsų
intencijas naujagimiui. Tačiau užsikalbėjus apie šventus vardus mums
pažįstamas autoritetingas kunigas prelatas Edis Putrimas (beje, jo paties pavardė yra nuo putra – virtas gėralas, prasta pieniška sriuba) nurideno savo skardų juoką per visą platų lauką ir paaiškino: „Tai tasai
žmogus buvo šventas, o mes savo šventumą kiekvienas atskirai turime
įrodyti.“ Šitaip aiškino ir mūsų parapijos šviesaus atminimo klebonas
Antanas Šuminskas, išgirdęs močiutę atsiprašinėjant, kad jos anūkėlės
vardas nėra šventas. „Tegu bus mergytė šventa, tai ir jos vardas bus
šventas“, – paaiškino namuose apsilankęs kunigas.
Įdomumo dėlei reikia pridurti: vokiškasis alaus vardas Bier net
patiems vokiečiams nieko nesako. Tai mėgstamo gėrimo pavadinimas
ir tiek. Remdamiesi prūsų – mūsų baltiškos genties – žodžiu birga ir
mūsų žodžiais birti ir birginti galime pasakyti, kad vokiečiai ne patys
sugalvoję tokį gėralo ar viralo pavadinimą, o paveldėję iš indoeuropiečių – baltų kalbų, perimdami vardą kartu su produkto gaminimo metodika, tik sutrumpinę jį pagal savo kalbos dėsnius į bier-, kuris nurodo
sąsają su virimo menu. Įsidėmėkime, vokiečių Bier – alus yra verdant
gaminamas maisto produktas. Ar vokiečiai neturėtų būti dėkingi baltams, išsaugojusiems jų mėgstamo alaus vardo etimologiją? Žodį sutrumpino, bet šaknies balsio y ilgumą išlaikė, rašydami ie. Dzūkai iki
šiandien čia taria ilgą y: Byrgelis. O mes šiandien ir Birgelio pavardę
bandome etimologizuoti graibydamiesi vokiečių kalbos.
Dar digresija dėl Wose-birge ir birgos. Be šilimos ir puodo neužvirsime. Kai puode užverda vanduo, pro dangtį byra lašai ir raičiojasi ant karštų lankainių. O kai tausojame, kitaip sakant, birginame,
ar negeidžiame laisviau kokius išteklius eikvoti? Ar tuomet mums
širdis nešyla? Tai šilimas ir nuo kaitros skysčio byrėjimas ir yra virimo požymis. Kaip visa susiję. Iš čia matome, kaip mokėmės mąstyti
ir kalbėti, ir kaip jotviai ir prūsai buvo mums artimi. Šitaip galima
suprasti, kodėl lietuvių kalba brangi nūdienei kalbotyrai. Čia verta
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priminti, kad ir vokiečių žodis Berg „kalnas“ susisieja su baltiškuoju
mąstymu. Juk kalnai ir primena mums puode kunkuliuojantį virmenį
„verdantį vandenį“.
Ryškiausias šios pavardės atstovas mūsų krašte yra Sigitas Birgelis – Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius,
metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius, Lenkijos lietuvių
leidinio Aušra techninis redaktorius, poetas, fotografas, Punsko internetinio puslapio vyr. redaktorius, visuomenininkas.
Bliūdžius – bliūdų „dubenių ar indų“ gamintojas, taisytojas ar
pardavėjas. Bet šią pavardę galima sieti ir su liet. veiksmažodžiu bliūdyti „virkdyti, erzinti“.
Ryškesnis šios pavardės atstovas yra Juozas Bliūdžius – buvęs
Punsko pagrindinės mokyklos direktorius. Šalutinės pavardės: Bliūdys, Bliūdžiūnas, Bliūdžiuvaitis bei Bliūdinskas, Bliudžinskas.
Bobinas – veikiausiai sietina su daiktavardžiu boba, nors įmanoma, kad tai skolinys iš lenkų Bobin (lenk. bób „pupa“). Tą antrąjį
kilmės variantą, kurį teigia ir LPŽ autoriai, patvirtintų ir trumpas šaknies kirčiuotas o. Tačiau tartis galėjo būti paveikta lenkų, juo labiau
kad fonetiškai šios dvi pavardės sutampa. Pirmąją hipotezę liudytų ir
kita vietovardyje išlikusi pavardė – Bobonis, kur šaknies o yra ilgas.
Kitos giminingos pavardės: Babaitis, Bobaitis, Bobelis, Bobėnas, Bobičius, Bobikaitis, Bobikas, Bobina, Bobynas, Bobis, Bobys, Bobkaitis
bei Bobilevičius, Bobkauskas...
Bobonis – jau užmiršta, išnykusi pavardė, nepažįsta jos ir LPŽ.
Išliko tik kaimo vardas Seinų valsčiuje Bobonys, kuris ir liudija buvus
čia tokia pavarde žmogų. Tai pavardėms būdingos priesagos -onis vedinys iš daiktavardžio boba.
Bogušas – trumpinys iš lenk. Bogusław.
Brazinskas – iš lenk. Brzeziński.
Brilis – veikiausiai slaviška pavardė.
Budzeika – dzūkiška pavardės forma, susijusi su veiksmažodžiu
budinti ar budėti ir semantiškai artima su Budreika. Kitos giminingos
pavardės: Budzila, Budzilas bei Budzevičius, Budzilauskas, Budzilavičius, Budzinauskas, Budzinavičius.
Budzinskas – dzūkiškos pavardės forma, išvesta iš veiksmažodžio budinti, bet jau priėmusi slavišką priesagą. Tai tos pačios giminės
pavardė, kaip ir Budzeika. Kitos artimos pavardės: Budzis, Budzys,
Budzišius, Budzius, Budzka (priesaga -k-), Budzys, Budžys, Budžiulis, Budžius bei Budzinauskas, Budžinauskas, Budžinskas.
Buračiauskas – suslavinta iš Buračias, kuri iš Burokas.
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Burauskas – tai suslavinta pavardės forma. Ji veikiausiai bus kilusi
iš vardažodžio Bura, Būra ar Buras. Dėl galimo būdvardžio buras „pilkas“ plg. kaimas Burokai. Galėjęs jis reikšti pilką ar rudą spalvą. Ši pavardė rodytų milinę ar rudinę dėvintį žmogų. Kitos giminingos pavardės: Buraitis, Būraitis, Buris, Burka (su priesaga -k-) bei Burinskas.
Burdinas – turi apeliatyvą burdinas „išdraikytais plaukais, susivėlęs“ (burdyti „draikyti, taršyti“, bei ištiktukas burdinkšt „keberiokšt“). Kitos giminingos pavardės: Burda, Burdaitis bei Burdanavičius, Burdilauskas, Burdinauskas.
Burdulis – taip pat sietinas su veiksmažodžiu burdyti „draikyti“
arba „sunkiai ką nešti“. Dėl priesagos -ulis galima sugretinti kitus iš
veiksmažodžių kilusius daiktavardžius: burbėti – burbulis, bėdoti – bėdulis, brugzti „plerpti, birgzti“ – brūzgulis, burzdėti – burzdulis, burgzti – burzgulis „vaikų žaislas, ūžlė“, dundėti – dundulis „perkūnas“.
Butkevičius – suslavinta iš Butkus.
Cibulskas – iš lenk. Cybulski.
Cirušis – gali būti ta pati šaknis, kaip ir Sirūnas (žr. Z. Zinkevičius, Lietuvių antroponimika, p. 194), kur sirti reiškia „gaubti, supti“,
plg. Sirvydas (sudurtinis dvikamienis vardas sirti ir išvysti). Cirušis,
kaip ir galima Sirušis, yra priesagos -ušis vedinys (plg. Moliušis).
Čarneckis – lenkiškos kilmės, iš būdvardžio czarny „juodas“.
Čėpla – turi apeliatyvą čėpla „lėtai valgantis“, kuris sietinas su
veiksmažodžiu čėploti „lėtai kramsnoti“. Kitos giminaitės: Čepla, Čėplaitis, Čeplys bei Čeplauskas, Čeplevičius.
Čerlionis – patroniminės priesagos -onis vedinys iš neaiškios pavardės. Jos nepateikia ir LPŽ. Galbūt tai iškreipta Čiurlionis forma?
Artimiausia užfiksuota pavardė yra suslavinta forma Čerlinskis.
Černelis – iš Černas; liet. černas „šernas“.
Ryški šios pavardės atstovė yra mokytoja, istorijos mokslų daktarė Marytė Černelienė, buvusi Punsko licėjaus direktorė.
Čėsna – iš lenk. Szczęsny.
Dabulis – visa perimta pavardė Dabulis, gretinama su būdvardžiu dabus. Darybą plg. su pavardžių Gerulis – geras, Gražulis – gražus, Mažiulis – mažas.
Dangelis – mūsų krašte tokia pavarde buvo „folksdoičis“, veikiausiai atvykęs iš Mažosios Lietuvos ar Klaipėdos krašto. Jis gerai
kalbėjo lietuviškai, bet jautėsi vokietis (plg. Bačkūnas). Jo pavardė
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skamba labai lietuviškai (plg. dengti, danga), tačiau yra iš germanizuotos vardo Danielius lyties, plg. vok. Dangel arba Dengel. Turi ji ir
giminiškų pavardžių: Dangals, Dangelaitis, Dangėlaitis bei Dangelevičius. Priesaga -elis čia yra atsitiktinė sutaptis.
Dapkevičius – suslavinta iš Dapkus ar Dabkus. Taip įvardinta
mėgstantį puoštis žmogų.
Ryškiausias šios pavardės atstovas yra Petras Dapkevičius, šviesus krašto ūkininkas, aktyvus kultūros skleidėjas, straipsnių autorius.
Degutis – greičiausiai yra pramintas nuo degutis „kas verčiasi
deguto darymu, kas dega degutą“. Yra ir šalutinių pavardžių: Degučis
bei Deguckas, Degutskis.
Juozas Degutis iš Agurkių kaimo buvo garsus liaudies muzikantas, grojo armonika.
Domanskas – iš lenk. Domański.
Dragūnaitis – patroniminės priesagos -ait- vedinys iš apeliatyvo
dragūnas.
Drūtys – galūnės -ys vedinys. Sietina su būdvardžiu drūtas „stiprus“. Šalutinės pavardės yra Drūtas, Drūteika bei Drūtijonas.
Dūlevičius – suslavinta iš Dūlys.
Durtonas – veikiausiai priesagos -onas vedinys iš dalyvio durtas, plg. dar raudas – raudonas. Šios pavardės LPŽ nepateikia.
Dzemionas, kaip ir Dzemijonas – kilusi iš krikštavardžio Demijonas.
Dzidolikas, Dzidolika – veikiausiai gimininga su iškraipyta Izidoriaus vardo forma Dzidorius.
Gaidinskas – suslavinta forma iš Gaidys.
Gasparavičius – iš vardo Gasparas. Gretimos pavardės: Gasparėnas, Gaspariūnas, Gasparka, Gasparonis, Gasperas, Gasperiūnas
bei Gasperavičius, Gasparskas.
Gasperavičius – suslavinta iš Gasparas.
Ryški šios pavardės atstovė yra mokytoja Irena Gasperavičiūtė,
Lenkijos lietuvių žurnalo Aušra redaktorė, Lenkijos lietuvių bendruomenės vicepirmininkė.
Gausa – turi apeliatyvą gausa. Pavardė nurodo žmogų, kuris yra
gausiai aprūpintas. Šalia jos yra ir pavardė Gausys.
Gavienas – bene pravardinės kilmės, sietina su gavėnas „pasakų būtybė, gavėnios metu gyvenanti jaujoj“. Kitos gretimos pavardės:
Gavėnas, Gavėnia, Gavėnis, Gavėnius, Gavienė bei Gavenauskas,
Gavenavičius, Gavėnavičius, Gavianauskas, Gavinavičius.
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Gelažis – dz. forma iš Geležis ar Geležius.
Gervelis – mažybinės priesagos -elis vedinys iš asmenvardžio
Gervė. Tai antros kartos asmenvardis, rodantis Gervės sūnų, lygiai
kaip Gaidelis – Gaidžio sūnus. Gretimos pavardės: Gervaitis, Gervelė, Gervelionis, Gervėnas, Gervilius, Gervylius, Gervinas, Gervis,
Gervys bei Gervašauskas, Gervatauskas, Gervickas.
Gibas – pravardinės kilmės ir veikiausiai sietina su jau išnykusiu
veiksmažodžiu gibti „griebti ne savo“. Jį buvus liudija dar išlaikytas
išvestinis veiksmažodis gibterti „pavogti“ (plg. šokti – šokterti). Ši pavardė tuomet rodytų ką nors buvus ilgais pirštais. Pavardė aptinkama
ne tik mūsų krašte, bet ir Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Vokiškai
geben „duoti“ ir gibt „davė“ ar gib „duok“ bei rusų gibnut’ „žūti“ rodo,
kad mūsų tasai ieškomas gibti nebuvęs vienišas. Kitos gretimos pavardės: Gibaitis, Gibenius, Gibinas, Gybis bei Gibauskas, Gibavičius.
Gylys – turi apeliatyvą gylys „gyvulius kertantis vabzdys“. Bet
gylys dar gali reikšti tokį žmogų, kuris kaip kertamas gyvulys nenustovi vietoje, gyliuoja. Tai būtų pravardinės kilmės pavardė.
Goberis – matyt, vokiškos kilmės pavardė iš Gaber. Vokiškai gab
reiškia „davė“, o priesaga -er rodo veikėją. Taigi Goberis buvęs dosnus žmogus.
Grėbliūnas – priesagos -ūnas vedinys iš daiktavardžio grėblys
arba pavardės Grėblys, ir priesaga nurodo šio sūnų. Šalimais esti dar:
Greblikas, Grėblikas bei Grebliauskas, Gribliauskas.
Grybas – turi apeliatyvą grybas. Šalia esančios panašios pavardės: Gryba, Gribaitis, Grybaitis, Gribas, Grybė, Gribėnas, Gribulis,
Gributas, Gributis bei Gribauskas, Grybauskas, Gribavičius, Grybavičius, Grybevičius.
Grigas – lietuvių kalbai būdingas trumpinys iš krikštavardžio
Grigalius. Šalutinės pavardės: Grigaitis, Grygaitis, Grigalaitis, Grigalas, Grygalis, Grigaliūnas, Grigalius, Grygalius, Grigelis, Grygelis, Grigeliūnas, Grigencas.
Grigentis – priesagos -entis vedinys iš pavardės Grigas. Griginas, Grigis, Grygis, Grigišas, Grigiškis, Grygiškis, Grigolaitis,
Grigoleitis, Grigoliūnas, Grigolius, Grygonis, Grigoraitis, Grigula,
Griguola, Grigūnas.
Grigutis – priesagos -utis vedinys iš pavardės Grigas. Kitos
artimos pavardės: Grigus, Grigužaitis, Grigužys bei Grygalauskas,
Grigauskas, Grygauskas, Grigelauskas, Grigelevičius, Grigevičius,
Grigolavičius, Grigoravičius, Grigužauskas. Tokių pavardės išvestinių gretimų pavardžių gausa rodo ir mūsų kalbos darumą, ir tai, kad
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raštinėje dirbę neraštingi žmonės jų nereikalingai priskaldė, nes nemokėjo taisyklingai užrašyti.
Grimalauskas – jau suslavinta pavardės forma. Matyt, originalesnė jos forma yra Grimaila. Jos variantų paplitę dar Lenkijoje ir Baltarusijoje, tai lenkų Grzemała, Grzemajło, Grzymajła bei baltarusių
Grimaila. Lenkų kalboje šios pavardės negalima etimologizuoti – tai
rodo, kad ne lenkų ši pavardė sudaryta. Be to, joje yra labai ryški lietuvių kalbai būdinga priesaga -aila (plg. nerimaila, pačiupaila). Pavardės šaknis, matyt, paimta iš veiksmažodžio grimti „klimpti, grimzti,
skęsti“. Taigi Grimaila turėjęs būti žmogus, kuris gyvenęs klampynėje. Esama ir daugiau šios pavardės variantų: Grymaila, Grimalis, o
iš jos kanceliarijoje galėjęs ir Grimalauskas atsirasti. Įdomu tai, kad
šioje pavardėje kaip uodas gintare prieš slavišką priesagą -ausk- yra
išsaugota mažybinės priesagos -el- dzūkiškas variantas -al- (plg. Juozalis). Taigi į lenkakalbę kanceliariją, matyt, atėjęs Grimelis (dzūkiškai Grimalis), o išėjęs Grimalauskas.
Griškevičius – iš Griška.
Grudzinskas – plačiai paplitusi pavardė Lietuvoje, Lenkijoje ir
Baltarusijoje. Kas jos autorius? Formaliai šią pavardę būtų galima
etimologizuoti ir lenkų kalbos pagrindu, lenk. gruda reiškia žemės
grumstą arba gruodą – sušalusį žemės luitą. Tačiau sunku būtų įžiūrėti
šių sąvokų ir pavardės loginį ryšį. O ir žodis gruda lenkų kalboje neturi etimologijos, nes atsitiktinai išlikęs žodis neturi kalbinės aplinkos.
Matyt, jos tikrosios etimologijos reikia ieškoti lietuvių kalboje. Palyginkime žodžius grūsti – grūdas – Grūdys ir bausti – bauda – Baudys
ir pamatysime, kad tarp šių veiksmažodžių ir pavardėmis tapusių veikėjų yra tas pats loginis ryšys. Dėl šaknies ū ir u plg. grūdu ir grudu ar
grudutė. Lenkų kalba tvarkomose raštinėse šia pavarde atėjęs žmogus
ir turėjęs pavirsti Grudzinsku. Tačiau ir čia buvo išlaikyta jos dzūkiška forma. Kitos gretimos pavardės: Grūdė, Grūdikis, Grudis, Grūdis,
Grūdulas, Grudzinas, Grudziuška (su dviguba priesaga -uš-k-) bei
Grudauskas, Grudinskas, Grudžinskas.
Iš žymesnių šią pavardę turėjusių žmonių paminėti reikia Jurgį
Grudzinską, kuris Seinuose yra įkūręs dominikonų vienuolyną, jis ir
Seinų katedros fundatorius.
Gudaitis – patroniminės pavardės vedinys iš Gudas; gudas „baltarusis“.
Gulbinas – turi aiškų apeliatyvą gulbinas „gulbės patinas“. Mūsų
krašte ši pavardė neišlikusi, tačiau ją čia buvus liudija Gulbiniškių
(lenk. Gulbieniszki) gyvenvietė Suvalkų apskrities Jeleniavo vals-
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čiuje. Pavardė turi ir šalutinių variantų: Gulbė, Gulbinaitis, Gulbinis,
Gulbis, Gulbys bei Gulbickas.
Ivoška – pavardė, nuėjusi tam tikrą raidos kelią, nes tai jau antrinis produktas. Ankstesnė turėjusi būti forma Ivaška. Ši pavardės
forma aptinkama Baltarusijoje – Ivaška, Ukrainoje – Ivaško, Lenkijoje – Iwaszko. LPŽ autorių nuomone, ji kilusi iš krikštavardžio Jonas
rytietiškos vardo formos Ivan. Gretimos pavardės: Yvaška, Ivaškis,
Ivaškus bei Ivašauskas, Ivaškevičius.
Jakčinskas – retai kur aptinkama pavardė, žinoma tik Punsko,
Rudaminos ir Sangrūdos apylinkėse. Tai rodytų, kad ji esanti nauja, o
vis dėlto sunkiai suvokiama to asmenvardžio reikšmė ir daryba. Lenkų
kalba jo nepadeda paaiškinti. Tarmėje turime tos šaknies veiksmažodį
jakti „akti, žlibti“, iš kurio turėjo atsirasti vardažodžiai Jakšys, Jakčius. Tačiau priebalsis č yra neaiškios kilmės ir sunkiai suvokiamos
reikšmės. Jo buvimą galėtų kiek paaiškinti toks pats formantas pavardėje (žr.) Jančė. Šitaip mąstant, Jakčinskas reikštų silpnai regintį
žmogų. Pavardės forma, suprantama, yra priėmusi kanceliarijos reikalavimus.
Jakimavičius – suslavinta iš Jokymas.
Jakubauskas – ši pavardė susidarė iš vardo Jakūbas (vėliau nusistovėjęs Jokūbas). Priesaga -ausk- pridėta kanceliarijoje. Gretimos
pavardės: Jakubaitis, Jakūbaitis, Jakubas, Jakubėlis, Jakubenaitis (su
blogai užrašyta priesaga -ėn- ir -aitis), Jakūbėnas, Jakubenis (veikiausiai taisyta iš Jakubianis), Jakubenokas (iškreipta priesaga -ėn- ir
mažybinė -ok-, plg. meitėliokas) bei Jakūbauskas, Jakubavičius, Jakubelskas (priesaga -el-).
Jonas Jakubauskas iš Žagarių kaimo (Seinų valsčius) buvo žymus
liaudies dainininkas.
Jalauskas – iš lenk. Jałowski.
Jančė – pavardės Jančys variantas. Kilusi ji iš Jonas lenkiškos
formos Janas arba sudaryta tais laikais, kada dar vietoje dabartinių o
buvo tariama a (plg. pirmąją lietuvišką knygą, kur M. Mažvydas rašė:
braliai, maksla, trakšdava...). Žinoma ir kitų jos variantų su formantu č:
Jančis, Jančionis, Jančiukas, Jančiukynas, Jančiulis, Jančiūnas, Jančius, Jančkaitis (su priesaga -k- ir -aitis) bei Jančevičius, Jančevskis,
Jančikas, Jančikevičius, Jančiukevičius, Jančiulevičius, Jančkauskas,
Jančukovičius, Jančunskis. Dėl formanto žr. dar Jakčinskas.
Jančiulevičius – suslavinta iš Jančiulis.
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Jančiulis – patroniminės priesagos -ul- vedinys iš Jančė, tai Jančės sūnus.
Jankauskas – Lietuvoje ir pas mus plačiai paplitusi slaviškoji pavardės forma. Ji išriedėjusi iš pirminės pavardės Jankus (dėl kilmės žr.
Jančė). Tai priesagos -k- ir galūninės darybos pavardė, kuri kanceliarijose neretai buvo rašoma su slaviška priesaga. Gretimos pavardės:
Janka, Jankaitis, Januška, Jankelaitis, Jankis, Jankunas, Jankūnas,
Jankušikas, Jankutis bei Jankavičius, Jankelevičius, Jankeliovičius,
Jankevičius, Jankovicas, Jankūnavičius (iš Jankūnas), Jankunskis (iš
Jankūnas).
Jankeliūnas – išvesta iš tos pačios pirminės pavardės, kaip ir
Jankauskas – iš Jankus. Šalia priesagos -k- ji turi dar dvi kitas priesagas: pavardėms būdingą mažybinę -el- (Vilkelis, Gervelis, Staselis) ir
-ūn- (plg. Ilgūnas).
Janušauskas – sudaryta iš Lietuvoje paplitusio vardo Janušas,
kuri yra gavusi priesagą -uš-.
Gretimos pavardės: Januša, Janušaitis, Janušonis, Janušis, Janušys, Januška (priesagų -uš- ir -k- vedinys), Januškaitis, Januškas,
Januškis, Januškys, Januškonis bei Janušauskas, Januševičius, Januševskis, Januškauskas, Januškevičius. Šita pavardės forma veikiau
į mūsų kraštą atkeliavusi iš kitų Lietuvos tarmių, nes mūsų kraštui
būdingesnis čia savo šaknis turintis kitas jos variantas (žr.) Jonkaitis,
Jonušonis ar Jonuška.
Januškevičius – suslavinta iš Jonuška.
Jaskevičius – vėlgi gimininga pavardė su visais iš Janas išvestais
asmenvardžiais, kur pagrindu paimta jo malonybinė lenkų ar baltarusių kalboje aptinkama forma Jaśko arba lietuvių tarmėse vartojamas
Jaskus. Gretimos pavardės: Jasaitis (su patronimine priesaga -aitis),
Jasas, Jaselionis (su dviem priesagom: -el-onis), Jaselis, Jaseliunas
(rašybos klaida), Jaseliūnas (priesagos -el-ūnas), Jasėnas, Jasionis,
Jasys, Jasiukaitis, Jasiūkaitis, Jasiukas, Jasiukėnas, Jasiukynas, Jasiukonis, Jasiulaitis (priesagos -ul-aitis), Jasiulonis (-ul-onis), Jasiulis, Jasiunas (rašybos klaida), Jasiūnas, Jasiunokas (blogai užrašyta
priesaga -un-, plius priesaga -okas), Jasiunonis, Jasius, Jasiuvėnas
(veikiausiai perdirbta iš Jasiulionis), Jaskelis, Jaskis, Jaskys, Jaskonis, Jaskūnas, Jasonis bei Jasanavičius, Jasauskas, Jasavičius, Jasenauskas, Jasenavičius, Jasiukevičius, Jasiulevičius (išlaikyta mažybinė priesaga -ul-), Jasiulskis, Jaskulevičius. Tokia gausybė pavardžių
rodo, kad lietuvių kalboje jos formavosi nepriklausomai nuo gretimų
slavų kalbų.
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Jonkaitis – patroniminės priesagos -aitis vedinys iš Jonkus, kuriame yra priesaga -k-. Gretimos pavardės: Jonkas, Jonkūnas bei Jonkauskas.
Ryškiausias šios pavardės atstovas yra Kazimieras Jonkaitis
(1835–1881), Punsko parapijos klebonas ir sudegusios bažnyčios vietoje naujos mūrinės statytojas. Palaidotas Punsko senųjų kapinių koplyčioje. Kad atminty jo vardas neišblėstų, prie kapo budi paminklinė
lenta: „A.A. ČIA ILSISI PUNSKO PARAPIJOS KLEBONAS KUN.
KAZIMIERAS JONKAITIS 1835–1881. ILSĖKIS PAS DIEVĄ“. Jo
paminklinė lenta įmūryta ir naujosios Punsko bažnyčios sienoje.
Jonuška – priesagos -k- vedinys iš vardo Jonušas. Gretimos pavardės: Jonuškis bei Jonuškevičius.
Jonušonis – priesagos -onis vedinys iš vardo Jonušas. Esama ir
gretimų pavardžių: Jonušaitis, Jonušis, Jonušys bei Jonušauskas, Jonuševičius.
Mūsų kraštui šis pavardės variantas (žr. Janušauskas) yra savesnis ir turi senas tradicijas. Tarmėje žmonės labai stipriai tai jaučia. Tačiau kai atvažiuoja iš Lietuvos kokia marti ir išteka Lenkijoje
už vietinio lietuvio, jos pavardę pagal lenkų kalbos tradiciją santuokų
biuras užrašo lenkiškai, šiuo atveju Januszanis „Janušanis“. Mat čia
moterų pavardės šiuo atveju nesiskiria nuo vyrų. Padorumo dėlei Lietuvos marti lietuviškai save reikalauja vadinti Janušãniene (tvirtagalė
priegaidė trečiame nuo galo skiemenyje), nors gyvoji kalba griežtai
laikosi savo tradicijų ir vadina šeimą, kaip įprasta, Jonušoniaĩs, o jaunamartę – Jonušoníene (dvibalsis ie kirčiuotas tvirtapradiškai). Šitaip
ir juntame vadinamųjų Lietuvos žmonių mūsų išlaikytoje tradicijoje
kalbos darkymą. Įdomu, ar ilgai vietos žmonės atsispirs tokiems „mokymams“. Dėl to darkymosi greičiausiai ir Lietuvoje atsirado tiek nereikalingų variantų.
Judickas – slaviškos darybos pavardė iš Biblijoje žinomo asmenvardžio Judas.
Jurkevičius – iš Juras (Jurgis) į Jurkus perdaryto vardo kanceliarijoje suformuota pavardė. Gretimos pavardės: Jurkaitis, Jūraitis,
Juras, Jūras.
Šia pavarde iš Punsko parapijos įšventintas į kunigus prelatas (žr.
Gulbinas) Alfonsas Jurkevičius, daug metų apaštalaujantis Vroclavo
apylinkėse, Vroclavo lietuvių kapelionas.
Jurkūnas – pavardė kilusi iš vardo Jurkus, kuris savo ruožtu susidarė iš Juras. Kadangi turime vardą Jurkus, priesagos -ūnas pavardės forma galima tik Jurkūnas. Jei rašome Jurkiūnas – klystame, kaip
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klysdavo svetimi Lietuvos kanceliarijų raštininkai ir darkė mūsų pavardes. Kitos gretimos pavardės: Jurkinas, Jurkynas, Jurkonis, Jurkonius, Jurkūna, Jurkunas (taip pat per klaidą, nes tokios priesagos
nėra), Jurkus, Jurkutaitis (su dviguba priesaga -ut-aitis), Jurkuvaitis (patroniminės priesagos vedinys iš u-kamienio asmenvardžio) bei
Jurkevičius.
Juškevičius – suslavinta iš Juška.
Kajeckas – pavardė galima iš krikšto vardo Kajetonas, tik suslavinta forma, kur priebalsis t ypač lengvai dzūkuose galėjęs išvirsti
į c. Žinoma ir dzūkiška pavardės forma Kajackas bei suslavinta Kajeckevičius.
Kajokas – veikiausiai iš krikšto vardo Kajetonas. Kitos artimos
pavardės: Kajatas, Kajėnas, Kajeta, Kajota, Kajotas, Kajutis.
Kalesinskas – iš lenk. Kolasiński.
Kalkauskas – bažnytinėje kanceliarijoje suslavinta forma iš Kalkis ar Kalkys, kurios siejamos su kalkius „kalkių degėjas“.
Kaluškevičius – pavardė, nuėjusi netrumpą raidos kelią. Sietina
su veiksmažodžiu kalinėti, iš kurio turėjo susidaryti kalušis „kalinėtojas, kalvelis“, vėliau kaluška (priesaga -k- rodo buvus ką nors nelabai
nagingą meistrą). Jau vėliau raštinė padarė savo. Įdomu tai, kad Punsko dzūkų tarmės gyvojoje kalboje iki šiandien yra išlaikytas pavardės
variantas Kaluška.
Kaminskas – lenkiškos kilmės pavardė, plg. lenk. kamień
„akmuo“.
Vincas Kaminskas iš Kampuočių yra žinomas Punsko krašto knygnešys.
Kardauskas – kildintina iš daiktavardžio kárdas „šaltas ginklas“
arba kadas „garsas, aidas, skardas“ (Z. Zinkevičius, Lietuvių antroponimika, p. 150). Turime ir kitų artimų pavardžių: Kardeika, Kardelis,
Kardis, Kardišius, Kardoka, Kardokas, Kardulis bei Kardinskas.
Kareiva – turi savo apeliatyvą kareiva „kareivis“. Žinoma ir vyriškoji pavardės forma – Kareivas.
Karvauskas – suslavinta iš išnykusios Karvys, plg. Karvaitis.
Kereišis – greičiausiai pravardinės kilmės pavardė, plg. daiktavardį kereiša „kerėpla“. Kitos artimos pavardės: Kereiša, Kereišius.
Kernius – sietina su veiksmažodžiu kernėti „skurdžiai augti“.
Kernius – kitaip sakant, „neūžauga“. Žinoma ir gretima pavardė Kernys.
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Keršulis – priesagos -ulis vedinys iš būdvardžio keršas „lopais
margas“. Gretimos pavardės: Keršaitis, Keršas, Keršonis, Keršelis,
Keršis, Keršys, Keršiūnas, Keršius bei Keršanskas, Kerševičius, Keršinskis.
Kibyšis – veikiausiai sietina su daiktavardžiu kibišas „paprastoji
varnalėša, kibis“, kilusi iš veiksmažodžio kibti, kabintis. Gretima pavardė Kibiša.
Klimasara – pavardės kilmė nėra aiški.
Kliučinskas – iš lenk. Kluczyński.
Kliūčnykas – iš lenk. Klucznik.
Kliukinskas – suslavinta iš Kliukis (plg. kliukis „plepys“).
Kmieliauskas – lenkiškos kilmės pavardė, sudaryta nuo chmiel
„apyniai“. Ši pavardė turi reikšti apyniautoją.
Knyzė – sietina su veiksmažodžiu knizti „nenoromis juoktis, krizenti“. Gretimos pavardės: Knyza, Knìzelis, Knýzelis (dėl kirčiuotos
šaknies žr. Birgelis).
Kolys – iš vok. Kohl („kopūstas“).
Komičius – gal iš lenk. Chomicz.
Krakauskas – kai kuriais atvejais galėjusi ateiti iš lenkų pavardės
Krakowski „Krokuvos gyventojas“, tačiau daugeliu atvejų bus originaliosios darybos iš veiksmažodžio krakėti „kikenti, krizenti, juoktis“
arba daiktavardžio krakė „toks genys“. Pirmiausiai buvusios pavardės
Krakė, Krakis, Krakys, tik vėliau kanceliarijoje perdirbtos į Krakauskus. Juo lengviau tai buvo padaryti, kad lenkakalbiams raštininkams
ši pavardė atrodė žinoma.
Kraužlys – tarmėje žinoma ir kita šios pavardės forma – Kraugžlys – turi savo apeliatyvą kraugžlys „duonos pluta“. Taigi yra pravardinė pavardė.
Kriaučeliūnas – ši pavardė nuėjo tolimą raidos kelią. Iš amatininko kriaučiaus „siuvėjas“ susiformavo pavardė Kriaučius, vėliau
sūnūs buvo vadinami Kriaučeliais (tai mažybinės priesagos vediniai),
bet šalia jos formavosi ir priesagos -ūnas vedinys Kriaučiūnas, pagaliau ir iš Kriaučelis susidarė dar viena vaikui skirta pavardė Kriaučeliūnas. Dėl kanceliarijos vedėjų neraštingumo turime dvigubus
variantus su kietuoju ir minkštuoju r(i): Kraucūnas, Kraučalis (dzūkizmas), Kraučelis (su priesaga -el-), Kraučeliūnas (dviguba priesaga: -el-ūnas), Kraučikas, Kraučukas, Kraučunas (klaidinga) bei
Kraucevičius, Kraučinskas.
Krivickas – iš lenk. Krzywicki (lenk. krzywy „kreivas“).
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Krivonis – priesagos -onis vedinys iš Krivas, sietinas su lietuvių krivis „senovės dvasininkas, žynys“. Nuogąstauti, kad tai gali būti
neįmanoma, nes krivių laikais dar pavardžių nebuvę (LPŽ), kažin ar
reikia. Žmonių atminty ilgai dar laikėsi tos sąvokos, o ir praktika ne
staiga išnyko. Krivis pagaliau siejasi su krivule ar krivūle „kreiva lazda, valdžios ženklas, kurią kriviai ir vaidilos laikydavę“, o ši todėl taip
buvo vadinama, kad visuomet būdavo įmantriai kreiva. Kitos artimos
pavardės: Krivas, Krivaitis bei Krivackas, Krivickas.
Kubilius – reiškia kubilų „neaukštų statinių plačiu dugnu, duonkubilių“ meistrą. Kitos gretimos pavardės: Kubilaitis, Kubilas (iš kubilas), Kubilinis (nuo kubilinis „kraitvežys“), Kubilis, Kubiliūnas bei
Kubilavičius, Kubilevičius, Kubilinskas, Kubilskas.
Kuculis – priesagos -ulis vedinys iš mūsų (dzūkų) tarmėje pažįstamo būdvardžio kucas „trumpas“. Šitaip ir avis šaukia: kucukė,
kucukė. Dar plg. kucenti „pamažu, trumpais žingsniukais bėgti“. Taigi
avis bėga trumpais žingsniais. Pavardė, matyt, nurodo avių auginimu
besiverčiantį ūkininką. Yra žinomos dar dvi giminingos pavardės: Kuconis ir Kucūnas.
Žinomesni šios pavardės turėtojai: Bronius Kuculis iš Šlynakiemio kaimo Punsko parapijoje, išėjęs į kunigus, apaštalavęs Lenkijoje,
patarnavęs ir Vokietijos lietuviams. Palaidotas Punsko kapinėse; Gintaras Kuculis iš Punsko, konkurse laimėjęs gražiausio Lietuvos vyriškio titulą ir 2007 m. atstovavęs Lietuvai Mister World 2007 konkurse
Kinijoje (žr. Przegląd Sejneński, nr. 20, 2007 10 18).
Kudirka – ši pavardė ir mūsų krašte gerai žinoma, nors Vincas
Kudirka, Lietuvos himno teksto ir muzikos autorius, kilimo yra nuo
Vilkaviškio, iš Paežerėlių.
Vincas Kudirka mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, tačiau jos nebaigė. Kudirkos pavardė nėra nei lietuviška, nei lenkiška. Kai Juozas
Bukota kreipėsi į prancūzų kalbininką Albertą Dauzatą, tas iškėlė hipotezę, kad toji pavardė veikiausiai prancūzų kilmės, nes Vidurio Prancūzijoje plačiai paplitusi panašiai skambanti pavardė Couderc (skaityk:
Kuderk). Senojoje provansiečių kalboje coderk reiškia pievaitę.
Kuklinskas – suslavinta iš Kuklys.
Kuliešius – galūninės darybos vedinys iš lietuvių kalboje vartoto
slavizmo kuliešas „šlubas“. Vadinasi, pavardė yra to paties mąstymo,
kaip ir senovės Romos imperijoje atsiradęs vardas Klaudijus ar Klaudija (lot. claudus „šlubas“, taigi Klaudijus ir Klaudija reiškia Šlubis,
Šlubė, o Claudius buvęs iš tikrųjų šlubas). Tik ten vardas, čia pavardė,
nes anais laikais pavardžių dar nebuvo.
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Kuosa – turi savo apeliatyvą kuosa „varninių šeimos paukštis,
kovukas, kiaukė“. Kaip lapė pasakose gudri, vilkas kvailas, taip kuosa
apibūdinama esanti ne tokia guvi, kaip kiti paukščiai. Ši be galo paranki ir smagi pavardė yra pravardinės kilmės ir rodo kitados buvusį
žmogų, kurį kaimynai apsukrumu įveikdavę. Lenkai šią pavardę įformina kaip Kosa „dalgis“, ar perteikia tik jos fonetinį skambesį Kossa,
nuvainikuodami jos istorinį apvalkalą.
Iš Agurkių kaimo (Punsko valsčius) yra kilusi Vilniaus universiteto profesorė dr. Elena Kuosaitė-Jašinskienė.
Kupčinskas – jau kanceliarijos išdarkyta pavardės forma. Jos
pirminė forma buvo Kupčius, turintis žmonių vartotą apeliatyvą kupčius „pirklys“. Kitos gretimos pavardės: Kupcias, Kupčelaitis, Kupčelis, Kupčiukas, Kupčiūnas, Kupčūnas (klaidinga) bei Kupcevičius,
Kupčikas.
Kuprevičius – kanceliarijoje perdirbta pavardė Kuprys, rodo
žmogų, turėjusį kuprą, taigi ji pravardinės kilmės. Kitos artimos pavardės: Kupraišis (priesagos -aišis vedinys iš kupra, plg. ragaišis :
ragas, nameišis : namas – P. Skardžius), Kupraitis, Kupras, Kuprelis,
Kuprijonis, Kupris, Kupriūnas, Kuprius, Kupronis bei Kupralevičius
(su sudzūkinta priesaga -al- iš -el-), Kuprinavičius, Kuprinskas, Kuprulevičius (su priesaga -ul-).
Kupstas – turi savo apeliatyvą kupstas „koks nors nedidelis iškilimas pievoje, kemsas, kupurna“. Matyt, šitaip buvo įvardintas nedidelio ūgio žmogus (plg. patarlę: „Mažas kupstas didelį vežimą verčia“).
Gretimos pavardės: Kupscis (dzūkizmas), Kupščiūnas, Kupščius,
Kupstaitis, Kupstys bei Kupsevičius.
Kuras – turi savo apeliatyvą kuras „kūrinimas, malka“. Šitaip
galėję būti praminti žmonės, ruošę ir pardavinėję malkas. Gretimos
pavardės: Kuraitis, Kūras, Kuratas bei Kurauskas.
Kutyla – sietina su liet. veiksmažodžiu kutinti.
Laĩmelis – priesagos -elis vedinys, sietinas su daiktavardžiu
laimė „džiaugsmo būvis; likimas, dalia“. Šaknies kirtis rodo, kad čia
buvęs ne itin didelės laimės žmogus (žr. Birgelis). Artimos pavardės:
Laima, Laimanas, Laimas, Laimė, Laimutis (dažnas vardas), Laimikas, Laimikis, Laimykis, Laiminas, Laimučis (iškreiptas Laimutis),
Laimus bei Laimenskas.
Lajukas – patroniminės priesagos vedinys iš Lajus.
Lajus – pravardinė pavardė iš tarmėje vartojamo slavizmo lajus
„lydyti avies ar galvijo taukai“. Lajumi vadinami žmonės tinginiai,
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nepaslankūs, kuriuos kur sunku ir pastumti. Artimos pavardės: Lajinis, Lajukas bei Lajauskas, Lajevskis.
Langauskas – gali būti suslavinta Langas (apeliatyvas langas
„įstiklinta anga šviesai įleisti“). Tačiau tokia pavardė gali būti atėjusi
ir iš vokiečių kalbos Lange „ilgis“. Yra dar galimas ir trečias variantas
– tai Lungis atmaina, kurio apeliatyvas lungys reiškia „kerėpla, laudagas“ (LPŽ). Taigi reikia žiūrėti, kur ta pavardė atsiradusi. Artimos
pavardės: Langa, Langaitis, Langė, Langis, Langutis.
Lapinskas – suslavinta forma iš pavardžių Lapas, Lapė arba
Lopas. Kitos panašios pavardės: Lapela, Lapėla, Lapelis, Lapenas,
Lapėnas, Lapenis, Lapėnis, Lapiala (iš Lapelė), Lapialas, Lapienius
(iš Lapėnas), Lapienė, Lapienis, Lapienius, Lapinaitis, Lapinas, Lapynas, Lapinis, Lapis bei Lapauskas, Lapavičius, Lapiniauskas.
Šaknis Punske turintis Anatolijus Lapinskas yra žymus Vilniuje
gyvenantis Lietuvos kompozitorius.
Lapkauskas – turi kanceliarinę formą, perdarytą iš Lapkus – su
priesaga -k-. Ši gali būti siejama su daiktavardžiu lapas.
Lastauskas – veikiausiai suslavinta iš Lastas, kuri savo ruožtu yra
germanizmas, vok. Last „svoris, krovinys, bagažas“. Bet gali būti ir iš
liet. lasta „svoris“. Panašios pavardės: Lastakauskas, Lastinskas.
Latvys – kilusi iš etnonimo latvis ar latvys. Panašios kilmės pavardės Latvaitis, Latviūnas.
Laukaitis – priesagos -aitis vedinys iš asmenvardžio Laukys,
siejama su daiktavardžiu laukas. Kitos artimos pavardės: Laukalis,
Laukas, Laukelis, Laukinaitis, Laukynas, Laukineitis, Laukininkas,
Laukionis, Laukis, Laukys, Laukūnas, Laukutis bei Laukavičius,
Laukevičius.
Viena iš garsiausių asmenybių šia pavarde yra Juozas Laukaitis – kunigas prelatas, kalbininkas, profesorius, visuomenininkas,
laikraščių bendradarbis bei redaktorius, klierikų draugijos lietuviškai dvasiai Seinuose palaikyti narys, Petrapilio katalikų teologijos aukštosios mokyklos kursantas, Seinų dvasinės konsistorijos
sekretorius, vyskupo Antano Baranausko kapelionas, Rusijos Dūmos narys, Vladimiro (TSRS) kalėjimo politinis kalinys, kur ir buvo
nužudytas.
Leonavičius – tos pačios kilmės pavardė, kaip ir (žr.) Leončikas.
Leončikas – veikiausiai slaviškos kilmės priesagos -czyk vedinys
iš vardo Leonas (plg. Adam – Adamczyk). Gretimos pavardės: Leokas
(iš Levokas), Leonaitis, Leonas, Leonikas, Leonikis, Leonis bei Leokavičius (iš Leokas), Leonauskas, Leonickis, Levanavičius.
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Vienas žymesnių šios pavardės atstovų yra mokytojas Juozas
Leončikas iš Klevų kaimo Seinų valsčiuje, dirbęs ir apskrities įstaigose
administracinį darbą, švietimo inspektorius.
Liaukevičius – suslavinta pavardė iš Liaukus formos. Šią galima
sieti su veiksmažodžiu liaukti „garsiai tekėti, bėgti, žliaugti; daug gerti, valgyti“. Šitaip, matyt, galėjęs būti įvardintas žmogus, mėgęs per
daug išgerti arba pernelyg daug valgęs. Gretimos pavardės: Liaukas,
Liaukionis, Liaukonis, Liaukus bei Liaukavičius.
Linka – esama ir kitos formos pavardžių – jos sietinos su veiksmažodžiu linkti. Gal taip buvo įvardinti žmonės, kurie leidosi perkalbami arba greit pasiduodavo. Gretimos pavardės: Linkelis, Linkis,
Linkys, Linkius, Linkonas, Linkūnaitis, Linkus bei Linkauskas, Linkevičius.
Linkevičius – suslavinta iš Linka.
Lipniūnas – priesagos -ūn- vedinys iš pavardės Lipnys ar Lipnius. Šios yra sietinos su būdvardžiu lipnus „meilus, malonus, greit
susiartinantis“.
Lietuvių katalikų kunigas Alfonsas Lipniūnas (1905–1945), pamokslininkas, profesorius, Štuthofo kalinys. 1943 m. kovo 17 d. buvo
suimtas ir su inteligentų grupe (iš Vilniaus) išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą, ten žuvo.
Lipskas – veikiausiai pirminės pavardės Lipkis suslavinta forma,
kur pejoratyvinę priesagą -k- pakeitė lenkiškoji priesaga -sk-. Lenkų
kalboje ši priesaga būdinga būdvardžiui, tačiau nėra ten tokio žodžio
lipski, yra tik pavardė Lipski, – ji gali būti atėjusi iš išorės. Lipskis
gali būti siejamas su būdvardžiu lipkus „sulipęs, suskratęs“. Gretimos
pavardės: Lipka, Lipkaitis, Lipkė, Lipkus, Lipnys, Lipnius bei Lipkevičius, Lipkinas, Lipunskis (su išlaikyta redukuota priesaga -ūn-),
Lipnevičius, Lipnickas, Lipinskas, Lipskys, Lipskus.
Liukaitis – žinoma pas mus iš Mažosios Lietuvos atsineštinė pavardė. Minkštasis l, matyt, atsirado veikiant vokiečių kalbai, nes vokiečiai Luck- taria liuk-. Tai patroniminės priesagos -ait- vedinys iš
krikšto vardo Lukas. Giminingos kilmės pavardės: Liukatis (žemaitybė, plg. Jūratė), Liukys, Liukonis, Lukas, Lukašiūnas, Liukašūnas,
Lukis, Lukys, Lukošaitis, Lukošis, Lukošiūnas, Lukošius, Lukošūnas
bei Liukenskas, Liukevičius, Liukiauskas, Lukasevičius, Lukašenka,
Lukaševičius, Lukašinskas, Lukauskas, Lūkauskas, Lukavičius, Lukenskas, Lukinavičius, Liukinskas, Lukošauskas.
Šios pavardės atstovas yra Jonas Liukaitis, gimęs Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Antrojo pasaulinio karo metais buvo paimtas į
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vokiečių kariuomenę. Atostogų metu grįžęs į savo kraštą pranašavo,
kad vokiečiai karą pralaimės. Dezertyravo iš armijos ir buvo vokiečių
sušaudytas.
Liutackas – veikiausiai skolinys iš lenkų Lutecki. Lenkų kalboje
luty reiškia „nuožmus, atšiaurus“.
Liutinskas – kai kuriais atvejais yra bene suslavinta vardažodžio
forma iš pavardės Liutinas. Pastaroji turi savo apeliatyvą: liutinas ar
liūtinas „purvinas, nešvarus“. Bet dažnai tai lenkiška pavardė iš lenk.
luty „piktas“.
Lizdeika – mitologinis kunigaikščio Gedimino vyriausiojo žynio
– vaidilos vardas. Lizdeika išaiškinęs Gediminui sapną apie geležinį
vilką. Jį Vytenis (pasak Motiejaus Strijkovskio – Gedimino tėvas) radęs erelio lizde Verkiuose ir išauginęs kaip sūnų. Didikų Radvilų genealogijoje Lizdeika laikomas Radvilų giminės pradininku. Taigi Lizdeika
yra lizdo vaikas, o Verkiai – vietovė, kurioje lizde vaikas verkęs. Kad
toji pavardė buvusi žinoma ir mūsų krašte, liudija Suvalkų apskrityje
esančio Lizdeikų kaimo vardas. Galimas daiktas, kaimas kūrėsi dar
tuomet, kai pavardžių nebuvę, tuomet kaimo pradininkas turėjęs turėti
Lizdeikos vardą. Taip galėję atsitikti, kad šiame krašte esama labai
senų gyvenviečių, menančių dar Jotvos laikus. Artimos kilmės kitos
pavardės: Lizdaitis, Lizdas, Lizdenis bei Lizdinskas.
Lopeta – turi savo apeliatyvą lopeta „kastuvas, kaslys“. Kitos
artimos pavardės: Lopata, Lopataitis, Lopatas, Lopėta bei Lopatinskas.
Loviaginas – pavardės kilmė nėra aiški. Variantai Loveika : Laveika : Leveika rodytų šio sudurtinio žodžio šaknį esant giminingą su
levas „liūtas“. Tačiau nesunku įžvelgti ir kitą pavardės darybą. Antrasis dėmuo sietinas su liet. veiksmažodžiu ginti. Gal tuomet šitaip
buvęs įvardintas vyriškis, nieko neprileidžiantis prie savo žmonos?
Tuomet ši pavardė reikštų lovos gynėją.
Lukoševičius – suslavinta pavardės forma iš Lukošius. Artima
pavardė – Lukoševskis.
Macionis – iš Macys.
Macukonis – pavardė, nuėjusi ilgesnį raidos kelią. Tokia pavardė
galėjusi atsirasti iš ankstesnės pavardės ar vardo sudzūkintos formos
Macukas, ir iš jos išriedėjo priesagos -onis vedinys. Macukas yra kilęs
iš vėl dzūkiško asmenvardžio Macys. Pastarasis yra galūnės vedinys iš
krikšto vardo Motiejus ar dzūkiškai – Mociejus. Artimos pavardės: Macaitis, Macanskis, Macas, Macatas, Macatis, Maceika, Maceikėnas,
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Maceikis, Maceikonis, Maceina (Antanas Maceina – lietuvių katalikiškosios pakraipos filosofas), Macejūnas, Macekaitis, Macelis, Macelius,
Macenis, Maciejėnas, Maciejonas, Macienūnas, Macijonis, Macijūnas,
Macikas, Macionis, Macis, Maciukas, Maciulionis, Maciulis, Maciulka,
Maciūnas, Macius, Mackaitis, Mackula, Mackas, Mackela, Mackelė,
Mackelis, Mackeliūnas, Mackys, Mackonis, Mackūnas, Mackus, Macokaitis, Maconis, Macukas, Maculis, Macutka, Mačiulis (Maironio tikroji
pavardė Jonas Mačiulis) bei Macavičius, Macekevičius, Macejauskas,
Maciejauskas, Macelevičius, Macenevičius, Macenskas, Macevičius,
Maciejevskis, Macijauskas, Macilevičius, Macinavičius, Maciukevičius, Maciulevičius, Maciulskis, Maciūnavičius, Maciunskas, Mackevičius, Maconka, Maculevičius, Macunavičius (su klaidingai užrašyta
priesaga -ūn-), Macunskas, Macutkevičius.
Magalenga – neaiškios kilmės pavardė. LPŽ ją pamini, tačiau
nieko neaiškina. Ji aptinkama tik Lazdijų rajone ir Seinų krašte. Giminingos pavardės: Magalaitis, Magalas, Magenis, Magila, Magyla,
Maginis, Magys, Magonis, Magūnas, Magutis bei Magalinskas, Magauskas, Magauskis, Magelinskas, Magevičius, Magilevičius, Maginskas. Esama ir kito šaknies varianto: Moga, Mogalas, Mogenis,
Mogyla, Mogiškas, Mogulis bei Mogulevičius.
Šių pavardžių šaknys, pasak Z. Zinkevičiaus (Lietuvių antroponimika, p. 169), galimos sieti su daiktavardžio magalas „kas magaliuoja,
zuja aplink, makalas“ šaknimi, bet gali būti ir priesaginiai vediniai iš
veiksmažodžio magėti „rūpėti, norėtis“. Iš pastarojo veiksmažodžio
ypač ryškios pavardės Magila, Magyla, Magys, Magonis, Magūnas,
Magutis, Moga, Mogenis, Mogyla. Šitaip, matyt, buvę įvardinti ko
nors geidžiantys, siekiantys žmonės. Magalengos atveju arčiau yra
daiktavardis magalas.
Mūsų geidžiamas išaiškinti vardažodis Magalenga, matyt, yra turėjęs tolimą ir sudėtingą raidos kelią, ir sunku pasakyti, kokią funkciją
atlieka įstrigusi priesaga -aleng-, ir ar ji ten besanti viena. Kiek giliau
įsižiūrėjus ima brėžtis joje trūkimų žymės, rodančios, kad čia veikiausiai būsią trys priesagos: -al-, -en- ir -g-.
Suvalkų krašte aptinkamos lenkiškai užrašytos pavardės Magalas, Magalengo, Magalenko. LKŽ VII tomo 727 puslapyje pateikta
žodžių su priesaga -al-: jau žinoma magalas (plg. kimšalas), magalioti „visaip sukinti, plaikstyti“ ir magaliuoti „zuiti, eiti, kur patinka;
mergintis, stengtis patikti“.
Sauliaus Ambrazo knygoje Daiktavardžių darybos raida (MEL,
2000) nurodoma, kad su priesaga -g- latvių kalboje yra padaryta vei-
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kėjų pavadinimų, pvz., lizga „smaližius“. Tačiau kartu nurodoma, kad
lietuvių kalboje gyvoji priesaga -g- veikėjų pavadinimams nėra vartojama. Prie jos priaugę kamiengaliai a, ė, ū ar priesaga -el-: melagis „netiesą kalbantis“, purlėgas „sunykėlis, sulysėlis“, remėga „kas
gležnas, kam reikia paramos“, lojūgas „keiksmininkas, plepys, tauškalius, mėgstantis lojotis“, mainelga „maineiva“ (p. 162). Gal šioje
pavardėje likusi toji mūsų nesuprantama priesaga -en- yra irgi priebalsinio kamiengalio priesaga -en-, plg. piem-uo : piem-en-s, po kurio
eina nesavarankiška priesaga -g-?
Dėl svarstomos pavardės darybos galima ir diskutuoti, tačiau jos
reikšmė jau darosi aiški – taip, matyt, buvo pavadintas vyriškis, kuris
stengėsi atkreipti moterų dėmesį. O kai norime patraukti kieno nors
dėmesį, tai ir sukinėjamės apie jį, visaip kraipydamiesi, t. y. magaliuojame. Atsistebėti sunku, kaip kūrybingai ir išradingai mūsų protėviai
mokėdavo nusakyti žmogaus charakteristiką – ne keliais žodžiais, o
keliais garsais.
Makauskas – populiari mūsų krašte pavardė. Tai vedinys slaviškos priesagos -ausk- (lenk. -owski). Jos pagrindą sudaro pirminė
pavardė Makys, galūnės vedinys iš daiktavardžio makas: 1. odinis
maišelis tabakui, pinigams, 2. sėklos (pvz., dobilo) makštis, 3. kas
vaikšto užkėlęs galvą, 4. maukas. Bet galima šią pavardę sieti ir su
veiksmažodžiu makenti „minti, eiti, moklinti“, makėti „braidžioti
purvą, bristi per pelkę“, makinti „kimšti, grūsti, brukti (pvz., koją
į batą)“, makyti: 1. įgrūsti (pvz., bulvę į žemę), 2. krauti (vežimą
šieno); maknoti ir makoti „purvą bristi“, makolinti „įkišti, įmurdyti“, makuoti „mindžioti“ (pvz., pievą); arba su ištiktuku maku „intensyviam ėjimui pavadinti“ (karvės maku maku ir jau dobiluose).
Panašiai galvotina ir apie kitas artimas pavardes: Makštelė, Makštis,
Makštys, Makštutis. Jos sietinos su lietuvių daiktavardžiu makštis
„įmova, dėklas, futliaras; augalo žiedo dalis, kurioje laikosi sėkla“, ji
gimininga su minėtuoju makas.
Kada turime tokią plačią šios pavardės etimologiją, be reikalo
LPŽ autoriai jos ištakų ieško kaimyninėse kalbose. Slaviškoji forma
atsiradusi čia, kaip ir daugeliu kitų atvejų, lenkų kalba tvarkomoje
bažnyčios kanceliarijoje.
Žymiausias šios pavardės atstovas yra dr. Bronius Makauskas,
istorikas, Varšuvos universiteto ir Lenkijos mokslų akademijos narys,
Lietuvos istorijos autorius, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, Lietuvos diplomatinių tarnybų darbuotojas.
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Makrickas, Makreckas – pavardė, LPŽ autorių manymu, atėjusi iš baltarusiškų pavardžių Mokrycki ir Makrecki bei lenkiškų
Mokrzycki ir Mokrzecki ir yra sietina su slavišku būdvardžiu mokry
„šlapias“. Galimas toks šių pavardžių aiškinimas baltarusių ir lenkų
kalbose, tačiau neturėtume pamiršti ir to, kad lietuvių tarmėse žinomas iš baltarusių kalbos paskolintas daiktavardis mokras „kutas, spurgas (šaliko, staltiesės, viršinės ir pan.)“. Tuo atveju pavardė *Makrys
galėtų reikšti žmogų apšepusį, apdriskusį, apskurusį. Priesaga -ickas
rodo, kad ji perredaguota svetimkalbėje kanceliarijoje, juo lengviau,
kad primena anose kalbose esančias pavardes.
Maksimavičius – kilusi iš krikštavardžio Maksimas. Yra žinoma
ir pirminė pavardė Maksimas. Tai veikiausiai rytų slavų kultūros Lietuvoje pamestas faktas. Nagrinėjamoji pavardė Maksimovič aptinkama Rusijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje.
Į Lietuvą pavardė Maksimavičius galėjo ateiti jau galutinai suformuota. Tačiau žmonės turėjo jausti jos sandarą, nes ir patys ieškojo
savo ausiai artimiau skambančios formos. Mūsų krašte žmonės vartojo tos pavardės lietuviškus variantus Maksimonis ir Maksymas. Yra
žinomos giminingos, tačiau slaviškos darybos pavardės Maksimenka
ir Maksimovas. Yra dar viena panaši lietuviškai skambanti pavardė
– Maksvytis, tačiau su nagrinėjama pavarde Maksimavičius neturi ji
nieko bendra. Lietuvių kalboje, beje, ir dzūkų tarmėje, Rusijos sostinės
vardas Maskva dėl metatezės išvirsta į Maksvą. Maskvos gyventojai
buvo čia vadinami maskvėnais arba maskvyčiais. Dėl metatezės buvo
jie įvardijami ir maksvyčiais. Žodis maksvytis dar reiškė ir rusą.
Šios pavardės žymesnis atstovas yra Juozas Maksimavičius, Ožkinių kaimo Punsko valsčiuje mokytojas, vėliau ūkininkas, lietuvių
visuomenės veikėjas, pirmas LVKD CV pirmininkas, pirmo lietuvių
kultūrinio vakaro Punsko krašte pokario metais organizatorius, kovotojas už lietuvių kalbos teises Punsko, Seinų ir Smalėnų bažnyčiose.
Kitas šios pavardės atstovas Seinų krašte – Petras Maksimavičius,
Lenkijos lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas, Pasaulio lietuvių
bendruomenės pirmininko pavaduotojas.
Malijauskas – LPŽ teigimu, pavardė atėjusi iš baltarusių ar ukrainiečių kalbų, kur yra žinoma pavardė Maliej, t. y. Maliejus. Dėl santykio
maliej- : malij galima palyginti lenk. Maciej su pavarde Macijauskas,
kur lietuvių kalboje tarp balsio i ir priebalsio j dingsta balsis e.
Malijonis – mūsų kalbos išgalėmis sudaryta pavardė iš slaviškos
Maliejus (žr. Malijauskas). Trumpesnis jos variantas – Malionis.
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Malinauskas – slavų kalbų darinys, plg. lenk. Malinowski, bltr.
Malinouski, rus. Malinovskij. Pavardė kilusi iš slaviško daiktavardžio malina „avietė“. Antai lenkų kalboje žinomas moteriškas vardas Malina. Į Lietuvą greičiausiai atėjusi su tą pavardę turėjusiais
žmonėmis.
Marcinkevičius – labai paplitusi pavardė Lietuvoje ir kaimyninių
slavų kraštuose. Kilusi ji iš krikštavardžio Marcinkus bei jos varianto
Martinkus, kurie savo ruožtu sudaryti iš vardo Martynas. Plačiai paplitusios ir gretimos pavardės (taisyklingos ir netaisyklingos): Marcijonas, Marcikonis, Marcilionis, Marcinkus, Marcinonis, Marciulkas,
Marciukėnas, Marciukonis, Marciulynas, Marciulionis, Marciūnas,
Marcius, Marciuška, Marculinas, Marculynas, Marčiauskas, Marčilionis, Marčinka, Marčinkaitis, Marčinkus, Marčys, Marčiukaitis, Marčiukonis, Marčiulaitis, Marčiulynas, Marčiulionis, Marčius,
Marčiušis, Marčiuška, Marčulionis bei Marcinavičius, Marcinkauskas, Marcišauskas, Marciukevičius, Marciulavičius, Marčiulevičius,
Marčenka, Marčinauskas, Marčinkevičius, Marčinskas, Marčiukevičius. Pavardės forma Marčius skamba visiškai lietuviškai (plg. marti
„sūnaus žmona“), bet tai atsitiktinė sutaptis. Tai parankiai suformuotas trumpinys iš tų pačių Marcinkus grupės pavardžių.
Margevičius – suslavinta forma iš Margis.
Markevičius – slaviškos darybos pavardė, kilusi iš krikštavardžių Markus ar Morkus. Turi nemažai giminingų pavardžių. Dalis jų
sudaryta iš lietuvių kalbos dėmenų, kaip antai: Markaitis, Markas,
Markelionis, Markelis, Markeliūnas, Markišius, Markonis; kitos susidarusios slavų kalbose arba Lietuvos kanceliarijoje suslavintos: Markauskas, Markavičius, Markelevičius, Markovas.
Ryškesni šios pavardės atstovai – Punske gimęs Lietuvos rašytojas Anelius Markevičius ir knygnešys Vincas Markevičius.
Marteckas – veikiausiai yra kilusi iš krikštavardžio Martynas, tik
pavardė turi suslavintą formą. Iš šio vardo lietuvių kalboje išriedėjo
daugybė išvestinių pavardžių (žr. Marcinkevičius).
Masalskis – yra kiek įdomesnės darybos pavardė. Nesunku čia
įžvelgti ryšį su pavarde Masys, kuri savo ruožtu veikiausiai yra kilusi
iš krikšto vardo Matas, Motiejus, tiksliau sakant, iš jo sulenkintos formos Maś arba iš vokiečių kalboje žinomų Tomo vardo formų Maaß,
Maas iš (Tho)mas, iš kurio lietuvių kalboje atsirado Masius iš Masys
(žr. LPŽ Masys).
Iš Masys atsirado išvestinės pavardės Maselis, Maselaitis, Maselionis, Maseliunas ir Maseliūnas (dėl raštininkų nemokšiškumo ša-

Ž V I L G S N I S Į PAVA R D Ž I Ų L O B Y N Ą . A – M

105

lia taisyklingos priesagos -ūnas atsirado ir klaidinga priesaga -unas).
Priesagą -el- dzūkai verčia į -al-, todėl vietoje Maselis jie ėmė tarti
Masalis (kaip ir Staselis išvirto į Stasalį). Iš pastarosios formos lenkakalbė Lietuvos kanceliarija ir galėjo suformuoti pavardę Masalskis
(plg. lenkiškas pavardes Kamiński, Żabiński).
Kitos giminingos pavardės: Masaitis, Masalis, Masalius, Masas,
Masėnas, Masikaitis, Masikonis, Masilaitis, Masilionis, Masiliunas
(klaidinga), Masiliūnas, Masiokas, Masionis (su patronimine priesaga -onis), Masis, Masiukas, Masiulaitis, Masiulionis (kanceliarijoje
arčiau slavų pastūmėta forma), Masiulis, Masiuliūnas, Masiūnas bei
Macelskis, Masalskas, Masalskis, Masavičius, Masalskas, Maselskis,
Masevičius, Masiauskas, Masickas, Masilevičius, Masiliauskas, Masiukevičius, Masiulevičius.
Pavardė Masalskis ir jos slaviškieji variantai plačiai yra paplitę
Baltarusijoje, Rusijoje ir Lenkijoje. Šia pavarde turime visuose minėtuose kraštuose garsių žmonių. Vienas jų – Vilniaus vyskupas Ignotas
Jokūbas Masalskis.
Masionis – patroniminės -on- priesagos vedinys iš Masys (žr.
Masalskis).
Mateika – plačiai paplitusi pavardė Lietuvoje, priklausomai nuo
regiono kirčiuojama dvejopai: Matéika ir Mateikà. Gali ji būti iš krikšto vardo Motiejus (LPŽ). Tačiau galima jos sąsaja su veiksmažodžiu
matyti. Tuomet ji reiškia gerai matantį žmogų.
Matulevičius – suslavinta iš Matulis.
Ryškiausias šios pavardės atstovas yra Povilas Matulevičius,
Kreivėnų kaimo gyventojas, akmentašys, girnų meistras, mūsų krašto
knygnešys.
Mazauskas – iš lenk. Mazowski.
Mickevičius – pavardė dažnai aptinkama Lietuvoje, Baltarusijoje
ir kiek rečiau Lenkijoje. Ją suformuoti veikiausiai galėjusi lietuvių kalba. Šios pavardės ištakų ieškoti reikia vardažodyje Mickus, kuriame
jau yra pejoratyvinė priesaga -k-. Be jos turime vardą Micius. Pastarojo kilmė gali būti net trejopa: 1. micas „paršas, meitėlis“; micė
„kiaulė“; 2. micinti „judinti, vizginti (uodegą); varginti“; 3. Micius ir
Mickus galėjęs taip pat išsirutulioti iš slaviško vardo Dimitrijus (plg.
Jaśko – Jaśkiewicz), brus. Mićko (žr. LPŽ Mickevičius). Kadangi lenkų
pavardėje Mickiewicz nėra minkšto priebalsio ć, matyt, Mickevičiams
ištakas yra davęs vardas Mickus (o ne jo lenkiškoji forma Mićko). Tai
paaiškintų, kodėl Lenkijos teritorijoje Mickevičių pavardė nėra plačiai
paplitusi.
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Iš Mickaus lietuvių kalboje apstu giminingų pavardžių: Micka,
Mickaitis, Mickus, Mickeliūnas, Mickis, Mickys, Mickonis, Mickūnaitis, Mickūnas bei suslavintos formos: Mickavičius ir Mickelevičius
(su liet. priesaga -el-). Gausybė lietuvių kalbos vedinių iš Mickaus tik
patvirtina nuomonę, kad ir Mickevičius nėra koks užeivis Lietuvoje, o
giliai įsišaknijęs ir galiausiai dėmesingai kanceliarijos suslavintas.
Šią pavardę turėjęs ryškesnis žmogus yra dr. Bronius Mickevičius
iš Varšuvos, Vandens ūkio instituto darbuotojas. Palaidotas Trakiškių
(Punsko valsčius) kapinėse.
Miliauskas – suslavinta iš Milius. Taip įvardinta žmogų, veliantį
milus.
Misiukonis – patroniminės priesagos vedinys iš Misius.
Moliušis – priesagos -uš- vedinys iš Molis.
Morys – gali būti siejamas su liet. morys „tinginys, dykūnas“. Ši
pavardė perėjusi ir į lenkų kalbą – Mor.
Muliarčikas – yra slaviškos kilmės pavardė, plg. brus. Muliarčik
ir lenk. Mularczyk.
Murauskas – neretai tai slaviškos kilmės pavardė, plg. lenk. Murawski, rus. Muravskij (LPŽ). Tačiau yra galimybė, kad kai kuriais
atvejais galėjo ji būti ir lenkakalbės kanceliarijos suformuota. Tai rodo
esanti pavardė Mureika, kildinama iš liet. veiksmažodžio murti „prakaituoti, šlapti“. Taigi mureika buvęs žmogus, kuris dirbdamas greit
pailsdavęs, prakaituodavęs. Galima palyginti ir kitą giminingą pavardę – Murelis. Z. Zinkevičius (Lietuvių antroponimika, 175 p.) rašo:
Murelis ir Muras, Mureika, Murinas (: murti „šlapti, mirkti; kaisti,
prakaituoti“).
Žinomesnis šia pavarde žmogus yra Punsko krašto choristas,
Punsko bažnyčios ir Lietuvių kultūros namų giesmininkas Viktoras
Murauskas.
Murinas – lietuvių kalboje turi apeliatyvą murinas „murzinas,
purvinas, suprakaitavęs“. Dėl darybos plg. purvinas, paišinas. Žr. dar
Burdinas.

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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TARMĖ IR BENDRINĖ KALBA MOKYKLOJE
IR NAMIE. SOCIOLINGVISTINIAI ASPEKTAI
Punsko vyresniųjų klasių moksleivių pavyzdžiu
Įvadas
Šiuolaikinis daug atviresnis žmonių gyvenimo būdas, ypač jų mobilumas bei visuotinis išsilavinimas, turi įtakos ir jų kalbai. Gimtasis,
šeimoje vartotas kodas dažniau negu anksčiau, kai kaimo žmonės gyveno uždaresnėse bendruomenėse, susiduria su kitais kalbos variantais
– visų pirma su bendrine kalba, jos regioniniais variantais, net svetimomis kalbomis ir tų kalbų variantais. Natūralu, kad tokie ryšiai turi tam
tikrų pasekmių. Kodų konfigūracija bei jų vartosena priklauso nuo konkretaus žmogaus (ar žmonių grupės), jo aplinkos ir kalbinių poreikių.
Kalbinė žmogaus elgsena nėra atsitiktinių veiksmų seka. Kiekvienas asmuo vadovaujasi tam tikromis kalbinėmis nuostatomis, kurios
vėlgi yra veikiamos socialinių ir politinių veiksnių. Ar oficiali žmogaus deklaracija dėl kalbos pasirinkimo ir vartojimo atitinka tikrovę
– čia jau kitas, irgi tyrinėjimo vertas, dalykas. Reikia turėti galvoje
ir tai, kad tas pats kodas vienai bendruomenei gali būti prestižinis, o
kitai (ar paskiriems jos vartotojams) nebūti toks reikšmingas ir turėti
žemesnį statusą. Todėl nepakanka tirti tik kalbą, – būtina domėtis ir
ekstralingvistiniais faktais, nes jie daug pasako apie kalbos vartotojus
ir jų pasirinkimo motyvus, o tai leidžia daryti tikslesnes išvadas bei
spręsti apie tolesnius tos kalbos pokyčius.

N ijol ė B irgelien ė

108

Sociolingvistiniai kalbos (įvairių jos kodų) vartojimo aspektai, kalbančiųjų nuostatos – labai populiarios XX a. pabaigos – XXI a. pradžios
kalbininkų domėjimosi sritys visoje Europoje. Be kitų dalykų, tiriamos,
pavyzdžiui, įvairaus amžiaus žmonių nuostatos dėl bendrinės kalbos ir
tarmės. Lietuvoje pastaruoju metu buvo vykdoma keletas tokių projektų. Tirtos miestų ir miestelių kalbos. Nemažai dėmesio skirta moksleiviams ir studentams, kaip atskiroms įvairių tyrimų grupėms. Stereotipinės moksleivių kalbinės nuostatos dėl tarmių apžvelgtos 2012 m.,
įgyvendinant projektą „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės
lūžiai“. Lietuvių kalbos tarmės dialektologų nuodugniai tyrinėtos pagal
projektą „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“. Atsižvelgta
taip pat į kitas Lietuvos gyventojų vartojamas kalbas bei periferines lietuvių tarmes, esančias už Lietuvos ribų.
Atskiru projektu – „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje:
Punsko apylinkių šnektos“ – lietuvių tarmes Lenkijoje 2014–2015 m.
iš naujo tiria Lietuvių kalbos instituto darbuotojos Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė, Laura Geržotaitė ir šio
straipsnio autorė. Domimasi visų amžiaus grupių kalba – vyriausios,










Projektai „Miestai ir kalbos, 2007–2009“ ir „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai
ir miesteliai, 2010–2012“. Abiejų projektų vadovė Meilutė Ramonienė. Dauguma sukauptų duomenų jau paskelbta, žr. straipsnių rinkinį Miestai ir kalbos, red. M. Ramonienė,
Vilnius: VU leidykla, 2010. Straipsniuose taip pat rašyta apie daugiakalbystę Lietuvoje,
Vilniaus gyventojų kalbinį elgesį, kalbas darbovietėse ir kt.
Dar prieš paskelbiant Tarmių metus Etninės kultūros globos tarybos ekspertų grupė parengė anketą, skirtą tarmių gyvajai tradicijai mokyklose tirti, t. y. išsiaiškinti, kaip savo
gimtąją tarmę vartoja ir vertina mokiniai. VDU studentų grupėje tirtas tarmių vaidmuo
konstruojant etnografinį tapatumą, žr. A. Venskienė, „Lokalus etnografinis jaunimo tapatumas XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje Lietuvoje: kultūros elementų savastis“, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 2 (74), p. 69–81.
Šio projekto vadovė Loreta Vaicekauskienė. Rezultatai skelbiami, tarp kitko, šiuose
straipsniuose: L. Vaicekauskienė, Ē. Sausverde, „Lietuvos tarmių rezervatas. Socialiniai
ir geografiniai tarmės mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis“, Taikomoji kalbotyra, d. 1, 2012, prieiga: www.taikomojikalbotyra.lt; M. Ramonienė, „Tarmės socialinė vertė: Lietuvos miestų jaunimo kalbinės nuostatos“, Taikomoji kalbotyra, d. 2, 2013,
prieiga: www.taikomojikalbotyra.lt; M. Ramonienė, „Nuostatos dėl bendrinės kalbos ir
tarmės: Joniškėlio atvejis“, Kalbos kultūra, 2006, nr. 79, p. 137–148. Parašyta taip pat
nemažai bakalauro darbų, kuriuose pateikiami jaunimo nuostatų dėl tarmės ir bendrinės
kalbos tyrimų duomenys įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
Projekto vadovė Danguolė Mikulėnienė, jo dalyviai – tarmių tyrėjai iš įvairių Lietuvos
mokslo centrų. Surinktų duomenų pagrindu Lietuvių kalbos institutas 2014 m. išleido
naują Lietuvos tarmių atlasą – XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis. Knygoje fiksuojamas regioninis lietuvių tarmių variantiškumas.
Asta Leskauskaitė yra minėto projekto vadovė. Projektas vykdomas pagal Nacionalinės
lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
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vidutiniosios kartos ir jaunimo, stebimi kalbos pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai.
Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Punsko šnektos ir bendrinės lietuvių kalbos vartojimą 15–18 metų jaunimo grupėje. Vidurinės mokyklos mokiniai yra brandžiausia čia besimokanti jaunimo grupė. Daugelis
moksleivių, baigę licėjų, išvyksta į aukštąsias mokyklas ir kolegijas Lietuvoje ir Lenkijoje, ieško darbo. Gimnazijos trečiokai – taip pat būsimieji
absolventai (privalomas mokslas Lenkijoje baigiasi gimnazija). Jie irgi
rinksis – Punsko, Seinų arba Suvalkų licėjų, profesines mokyklas. Todėl
šios kompaktiškos ir gana vienalytės jaunimo grupės (daugumą moksleivių sudaro Punsko krašto vaikai, visose licėjaus klasėse 2013 m. mokėsi
tik 11 Seinų gimnazijos absolventų) – tinkamas tyrimų objektas siekiant
išsiaiškinti svarbius bendrinės kalbos ir tarmės vartojimo dalykus.
Bendrinės kalbos ir tarmės vartojimo sritys
Kokia šios grupės bendravimo kalba / kalbos – namie, tarpusavyje, mokykloje? Kaip bendraujama tiesiogiai ir nuotoliniu būdu (pasitelkus sms žinutes, socialinį tinklą „Facebook“ ir kt. šiuolaikinės
komunikacijos priemones)? Kokią įtaką bendravimo kalbos (kodui,
subkodui) pasirinkimui turi šeima, mokykla, bendraamžiai? Kaip bendrinę kalbą ir vietos tarmę vertina patys moksleiviai? Ar jų deklaracijos atitinka tikrovę?
Tyrimo tikslinę grupę sudarė Punsko Kovo 11-osios licėjaus
moksleiviai (98) bei Dariaus ir Girėno gimnazijos III lietuviškų klasių
mokiniai (30). Abiejose mokyklose 2013/2014 m. m. atlikta anoniminė apklausa (gautos 88 licėjaus ir 28 gimnazijos moksleivių anketos),
pasitelkti tiesioginio stebėjimo metodai. Aiškintasi bendrinės kalbos ir
vietinės šnektos aktyvaus vartojimo sritys.
Dauguma apklaustų licėjaus moksleivių su šeimos nariais bendrauja lietuviškai – 70, lietuviškai ir lenkiškai – 16, tik vienas asmuo – lenkiškai. Vienas anketuojamas moksleivis į šį klausimą neatsakė. Iš lietuviškai tarpusavyje bendraujančių namie respondentų bendrinę kalbą
nurodė 7, tarmę 47, bendrinę kalbą ir tarmę – 32. Rezultatas akivaizdus
– daugumos šeimų pagrindinė kalba Punsko krašte – vietos tarmė. Nemažai šeimų gimtąją šnektą vartoja pramaišiui su bendrine.
	


Tokie buvo moksleivių atsakymai.
Būtų labai įdomu išsiaiškinti, su kuo ir kokiomis aplinkybėmis šeimoje bendraujama tarmiškai ir bendrine kalba.
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Kur tarmė vartojama daugiau, be namų? Iš anketų aiškėja, kad
tarmiškai jaunimas kalbasi visų pirma su draugais (pvz., mokykloje
per pertraukas, bendraudami tarpusavyje laisvalaikiu), kartais su kai
kuriais mokytojais dalykiniuose, saviveiklos arba sporto būreliuose
(aišku, jeigu mokytojas linkęs bendrauti tarmiškai), su pažįstamais.
Su bendraamžiais ir šeimos nariais jie ne tik kalbasi, bet ir t a r m i š k a i susirašinėja, dažniausiai sms žinutėmis, per „Skype“, socialiniame tinkle „Facebook“, elektroniniais laiškais (šios bendravimo
formos tarp mokinių labiausiai paplitusios). To paprastai nedaroma
su nepažįstamais. Bendravimo temos kasdienės, kaip ir šnekamojoje
kalboje, čia nemažai trumpųjų formų, pvz., iš mat. „iš matematikos“,
rez „rezultatas“, pvz „pavyzdys“ ir kt. Tarmiškai susirašinėja ne tik
licėjaus mokiniai tarpusavyje, bet ir su absolventais (dabar jau studentais). Tai aiškiai rodo, kad tarminis kodas tinka net šiuolaikinėms
technologijoms ir nėra jaunimo laikomas kokia nors atgyvena.
Iš susirašinėjimo naudojant programą „Skype“:
O: ca O., padesi is mat. 8.54
O: neiseina toks pat rez kap atsakymuose
B: katris pvz
Kartais rašoma nenuosekliai, pavartojama ir šnektos, ir bendrinės
kalbos formų.
K: B. butas fajnus :)
M: o kiek kambariu?
K: skaitosi 3 kambariai, salonas su virtuvi vienas, darbo ir miegamasis
K: saloni yra placi sofa
M: Geras daiktas
K: sakem kad O. kazkadu pasimsim in vilniu :D an keliu dzienu
M: Zinoma, puikus sumanymas
Ištraukos iš elektroninių laiškų ir sms žinučių:
S: Tep galvoju, gal penktadienį su jumi grįžtau, bet dar nesu 100%
tikra.
K: ai, tai tadu apsieis. ba man ryt
S: aš jau grįžau in Vilnių
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Koks bus atsakymas, tiksliau, jo kalbinė forma, galima prognozuoti. Jei laiškas rašomas adresatui tarmiškai, ir atsakymas bus tarmiškas, jei bendrine kalba, atsakoma bus daugmaž bendrine...
Laiškas:
Parašyk bent keletą žodžių. Kaip baigėsi praktika? Ar gavai įskaitą? Kada pradedi mokslus? Kada parvažiuosi?
Atsakymas:
Mokslo metų pradžia trečiadienį, tai paskaitos prasidės nuo ketvirtadienio. Dėl to kadu parvažiuosiu tai dar nežinau. Bet ne anksčiau
kaip spalio 17-18, bet ir tai nežinau, nes tadu bus tokia konferencija ir
dar neapsisprendžiau ar eisiu, ar ne.
Bendrinė kalba, retai vartojama namie, vyrauja mokykloje – per
pamokas (atsakinėjant, diskutuojant, klausiant, skaitant pranešimus
ir t. t.), mokyklos šventes ir koncertus, susitikimuose su atvykusiais
svečiais, bendraujant su mokytojais (dalykiniuose ir saviveiklos būreliuose, kalbantis per pertraukas). Mokykloje bendrine kalba per pamokas kalbantys deklaravo 80 moksleivių, su mokytojais – 50, ir tik
8 su draugais.
Rašytinė bendrinės kalbos forma – vienintelė, kuria atliekamos
visos mokyklinės užduotys (rašiniai, pranešimai, pateiktys, straipsniai ir kt.). Kadangi rašto darbai dažnai mokytojų vertinami pažymiu,
moksleiviai dažniausiai stengiasi juos atlikti gerai. Tai patvirtina anketų atsakymai.
Kaip teigia mokiniai, bendrinę kalbą vartoti juos skatina mokytojai ir nedidelė dalis tėvų. Mokytojai dažniausiai ir taiso mokinius
jiems kalbant. Labai retai tai daro tėvai.
Moksleivių nuostatos dėl bendrinės kalbos ir tarmės
Vienas svarbesnių dalykų, kurį norėta išsiaiškinti, – koks yra mokinių santykis su bendrine kalba ir tarme. Ar, jų nuomone, reikia gerai mokėti bendrinę kalbą? Ar tarmė yra vertybė? Siekdama išvengti
trumpųjų atsakymų (taip / ne), pateikiau moksleiviams ne klausimus,
o sakinių pradžią: Gerai mokėti bendrinę kalbą, manau, reikia / ne-



Nors anketoje žodis visur buvo paryškintas (Visur vartoti bendrinę kalbą mane skatina), iš
atsakymų susidaro įspūdis, kad mokiniai į tai nekreipė dėmesio, todėl jų atsakymus turbūt
reikėtų suprasti taip: Vartoti bendrinę kalbą mane skatina mokytojai ir, kiek rečiau, tėvai.
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reikia, nes... ir Mokėti kalbėti tarmiškai, manau, reikia / nereikia,
nes..., prašydama pareikšti savo nuomonę ir ją argumentuoti.
Visi atsakiusieji bemaž vieningai tvirtino, kad reikia mokėti ir
bendrinę kalbą, ir tarmę. Dauguma apklaustųjų (maždaug pusė respondentų) kaip svarbiausią bendrinės kalbos mokėjimo priežastį įvardija jos komunikatyvinę funkciją (bendrine kalba galima susikalbėti su visais lietuviais; jei Lietuvoje kalbėsime savo [tarme], niekas
mūsų nesupras; su visais lietuviais galima susikalbėti bendrine kalba,
o tarmiškai ne su visais; tai padeda kalbėtis su visais pasaulio lietuviais, nes ne visi moka dzūkų ar kitą tarmę, ir t. t.).
Antroje vietoje (pagal atsakymų skaičių) – pragmatiškumas. Respondentai sieja bendrinės kalbos mokėjimą su savo ateities planais
– studijomis ir darbu Lietuvoje (nes gali būti mums reikalinga ateityje; gali reikėti jos ateityje, pvz., studijuojant Lietuvoje arba užpildyti
dokumentus; pravers gyvenime, studijuojant; praverčia užsienyje,
darbuose; tai plečia mūsų galimybes, ir t. t.). Čia turbūt reikėtų priskaičiuoti ir tokius moksleivių atsakymus: nežinome, kada ir kokioje
situacijoje atsidursime; gyvenime būna daug situacijų, kuriose reikia mokėti bendrinę kalbą; pravers mums gyvenime, ir pan., kuriuose
bendrinės kalbos poreikis tiesiogiai neįvardintas, bet jis taip pat siejamas su ateitimi.
Kitus moksleivių atsakymus klasifikuoti pagal dažnumą būtų sudėtinga, todėl apibūdinsiu juos pagal apklaustųjų argumentus. Bendrinė kalba jiems yra taisyklingos kalbos pavyzdys (etalonas), jos
mokydamiesi ugdo ir puoselėja savo gimtąją kalbą, parodo savo išsimokslinimo bei kultūros lygį (svarbu mokėti taisyklingai kalbėti gimtąja kalba; bendrinė kalba praturtina žmogaus žodyną; tokiu būdu
mes įrodome, kad mūsų kalbos kultūra yra pasiekusi aukštą lygį; ji
liudija apie mūsų išsimokslinimą ir asmens kultūrą).
Kai kurie moksleiviai atkreipia dėmesį į kalbos vartojimo sritis
ir prestižą. Jie nurodo, kad oficialiose situacijose (viešojoje erdvėje)
būtina vartoti bendrinę kalbą (viešose vietose reikia mokėti gražiai
kalbėti; bendrinė kalba yra tautos turtas, reikia ją mokėti kalbant
oficialiai). Ji prestižinė: bendrinė kalba – tai taip pat Lietuvos simbolis, kurį reikia puoselėti; ja kalbame su mokytojais ir kitais aukštesnio
laipsnio žmonėmis; ji praverčia rengiant mokslinius darbus, ieškant
darbo ar bendraujant su aukštesnių sferų žmonėmis. Dar kiti suvokia
	Čia ir toliau informantų atsakymai atskiriami kabliataškiais. Laužtiniuose skliaustuose
esantys žodžiai yra autorės.
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bendrinės kalbos mokėjimą kaip tautinę (patriotinę) pareigą (nes aš
esu lietuvis; jei esame lietuviai, vadinasi, reikia mokėti savo gimtąją
bendrinę kalbą; ji privaloma visiems lietuviams; mūsų pareiga yra
mokėti taisyklingą lietuvių kalbą). Įdomu, kad nė vienas iš apklaustųjų, nurodydamas bendrinės kalbos mokėjimo reikšmingumą, nelygino
jos su tarme, kaip neprestižine, negražia, netinkama viešai vartoti10.
Kad ir savo tarmę mokėti reikia, daugumai apklaustųjų nekyla jokių abejonių.11 Iš jų pateiktų argumentų į pirmą vietą iškyla gimtosios
šnektos vartojimo tradicija. Svarbu ir tai, kad ji paveldėta (reikia kalbėti tarmiškai, kad nepamirštum savo prosenelių kalbos; tokiu būdu
puoselėjame mūsų senelių bei prosenelių papročius; Tarmė – tai lyg
tradicija, kiekvienam regionui būdinga kokia nors tarmė. Manau,
tai vertingas dalykas, todėl ją reikia mokėti; tokiu būdu saugojame
savo kilmę, tarmes, negalima jų užmiršti, nes tai yra mūsų turtas;
tokiu būdu puoselėjam tradicijas, papročius, išlaikom bendrą ryšį
tarp duotos gyventojų grupės; reikia užlaikyti savo papročius ir tarmę; tai yra mūsų krašto kalba ir reikia palaikyti šią kalbos tradiciją;
[taip] saugojamas yra krašto paveldas; tai yra mūsų krašto tradicijos; tai mūs prosenelių kalba, turim palaikyti tradicijas, nes taip tėvai
ir seneliai mus išmokė).
Tarmė siejama su Lenkijos lietuvių gyvenamąja teritorija, su vietos lietuvių bendruomene ir jos kultūra (mokėdami kalbėti tarmiškai,
palaikom savo krašto kultūrą; negalim užmiršti tarmės, kuri būdinga
mūsų kraštui; palaikome mūsų kultūrą; reikia išsaugot mūsų krašto
kalbą; tai yra mūsų krašto kalba ir reikia ją mokėti; tai yra žmogui
vertinga kalba, ji yra kiekvieno krašto žmonių kultūros dalimi, tad ją
reikia puoselėti; tai yra mūsų kultūra, palikimas, kurį reikėtų puoselėti; Tai yra mūsų krašto kalba, mūsų senelių. Reikia saugoti ar bent
jau mokėti mūsų krašto kalbą; tai vienas iš mano tėviškės turtų).
Tarmę moksleiviai dažnai prilygina gimtajai kalbai (tai mūsų
gimtoji kalba; yra tai mūs gimta kalba; tai yra mūsų gimta kalba; nes
tai yra mūsų tarmė ir mes turime ją mokėti). Atkreipiamas dėmesys į

10

11

Priešingas vertinimas užfiksuotas, pvz., Joniškėlio jaunimo grupėje. Žr. M. Ramonienė,
„Nuostatos dėl bendrinės kalbos ir tarmės...“, p. 142.
Ar anketose buvo nepalankių nuomonių apie tarmę? Taip, bet labai nedaug, vos kelios.
Moksleivių atsakymai buvo santūrūs. Tik vienas asmuo aiškiai parašė, kad jam tarmė
negraži (Nes negraži jinai). Kiti parodė daugiau abejingumo nei priešiškumo (ir be to
susikalbėsim; geriau mokėti bendrinę kalbą; išvis nereikia, bet taip patogiau, geriau tinka savų tarpe, tačiau perdėtas jos naudojimas skamba kvailai ir netinkamai; man labai
vienodai, kaip kas kalba; neturiu nuomonės).
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šios kalbos tęstinumą (mūsų seneliai taip kalbėjo; tokia kalba kalbėjo
ir kalba mūsų šeimos nariai; mūsų seneliai kalbėjo taip ir reikia tęsti
tą tarmę; tai labai gražu, kai kalbame savotiškai ir iš kartos į kartą
perduodame savo tradicijas ir kalbą; saugojam mūsų krašto tarmę,
prosenelių kalbą, kurią reikia puoselėti; reikia puoselėti ją ir perduoti kitoms kartoms, tai mūsų krašto paveldas).
Kitas įvardintas tarmės mokėjimo aspektas – jos savitumas, išskirtinumas. Tarmė išskiria šio krašto gyventojus iš kitų Lietuvos regionų
ir, kaip teigia apklaustieji, daro juos ypatingus (tokiu būdu parodom
mūsų krašto ypatybes, tradicijas; tuo mes išsiskiriame iš kitų; ji [tarmė] apibūdina mus; tai mus apibūdina, išskiria nuo kitų lietuvių (kitokių tarmių); tai mus skiria nuo kitų lietuvių ir daro mus ypatingus).
Ypatingus teigiama prasme. Atsakymuose jaučiamas pasididžiavimas,
o ne savęs menkinimas, apgailestavimas ar gėdos gaidelė12.
Kalbėdami apie tarmės komunikatyvinę funkciją, apklaustieji jos
pernelyg neakcentuoja (nors tarmė vyrauja kaip namų kalba – daug
žmonių kalba tarmiškai, nemokėdami tarmės, nesuprasim kitų; nes
ne visi supranta bendrinę kalbą; taip yra lengviau susišnekėti su
draugais, pažįstamais; lengviau komunikuoti su kitais; lengviau kalbėti tarme namuose ar su draugais; taip patogiau, geriau tinka savų
tarpe, dėka tarmiškos kalbos kalbamės su draugais ir tėvais), tačiau
atkreipia dėmesį į kitas papildomas komunikatyvines funkcijas – ekspresyvinę ir apeliatyvinę. Sava šnekta užtikrina pokalbio su artimaisiais laisvumą, leidžia lengviau ir nevaržomai reikšti mintis, pajusti jos
vartojimo malonumą (nes taip patogiau bendrauti su draugais; taip
yra [pa]prasčiau susikalbėti su vietiniais žmonėmis; tokiu būdu kartais lengviau galima išsakyti savo mintis ir tiksliai pasakyti, ką galvojame; geriau susikalbėti su draugais; tarmiška kalba palengvina
pokalbį, galima jaustis laisvai, nelaužant liežuvio; [taip] geriau susišnekėti su draugais; geriau taip kalbėti su draugais; geriau suprasti
viens kitą; nes lengviau kalbėti ir rašyti tarmiškai; nes yra lengvesnė
ir geriau galima susišnekėti su pažįstamais; malonu pasikalbėti tarmiškai su šeimos nariais).
Tarmė, pasak apklaustųjų moksleivių, turtina kalbą (tarmė tai didelis paveldas, dėka jos vystosi kalba; tarmės paįvairina lietuvių kalbą; [taip galima] paįvairinti savo bendrinę kalbą; nes tai paįvairina
12

Sunku net įsivaizduoti, kad kas šiais laikais savo tarmę galėtų lyginti su mužikiška šnekta.
Tokių pavyzdžių užfiksuota Joniškėlyje: „valstiečių ta kalba, mužikų, negraži – kaip molis“. Plg. M. Ramonienė, „Nuostatos dėl bendrinės kalbos ir tarmės...“, p. 144.
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kalbą). Suvokdami, kad šnekta tai turtas, jie taip pat žino, kad būtina
rūpintis jos taisyklingumu (tarmiška kalba irgi yra turtas, reikia mokėti, bet nenaudoti joje barbarizmų). Įžvelgia ir niveliacijos grėsmę
tarmei (nes tarmės nyksta; tarmės šiais laikais nyksta, jos mokėjimas
yra svarbus jos palaikymui, kalbėdami tarmiškai neužmiršime retai
bendrinėje kalboje vartojamų žodžių; tarmė yra labai unikalus dalykas, kuris ateityje gali išnykti; norime, kad mūsų tarmės išliktų, kad
niekas [jų] neužmirštų).
Viena deklaruoti, kita iš tikrųjų mokėti ir vartoti. Patikrinti, ar
moksleiviai tikrai moka tarmę, anketa nėra geriausias būdas, tačiau
ar deklaracijos atitinka tikrovę – įmanoma. Ir svarbiausia – patikrinti
galima vienu metu visus respondentus. Pasitelktos praktinės užduotys. Viena iš jų – perrašyti ir papildyti pateiktą tekstą apie Kūčias savo
tarme.
Moksleiviams anketoje pateiktas šis tekstas.
Laukiu Kūčių
Kūčios – viena gražesnių metų dienų ir švenčių. Reikia apsitvarkyti, išsiprausti, paruošti valgius Kūčių vakarienei. Paprastai jų būna
dvylika. Man patys skaniausi yra šitie: ...
Mokiniai perrašydami jį pavartojo nemažai tarmybių. Kai kurie
užrašė bemaž tiksliai perteikdami tartį, o dauguma pažymėjo ryškiausias dzūkų ypatybes. Didesnių skirtumų tarp licėjaus ir gimnazijos
mokinių gautuose tekstuose nebuvo.
Laukiu Kūcų
Kūcos – viena iš gražausių metuose dzienų ir šventių. Reikia apsitvarkyc, išsiprausc, paruošč valgius Kucų vakarienei. Paprastai jų
būna dzvylika. Man pacys gardzausi yra šiciej: slidzikai, kūcukai, kisielius, žuvys su morkvėm, kepta žuvis su sūru.
Licėjaus III kl. moksleivis
Laukiu Kūcų
Kūcos – viena gražasnių metų dzienų ir šventių. Reikia apsitvarkyc, išsiprausc, paruošč valgius Kūcų vakarienei. Paprastai jų būna
dzvylika. Man pacys skaniausi yra šicie: kūcukai, slidzikai.
Gimnazijos III kl. mokinys
Anketoje buvo ir kitų užduočių, jos atskleidė jaunimo kalboje
esant tam tikrų pokyčių, bendrų visoms lietuvių tarmėms.

N ijol ė B irgelien ė
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Išvados

Nijolė Birgelienė

Punsko vyresniųjų klasių moksleiviai (15–18 m.) ne tik deklaruoja mokantys, bet ir iš tikrųjų vartoja lietuvių bendrinę kalbą bei vietos
tarmę. Dauguma apklaustųjų su šeimos nariais bendrauja lietuviškai.
Pagrindinė šeimų kalba Punsko krašte – vietos šnekta. Bendrinė kalba
vyrauja mokykloje (per pamokas, mokyklos šventes ir koncertus, susitikimuose su svečiais, bendraujant su mokytojais). Rašytinė jos forma
vienintelė, kuria atliekamos visos mokyklinės užduotys. Sprendžiant
iš anketų, moksleiviai mato reikalą mokėti ir bendrinę kalbą, ir savo
tarmę. Argumentuodami savo nuostatas, jie pabrėžia bendrinės kalbos
komunikatyvinę funkciją, nurodo jos mokėjimo privalumus ateityje
(studijos ir darbas). Taisyklinga kalba jaunimo suvokiama kaip prestižo dalykas. Ji byloja apie žmogaus išsimokslinimą, asmens kultūrą.
Oficialiose situacijose, pasak moksleivių, ją vartoti tiesiog būtina. Kuo
geriau išmokti bendrinę kalbą yra ir tautinė lietuvių pareiga. Niekas
bendrinės kalbos mokėjimo nesieja tik su socialiniu statusu ar geresniu darbu. Tarmė vertinama kaip labai reikšmingas paveldas, vietos
kultūros ir tradicijų dalis, vienijanti bendruomenę. Tai gimtoji Punsko
krašto kalba, perduodama iš kartos į kartą, užtikrinanti gyvą vietinės tarmės tradiciją. Tokiam požiūriui įsitvirtinti neabejotinai įtakos
turi moksleivių tėvai ir seneliai. Tarmės mokėjimas teigiamai išskiria
šio krašto gyventojus iš kitų Lietuvos regionų. Vartotojams svarbios
taip pat papildomos komunikatyvinės funkcijos – ekspresyvinė ir apeliatyvinė. Gimtoji šnekta užtikrina pokalbio laisvumą, leidžia lengvai
ir nevaržomai reikšti mintis, pajusti jos vartojimo malonumą. Tarmė,
pasak apklaustų moksleivių, tai turtas, tačiau būtina rūpintis jos taisyklingumu.

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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STANISLOVAS SAJAUSKAS

LIETUVIŠKOJI NUMIZMATIKOS
HERALDIKA. XIV a. pabaiga – XV a.
Lietuviškoji numizmatika pasižymi tuo, kad visose seniausiose
LDK valdovų monetose vaizduojami heraldiniai simboliai. Tokia informacijos pateikimo forma žinoma nuo Antikos laikų, kai Senovės
Graikijos polių sidabro ir aukso monetose buvo vaizduojami jų herbai.
Simbolių kalba buvo suprantama to meto šalies gyventojams, bet neretai tampa rebusu šių laikų istorikams, netgi besispecializuojantiems
heraldikos srityje. Taip atsitiko ir Lietuvos tyrėjams, bandantiems spėlioti ir jau antrą šimtmetį diskutuojantiems lietuviškosios heraldikos
lankose. Pagaliau po ilgų klystkelių padedant archeologijai ir numizmatikai galima apibendrinti šių diskusijų rezultatus.
Lietuviškosios valstybinės heraldikos simbolius, vaizduojamus
seniausiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) monetose – denaruose – galima suskirstyti į keletą grupių.
1. Vytis – svarbiausias lietuviškas heraldinis simbolis, vaizduojantis lengvai šarvuotą ir ginkluotą raitelį – valstybės valdovą, tapęs
vienu seniausių valstybės herbų Europoje, išlikusiu iki mūsų dienų.
2. Valdovų asmeniniai (dinastiniai) herbai, kurių svarbiausieji yra
Gediminaičių stulpai ir Dvigubas kryžius.
3. Valdovų heraldiniai ženklai, vaizduoti lietuviškose monetose
kuriais nors laikotarpiais: Ietigalis su kryžium, Slibinas, Liūtas, Du
liūtai.
Vytis
LDK herbas Vytis monetose, nelygu laikotarpis ir valdovas, įvairavo – keitėsi ne tik dizainas, ginkluotė, bet ir, svarbiausia, dinastiniai
simboliai, pavaizduoti raitelio skyde. Seniausi lietuviški denarai buvo
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itin smulkios sidabrinės monetėlės (masė nuo 0,27 iki 0,6 g, skersmuo
nuo 13 iki 16 mm), todėl spaudų raižytojams sunku buvo atvaizduoti
šio sudėtingo ženklo visus niuansus, ypač raitelio skydą su dinastiniu simboliu jame, todėl dažnai dinastiniai ar kitoki simboliai buvo
vaizduojami skyrium, kitoje monetos pusėje (reverse). Tai išskirtinis
lietuviškųjų denarų požymis.
Bene seniausias Vyčio atvaizdas stebimas pirmuosiuose didžiojo Lietuvos kunigaikščio Jogailos denaruose, nukaltuose Vilniuje, Žemutinėje pilyje buvusioje monetų kalykloje tuoj po jo krikšto
1386 m. ir LDK krikšto 1387 m. (1 pav.)1, 2. Išskirtinis šio seniausio Jogailos Vyčio požymis lietuviškose monetose tas, kad raitelis, jojantis
kairėn, yra ginkluotas ietimi. Veikiai monetose ietis buvo pakeista kalaviju, atkištu priekin arba iškeltu virš galvos. Beje, Vytis vaizduojamas
statiškas, o jo jojimo krypčiai spaudų raižytojai neteikė reikšmės, nes
beveik vienodai aptikta monetų su kaire ir dešine jojimo kryptimi2, 3.
1 pav. Lietuviškieji Jogailos (Vladislovo II) denarai su Vyčiu ir Dvigubu kryžiumi.
1386–1392 m.

Tuo tarpu Vytauto denaruose vaizduotame Vytyje raitelio skyde
buvo įkalti Gediminaičių stulpai (2 pav.)2, 3, o jojimo kryptis – be išimčių dešinė. Skiriasi ir raitelio dizainas – jis dinamiškas, kalaviją laiko
užsimojęs už nugaros, o skydą – prieš save (2 pav.).
2 pav. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto dvidenariai su Gediminaičių stulpais
reverse4, 16
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Dvigubas kryžius
Vienas svarbiausių Jogailos (Vladislovo II) denarų požymių yra reverse pavaizduotas Dvigubas
kryžius, turėjęs būti neparodytame raitelio skyde.
Šis simbolis Jogailos heraldikoje atsirado po to, kai
1386 m. jis apsikrikštijo ir vedė Vengrijos ir Lenkijos
karaliaus Liudviko I dukrą ir Lenkijos sosto paveldėtoją Jadvygą, kilusią iš Prancūzijos Anžu dinastijos.
Anžu dinastijoje Dvigubas kryžius, atsiradęs Kryžiaus karų metais, siejamas su Kristaus mirtimi ant
kryžiaus, prie kurio viršuje budeliai prikalė lentelę
su pašiepiančiu įrašu INRI (Jėzus Nazarietis žydų
3 pav. Vytauto 1420–1430 m. antspaudas5.
Jojimo kryptis dešinė, ant priekyje laikomo karalius). Toks dvigubas kryžius su antrąja viršuskydo – Gediminaičių stulpai
tine trumpesne kryžma, vadinamas patriarchaliniu
kryžiumi, plačiai paplito krikščioniškame pasaulyje.
Lietuvoje jis įgavo specifinę išvaizdą – lygių kryžmų dvigubo kryžiaus
formą. LDK valdant Jogailaičiams, jis buvo vaizduojamas Vyčio (raito kunigaikščio) skyde ir tapo Jogailaičių dinastiniu simboliu, todėl
kartais vadinamas Jogailaičių arba lietuviškuoju kryžiumi. Pasibaigus
Jogailaičių dinastijai, po Žygimanto Augusto mirties 1572 m. Vytis su
Dvigubu kryžiumi įgavo naują prasmę – ne valdančiosios Jogailaičių
giminės dinastinio ženklo, o LDK herbo atributo. Nuo tada Dvigubas
kryžius tapo Vyčio kryžiumi. Taip jis vadinamas ir dabartiniame Lietuvos Respublikos herbe.
Gediminaičių stulpai
Vytauto monetose (ir antspauduose) niekada nebuvo naudojamas
Dvigubas kryžius. Jį atstojo iš tėvo Kęstučio heraldikos paimtas specifinis lietuviškas heraldinis ženklas, žinomas kaip Gedimino stulpai,
šiandien dažniausiai vadinamas Gediminaičių stulpais. Manoma, kad
jis vaizduoja valdovo pilies vartus, simbolizuojančius jo ir jo valdomo
krašto galią. Teigiama, kad tai Kęstučio pastatytos Trakų pusiasalio pilies vartų scheminis atvaizdas6, 7. Panašios išvaizdos buvo ir 1404 m.
Vytauto baigtos statyti Trakų salos pilies vartai su dviem kampiniais
gynybiniais kuorais (stiebais) ir centriniu kuoru (stiebu) virš įvažiavimo vartų. Tokio pat dizaino lietuviški denarai su Gediminaičių stulpais
kaldinti ir po Vytauto mirties (1430), valdant Švitrigailai (Boleslovui;
1430–1432; 4 pav.) bei Kazimierui (1447–1495; 5 pav.).
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4 pav. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Švitrigailos (Boleslovo) lietuviškasis dvidenaris (reversas) su gotišku inicialu B4
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5 pav. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Kazimiero lietuviška moneta su gotišku inicialu K4

Galingojo valdovo Vytauto priimtų paskutinių monetų dizainas
buvo panaudotas ir jo įpėdinių, tęsusių jo antilenkišką LDK politiką8.
Tam galėjo turėti įtakos Vytauto autoritetas ir įpėdinių noras prilygti
jam. Akivaizdu, kad spaudus gamino tie patys spaudų raižytojai. Pastebėtina, jog šiuose denaruose iškalti inicialai nebe kiriliniai, bet lotyniški – tai akivaizdžiai rodo pasikeitusią LDK orientaciją – į Vakarų
Europą.
Ietigalis su kryžiumi
Svarbią vietą lietuviškojoje heraldikoje užima heraldinis simbolis
Ietigalis su kryžiumi, kurį vieni istorikai siejo su Algirdu, kadangi jis
buvo pavaizduotas Algirdui priskirtose PEČAT tipo monetose (6 pav.),
kiti su Vytautu, nes matė jį Vytauto denaruose (Ietigalis su kryžium /
Gediminaičių stulpai; 7 pav.).

6 pav. Jogailos (Algirdo) PEČAT tipo
moneta3. XIV a. pab.
D. Kaubrio kolekcija

7 pav. Vytauto denaras. XIV a. pab.3
– XV a. pr.

Kasinėjant Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją archeologams atradus iki tol nežinomo tipo monetas (Ietigalis su kryžium / Dvigubas
kryžius; 8 pav.), tapo akivaizdu, kad šį heraldinį simbolį naudojo ir
Jogaila9.
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8 pav. Jogailos denaras su ietigaliu ir
kryžiumi (1387–1392).
D. Kaubrio kolekcija

9 pav. Vytauto denaras. Reverse
– ietigalis su lotyniškuoju kryžiumi.
XV a. pr.

Išaiškinus Ietigalio su kryžiumi naudojimo Jogailos ir Vytauto
denaruose prasmę, siejant jį su LDK krikštu ir priimant jį kaip šv. Jurgio atributus, tapo akivaizdu, kad šis ženklas nepriskirtinas nė vienam
iš paminėtų valdovų kaip dinastinis10. Jis buvo naudojamas šių valdovų monetose kaip krikščionybės simbolis, propagandiniais tikslais,
siekiant Vakarų Europai parodyti, kad šias monetas emitavo katalikai
(Jogaila, Vytautas), kad jų valdoma LDK yra katalikiška valstybė,
taip tikintis apsaugoti ją nuo tebesitęsiančių Vokiečių ordino antpuolių. Iš tiesų netgi po LDK krikšto nesiliovė Vokiečių ordino rengiami
riterių žygiai, skelbta, kad Lietuvą reikia „apkrikštyti“, nes lietuvių
1387 m. krikštas, esą, buvęs netikras, apsimestinis. Pastebėtina, kad
po Žalgirio mūšio 1410 m., Vytautui ir Jogailai nuvykus į Konstancos
bažnytinį susirinkimą (1414–1418) ir gavus pripažinimą Vakarų Europoje, Vytautas nustojo kaldinti denarus su Ietigaliu ir kryžiumi. Ir
vėliau, LDK tapus visuotinai pripažinta krikščioniška šalimi, nė vienas
didysis Lietuvos kunigaikštis šio heraldinio simbolio nebenaudojo nei
antspauduose, nei monetose.
Beje, galima atkreipti dėmesį: jeigu Jogailos monetose šiame simbolyje vaizduotas lygių galų kryžius, tai Vytauto monetose jis keitė
išvaizdą, kol tapo katalikišku kryžiumi su gerokai ilgesne vertikaliąja
kryžma (9 pav.)11.
Slibinas
Šalia Ietigalio su kryžiumi pirmosiose pokrikštinėse Jogailos monetose atsirado naujas lietuviškas heraldinis simbolis – Slibinas (10
pav.)12, 13. Tai dar vienas šv. Jurgio atributas, pirmąkart stebimas Jogailos didžiojo 1386 m. antspaudo LDK herbe (11 pav.). Jame didysis
Lietuvos kunigaikštis Jogaila pavaizduotas blogio nugalėtojo šv. Jur-
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gio poza. Tai šarvuotas karys (riteris) su iškeltu kalaviju, ant žirgo, po
kurio kojomis raitosi slibinas; abipus slibino – ietigalis ir ieties koto
fragmentas.
Beje, Vengrijos karalius ir Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis (Lenkijos karalienės Jadvygos svainis) kovai

10 pav. Lietuviškas Jogailos denaras
su Slibinu reverse.

11 pav. Jogailos didžiojo antspaudo
fragmentas – LDK herbas. Po 1386 m.

su turkais įkūrė Slibino (Drakono) ordiną, jo nariais buvo įšventinti ir
Jogaila su Vytautu14. Pastebėtina, kad Slibiną lietuviškosiose monetose Jogaila naudojo labai trumpai. Matyt, tai susiję su 1392 m. Astravo
taika ir LDK valdymo perleidimu Vytautui. Tačiau nuo Jogailos laikų
Lietuvoje atsirado šv. Jurgio, kaip kovotojo su blogiu ir Lietuvos globėjo, kultas.
Liūtas
Dar viena nevienareikšmiškai lietuviškose monetose naudota heraldinė figūra – keturkojis gyvūnas, dažniausiai vadinamas liūtu, kartais leopardu; kai kuriose monetose jis panašus į barsą arba kiaunę. Tai
leidžia daryti prielaidą, kad, nelygu valdovas, laikotarpis ar valstybės
sritis, kuriai buvo kalamos vadinamosios sritinės monetos, galėjo būti
vaizduojami skirtingi keturkojai gyvūnai.
Kaip žinoma, vienintelis iš LDK valdovų Liūtą, kaip asmeninį heraldinį simbolį, naudojo Jogailos brolis Skirgaila, vasalo teisėmis po
Kęstučio nužudymo 1382 m. gavęs valdyti Trakus, po 1387 m. – ir
Vilniaus žemę. Tai matyti iš jo 1382 m. antspaudo15 (12 pav.), kuriame
jis vaizduojamas kaip raitelis (riteris) su ietimi. Raitelio skyde – ant
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užpakalinių kojų stovintis liūtas, kurio poza panaši į Čekijos Prahos
grašiuose vaizduoto liūto pozą (13 pav.). Būnant Lenkijos karaliaus
Jogailos vasalu, privalu buvo monetose vaizduoti vasalinio pavaldumo
ženklus. Ikikrikštinėse Skirgailos monetose tarsi amžinos ištikimybės
priesaika virš Liūto vaizduojama Dviejų širdžių pynutė (14 pav.). Šis
ženklas, atvaizduojantis sudėtingą, neatsirišantį mazgą, kaip vasalinio
prieraišumo simbolis žinomas nuo Antikos laikų, plačiai naudotas ir
kitų kraštų vasalinėse monetose (Aukso Ordos chano pavaldinių totoriškose monetose, užkariautų Maskvos, Riazanės kunigaikščių). Po
brolių Jogailos ir Skirgailos krikšto pastarojo monetose su Liūtu averse buvo vaizduojamas arba Jogailos karūnuotas portretas (15 pav.),
arba Dvigubas kryžius skyde (16 pav.).
Vasalinį pavaldumą demonstruoja ir denaras, kurio vienoje pusėje
vaizduojamas Liūtas (barsas), o kitoje – Lenkijos herbas Erelis (17
pav.). Šią monetą, kaip ir kitas pokrikštines monetas su Liūtu, Skirgaila kaldino trumpai, nes netrukus 1392 m. prarado valdžią Lietuvoje.
Visiškai kitokia Liūto išvaizda ir prasmė Vytauto monetos su
Gediminaičių stulpais averse ir vieno arba dviejų Liūtų atvaizdais

12 pav. Trakų kunigaikščio Skirgailos 1382 m.
antspaudas15. Valdovo skyde – Liūtas

14 pav. Skirgailos ikikrikštinė
(1382–1386) lietuviška moneta
su vasalinio pavaldumo simboliu
– Dviejų širdžių pynute (mazgu) virš
Liūto16

13 pav. Čekijos herbas Liūtas
Prahos grašio reverse

15 pav. Skirgailos vasalinė moneta su
Lenkijos karaliaus Jogailos portretu
averse ir vasalinio pavaldumo simboliu
– Dviejų širdžių pynute (mazgu) virš Liūto
reverse17
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16 pav. Skirgailos vasalinė moneta su Jogailos dinastiniu ženklu –
Dvigubu kryžium averse ir Liūtu reverse, rasta kasinėjant Vilniaus Žemutinę pilį16
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reverse18 (18 pav.). Tai sritinės monetos, skirtos iš nepaklusniojo Jurijaus Sviatoslavovičiaus atkovotam Smolenskui, kaldintos Vilniuje po
1404 m. Jose vaizduojamas keturpėsčias Liūtas, virš kurio – Lelija,
simbolizuojanti didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto valdžią. Taip

17 pav. Skirgailos vasalinė moneta su Lenkijos herbu Ereliu averse,
rasta Vilniaus Žemutinėje pilyje1

parodyta, kad šios monetos yra kaltos suvereno Vytauto vardu. Numizmatams jų nedera painioti su vasalinėmis (Skirgailos) monetomis
su Liūtu. Galima manyti, kad monetoje su Dviem liūtais – liūtu ir liūtuku – pastarasis simbolizuoja Smolenską ir jo naująjį vietininką, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto vasalą.

18 pav. Vytauto monetos, kaldintos po 1404 m. atkovotam Smolenskui. Virš heraldinio Liūto iškaltas valdovo ženklas Lelija18
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Straipsnio autorius dėkoja numizmatui Domininkui Kaubriui ir jo
Numizmatikos kabineto Druskininkuose globėjams Algirdui, Violetai
ir Gediminui Kaubriams, taip pat Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus Numizmatikos kabineto darbuotojams už maloniai suteiktą
galimybę panaudoti monetų atvaizdus.
Nuorod o s
E. Remecas, Vilniaus Žemutinės pilies lobis, Vilnius, 2003.
S. Sajauskas, D. Kaubrys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika, d. 2, Kaunas.
3
S. Sajauskas, Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija: katalogas, Kaunas: Arx Baltica, 2010.
4
P. Karazija, Aluonos Šklėrių ir Krūminių monetų lobiai, Kaunas, 1941.
5
A. Dulkys, S. Sajauskas, J. Galkus, Lietuvos monetos = Lithuanian Coins, Vilnius, 2006.
6
S. Sajauskas, „Gedimino stulpai ir Trakai“, Kultūros barai, 2001, nr. 8/9, p. 75–77.
7
S. Sajauskas, Pinigų istorija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.
8
J. Matusas, Švitrigaila. Lietuvos didysis kunigaikštis, Kaunas, 1938.
9
S. Sajauskas, „Simboliai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetose“, Pinigų studijos,
2007, nr. 2, p. 59–70.
10
E. Remecas, „Paskutinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kaldintos monetos“, Pinigų studijos, 2005, nr. 3, p. 61–77.
11
S. Sajauskas, Pinigų istorija, p. 57.
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S. Sajauskas, „Nauji lietuviškų Jogailos monetų radiniai Rytų Lietuvoje“, in: Archaeologia
Lituana, Vilnius, 2009, t. 10, p. 174–182.
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S. Sajauskas, „Jogailos denarų mįslė“, Kultūros barai, 2008, nr. 7/8, p. 116–120.
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Radu R. Glorescu, Raymond T. McNally, Dracula. Prince of Many Faces. His Life and
His Times, Boston / Toronto / London, 1989.
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E. Rimša, Lietuvos heraldika, t. 1, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 71–72.
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E. Remecas, Monetų radiniai Lietuvoje = Coin Finds in Lithuania, Vilnius, 2006.
17
E. Remecas, „Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos portretinės monetos“, in: (Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai) Istorija, t. LIX–LX, 2004, p. 22–32.
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S. Sajauskas, Pinigų istorija, Vilnius, 2011, p. 58.
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Stanislovas
Sajauskas

STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k.) – profesorius, fizinių
mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą. 1963 m. baigė Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą, 1968 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo elektronikos inžinieriaus specialybę. 1968–2011 m. dirbo Kauno
technologijos universitete, ėjo įvairias pareigas. Nuo 1975 m. daktaras, nuo
1994 – habil. daktaras, nuo 1996 m. – profesorius. 1995–2011 m. taip pat
dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje numizmatu. Išleido
knygas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika (su D. Kaubriu,
t. 1, 1993; t. 2, 2006), Mažieji Lietuvos istorijos paminklai (su J. Abdulskyte,
R. Verkeliene, 1999), Lietuvos monetos (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2007), Lietuvos lobiai (su M. Michelbertu ir kt., 2007), Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija (2010), Pinigų istorija (2011), Marijampolė. Iš praeities į dabartį
(2011), Marijampolė. Partizaninis karas (su J. Sajausku, 2012), Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis (2013) ir kt. LR MA Kazimiero Baršausko
(1998), Vlado Jurgučio (1998, 2008) premijų laureatas.
Veiklos sritys: LDK numizmatika, pinigų istorija, valstybinė heraldika.
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Kęstutis Žemaitis

Simonas Katilius ir 1863 metų
sukilimas Marijampolės krašte
Įvadas. Lietuva ir Lenkija 2013 metais minėjo 150 metų sukaktį nuo 1863 metų sukilimo Abiejų Tautų Respublikoje. Minėjimas, o
ypač pats sukilimas glaudžiai susieja lenkų ir lietuvių tautas, siekusias
išsaugoti savo tapatybę, kuriai svarbu ir katalikiškumo išsaugojimas.
Sukilimas prasidėjo Lenkijoje ir pasiekė Lietuvą, tuo būdu tapdamas
visų išsilaisvinimo trokštančių buvusių Abiejų Tautų Respublikos piliečių reikalu. Tai viena iš paskutinių tokių stiprių idėjų, jungusių šias
dvi tautas.
Daugelis istorikų 1863 metų sukilimo priežastis, eigą, pasekmes
jau yra ištyrinėję, savo mintis paskelbę spaudoje. Tačiau kaip sukilimas vyko ir kaip į jį įsitraukė liaudis konkrečiose vietovėse, tyrimui
erdvės dar yra pakankamai daug.
Marijampolės apylinkėse aktyviai veikė vienas iš sukilimo vadų
Simonas Katilius. Mokslinės analizės metodu atsakyti į klausimą, kokia jo reikšmė šiam sąjūdžiui – yra pagrindinis šio darbo tikslas.
Simonas Katilius – tarp dvasinio pašaukimo ir visuomeninės veiklos. Sukilimas lėmė nemažai lenkų ir lietuvių saitų. Kunigas
Vaclovas Strimaitis, parašęs Vygrių – Seinų – Vilkaviškio vyskupijų





Nikolajew aus Reutlingen Christina Juditha, Zum Zusammenhang zwischen nationalerIdentitätsbildung und Katholischer Kirche in Litauen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20 Jahrhunderts. Dissertation zur Erlangung des akademischen
Grades Doktor der Philosophie der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-KarlsUniversität Tübingen, 2005, p. 32, 36.
Staliūnas D., „Termino rusinimas prasmės istorija (XIX a. 7 dešimtmetis)“, in: Lituanistica
2006, t. 67, nr. 3, p. 33–34.
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istoriją, aiškina: „Kadangi šis dvarininkų sukilimas prasidėjo iš Krokuvos, tai jis vadinamas „krokosmečiu“. 1863 m. sukilimas, kai lenkai
siekė nepriklausomybės, persimetė į Lietuvą. Tai pavadinta „lenkmečiu“. Šiame darbe minimas sukilėlių vadas Simonas Katilius taip pat
yra savotiška jungtis tarp šių tautų. Jo gyvenimas buvo aukojamas dėl
jų abiejų laisvės. Simonas Katilius buvo kilęs iš žinomos Katilių giminės, giminystės ryšiais glaudžiai susijusios su Sūduvos krašto Olekais.
Vienas iš Olekų buvo Seinų vyskupu pagalbininku ir Vilkaviškio klebonu.
Kaip rašo V. Strimaitis, Katilių giminės šaknys siekia Švenčionių ir Zarasų kraštą. Iš ten jie atsikraustė į Sūduvą, įsteigė Tarpučių
kaimą. 1738 m. čia gyveno Kristupas, Kazimieras ir Mykolas Katiliai.
Kazimieras susituokė su Ieva (mergautinė pavardė nežinoma) iš Kazliškių. Čia gali kilti klausimas – o iš kokių Kazliškių? Suvalkijoje yra
ne vienas vietovardis Kazliškiai ar Kazliškės. Tačiau Ignas Plioraitis,
rašydamas apie Ąžuolų Būdos parapiją, rašo ir apie jos kleboną Mykolą Katilių: „Kapinėse palaidotas klebonas kun. Mykolas Katilius, miręs
1949 m. kovo 22 d. Ąžuolų Būdos klebonijoje dėl širdies nepakankamumo, 73 metų amžiaus. Kaip metrikuose užrašyta, gimęs Šunskų
parapijoje, Kazliškių kaime. Tėvai: Juozas ir Magdalena Varankaitė
– Katiliai“. Kunigas Mykolas Katilius buvo Simono Katiliaus brolio
Juozo sūnus. Tai liudija, kad sukilėlių vadas Simonas buvo kilęs iš
Kazliškių nuo Šunskų.
Iš jų septynių vaikų šeimos berods vyriausias Jonas (1760–1841)
vedė Agnietę Teleišytę. Žinoma tik tai, kad vienas Jono brolis tarnavo Napoleono kariuomenėje, o kitas buvo vienuolis. Jono sūnus Mikas (?–1869), vadintas „gudragalviu“, vedė Gertrūdą Bebrininkaitę.
Ši šeima susilaukė šešių vaikų: Antano, Simono, Juozo, Petro ir dar
dviejų dukterų, kurių vardai nėra žinomi. Aišku tik tai, kad jos buvo
ištekėjusios. Mauručienė gyveno Bartninkuose, o Jurkšienės gyvenamoji vieta jau nebežinoma. Atrodo, vyriausias sūnus buvo Antanas
(1831–1913). Jis, kaip matome, gimęs 1831 – sukilimo metais. Be
Strimaitis V., Vygrių – Seinų – Vilkaviškio vyskupija, Meteliai, Lazdijai. Lietuvos istorijos
institutas, Rankraščių skyrius, F4-484, rankraštis.

Plioraitis I., Ąžuolų Būdos parapija, Kazlų Rūda, 2007, p. 15–16.

	Žemaitis K., „Vyskupas Juozas Oleka (Hollak), jo genealogija, pašaukimas ir paskutinė
valia“, in: Logos, Vilnius: Visuomeninė organizacija „Logos“, 2006, p. 174.
	
Plioraitis I., Ąžuolų Būdos parapija, p. 129.

Strimaitis C., Strimaičių Katilių genealoginė schema. Rankraštis, K. Žemaičio asmeninis
archyvas.

Ten pat.
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abejo, vaikas, o paskui jaunuolis daug girdėjo apie sukilimo įvykius.
Kartais iš Marijampolės krašto sukilimo dvasia per paskirus žmones
nueidavo ir iki kitų Lenkijos vietų.
Kaip teigia Stanislovas Chankovskis, Simonas Katilius mokėsi
Marijampolės apskrities mokykloje, vėliau kunigų seminarijoje10. Seminarijoje Katilius mokėsi 1855–1856 metais11. Vyskupijos seminarija
tuomet buvo Seinuose, ten mokėsi daug susipratusių lietuvių klierikų, jie vėliau tapo ne tik religijos, bet ir lietuvybės, lietuvių kultūros
puoselėtojais. „Maždaug nuo XIX a. vidurio Seinų kunigų seminarija
tapo labai svarbiu ne tiktai kunigų ruošimo centru, bet ir lietuvybės
bei tautinio atgimimo židiniu. Ypatingai seminarija sulietuvėjo, kai
iš Marijampolės gimnazijos atvažiavo čia mokytis daug klierikų“12.
Katilių giminės tyrinėtojas Rimvydas Butautas teigia, jog atleistas iš
Seinų seminarijos: „Simonas 1858 metais užsirašo dailės mokyklon
Varšuvoje. Nuo pat pradžių dalyvauja manifestacijose prieš caro vietininko Muchanovo valdžią. 1861 m. uždarius meno mokyklą grįžo į
Augustavo guberniją. Vėl organizavo Kalvarijos ir Marijampolės valsčiuose manifestacijas ir mitingus. Kartu su Mykolu Akelaičiu 1861 m.
rugpjūčio 12 d. organizuoja manifestaciją Kaune“13. Protestą jie organizavo Kauno Aleksote, taigi Augustavo gubernijoje14. Pats Mikalojus Akelaitis „prasidėjus sukilimui, 1863 m. [...] grįžo iš užsienio į
Augustavo guberniją, gimtąją lietuviškąją Užnemunę, kuri tuo metu
priklausė Lenkijos Karalystei, ir tapo Augustavo vaivadijos sukilėlių
komisaro padėjėju. Jo rūpesčiu 1864 m. pradžioje čia pasirodė lietuviški agitaciniai spaudiniai – į kovą už tikėjimą, žemę ir laisvę agituojantys atsišaukimai...“15.
Sukilimo idėjos pareikalavo ir S. Katiliaus aktyvios veiklos. „1862
metų vidurvasarį sukilėlių komitetas liepia jam [Katiliui – K. Ž.] grįžti
į Augustavo guberniją ir atgaivinti pradėtą agitacinį darbą sukilimui
ruošti, jis tai ir padaro 1862 m. gruodį. 1863 metų pradžioje gavo kapitono laipsnį“16. Taip jaunuolį nuo Marijampolės gyvenimo kelias per
Seinų kunigų seminariją atveda į 1863 metų sukilimą.


10
11
12
13
14
15
16

Łupiński J., Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863, Łódź, 2011, p. 111.
Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa, 1972, p. 64.
Lomžos diecezijos archyvas, sig. II, b. 89, l. 490.
Kviklys B., „Vilkaviškio vyskupija“, in: Lietuvos Bažnyčios, Čikaga, 1982, t. 2, p. 21.
Butautas R., Mūsų šaknys, Vilnius, 1994, p. 108.
Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskiem, p. 64.
Šenavičienė I., Lietuvių kalba 1863 m. sukilimo agitacijoje, Vilnius, 2006, p. 21.
Butautas R., Mūsų šaknys, p. 108.
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Simonas Katilius sukilimo įvykiuose. Suvalkijoje po sukilimo
buvo paplitusi dainelė:
Katilius ir Bazilius mandri generolai,
Jie per naktį nemiegojo, stulpus nukapojo.
Stičniaus17 trisdešimtą dieną visi suvažiavo.
Darė didį Seimą dvare Antanavo18.
Kokią reikšmę tas Antanavo dvaras turėjo sukilime? Jeigu yra
taip, kaip liaudis apdainavo, tai S. Katilius čia buvo reikšminga asmenybė. Į šį klausimą padeda atsakyti interneto svetainėje esanti
šios istorijos ištrauka: „Antanavo dvaras glaudžiai susijęs ir su 1863
metų sukilimu – pats dvarininkas, turėdamas generolo laipsnį, gerai
išmanė karybą ir galbūt priklausė Centriniam sukilėlių komitetui.
Antanave 1863 m. sausio 30 d. įvyko Augustavo vaivadijos sukilėlių
suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Cirijakas Akordas, centrinės sukilėlių vadovybės paskirtas Augustavo vaivadijos civiliniu viršininku, bei Šveikovskis, išrinktas vaivadijos laikinuoju kariniu viršininku. Viktorui Šabunevičiui patikėjo iždininko pareigas. Jo artimiausiu
sukilimo reikalų padėjėju tapo valstietis Simonas Balsys. Be abejo,
labai svarbi asmenybė buvo Viktoras Šabunevičius, Antanavo dvaro
savininkas, dalyvaudamas jame rizikavo ne tik savo visu turtu, o iš
kitos pusės, savo dvarininko pozicija turėjo galimybę sukilimą remti.
Šiame suvažiavime, kuriame dalyvavo net keli šimtai sukilėlių, kilo
nemaži nesutarimai tarp „baltųjų“ (jiems atstovavo C. Akordas) ir
„raudonųjų“. Laimėjo pirmųjų pozicijos. Apmokymai vykdavo aukšta
žole pasižyminčiose pašešupio lankose. Koplyčios rūsyje buvo laikomi
sukilėlių ginklai, o po altoriumi slapstėsi sukilėlių vadovai, iš kurių išskirtinas Špakas. Dvarvietėje palaidojo Bebrininkų kaime gyvenusius
sukilėlius brolius Ilgūnus ir Endziulį; juos kazokai negyvai užkapojo
prie dvaro rūmų“19.
Dainelė ir Antanavo dvaro istorija šiuo atveju mus paskatina domėtis S. Katiliumi. Žinodami, kad jo vardas susijęs su 1863 metų sukilimu, pradėkime šį tyrimą.
„Užnemunėje – Kalvarijos, Marijampolės, Seinų apskrityse
– konspiraciniai būreliai pradėjo kurtis 1862 m. vasarą [...] Marijampolės apskrityje būrelius organizavo Simonas Katilius, Varšuvos menų

Lenkų kalboje „styczeń“ reiškia sausis.
	Strimaitis V., Bagotoji, 1954–1970 m., Lazdijai, 1970, p. 23. http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/Bagotoji%20ist.%20Strimaitis.pdf.
19
Antanavo dvaras (iki 1864 m.), http://www.pilviskiai.lt/publ/41-1-0-778.
17
18
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mokyklos studentas“20, – teigia Ieva Šenavičienė, remdamasi lenkiškais šaltiniais. O kaipgi jis veikė konkrečiose vietovėse? Ar žmonės
patikėjo šio sukilimo veikėjo žodžiais ir sekė jo pėdomis? Istorikas
kunigas V. Strimaitis, kažkada buvęs klebonu Bagotosios parapijoje,
įsitikinęs, kad „Vienas žinomesnių Bagotosios apylinkėje [netoli nuo
Marijampolės – K. Ž.] vadų tarpe buvo Simonas Katilius iš Kazliškių.
Brolis Ievos Mauručienės, atvykusios į marčias į Bartininkus. Buvo tai
gudrus vyras. [Simono tėvas Mykolas Katilius buvo vadinamas „gudragalviu“. Tai rodo jų šeimos ar net giminės bruožą21 – K. Ž.] Kadaise
bandė mokytis Seinų seminarijoj. [...] Būdamas anuo laiku jau mokytu
vyru [...] sukilime dalyvavo, kaip vadovas“22. Dainoje jis vadinamas
generolu, organizatoriumi:
Katilius ir Bazilius mandri generolai.
Jie per naktį nemiegojo, stulpus nukapojo...
Tu, Katilius, [...]
Mūsų brolius suviliojai.
Mūsų brolius suviliojai.
Ir į girias išvadžiojai.
Dovanojai pištalietą,
Pažadėjai po muškietą...23
Iš tikrųjų kaip diversija tuomet buvo nuversti telegrafo stulpai ir
sutraukyti laidai.
S. Katilius visuomet veikė Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijoje – pati Augustavo gubernija buvo tokioje padėtyje. „Tuo metu
Mazovecko vaivadijoje sukilėliams vadovavo J. Jankauskas. Visą sukilimo laiką Simonas Katilius buvo sukilėlių numylėtinis, gerbiamas
vadas. Žmonės apie jį sudėdavo dainas, eilėraščius, pripažindami jo
drąsą. Simono būriai veikė tik Augustavo gubernijoje. Nuolatinius
ryšius Simonas palaikė su kitu sukilėlių vadu, Augustavo vaivadijos
komisaro padėjėju Mykolu Akelaičiu, savo giminaičiu Petru Katiliumi
– Paverniškių dvaro ūkvedžiu, verbavusiu savanorius zanavykijoje.

Šenavičienė I., „Seinų vyskupijos katalikų dvasininkija 1863 m. sukilimo išvakarėse“,
in: Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse, sud.
A. Prašmantaitė, Vilnius, 1999, p. 67.
21
Strimaitis C., Strimaičių Katilių genealoginė schema. Rankraštis.
22
	Strimaitis V., Bagotoji, 1954–1970 m., p. 24. http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/
_docs/Bagotoji%20ist.%20Strimaitis.pdf.
23
Strimaitis V., Bagotoji, 1954–1970 m., p. 24.
20
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Petras Katilius buvo suimtas Šakiuose ir ištremtas 4 metams Riazanės
gubernijon. Augustavo gubernijoje įvyko 17 mūšių“24.
Pats pirmasis sukilėlių mūšis buvo netoli Pilviškių ir kartu Antanavo dvaro – tai Čystos Būdos kaime. Dar jis vadinamas Šilakojo
mūšiu (įvyko netoli Šilakojo miško). Šiame mūšyje, pagal S. Chankovskio aprašymą, dalyvavo ir Simonas Katilius25. Mūšyje sukilėliai
patyrė daug nuostolių. Tai buvo pralaimėjimas, taigi ir S. Katilius savo
prisiminimuose liudija, kad tai labai sugadino sukilėliams nuotaiką26.
Nelaimingai mūšis baigėsi ir pačiam Katiliui – pagal kitą istorinį šaltinį, jis buvo sužeistas27. Būrys buvo suformuotas nelabai toli esančioje vietovėje – Bebruliškėse netoli Kazlų Rūdos. Kaip teigia Kšyštofas
Duninas-Vonsovičius (Krzysztof Dunin-Wąsowicz), Katilius tapo jo
faktiškuoju vadovu28.
Remiantis minėtais liudijimais, reikėtų ieškoti S. Katiliaus ir jo
draugų pėdsakų artimesniuose Marijampolės miesteliuose ir kaimuose. Nors tiesiogiai ir neužsimenama, ko gero, nebus apsieita be jų ir
gretimoje Ąžuolų Būdos gyvenvietėje. Ignas Plioraitis, kurį laiką kunigavęs šiuose kraštuose ir gerai įsidėmėjęs žmonių pasakojimus, savo
knygoje rašo: „Turėjo šiam kraštui įtakos 1831 ir 1863 m. sukilimai
prieš caro valdžią. Yra žinoma, kad 1831 m. gegužės mėn. J. Senkonto ir A. Pušėtos vadovaujami sukilėlių daliniai, persikėlę per Nemuną
ties Kriūkų miesteliu, patraukė per miškus Marijampolės link, netoli
Ąžuolų Būdos, Kiziškių kaime susijungė su M. Prozoro sukilėlių daliniu, vis susiremdami su rusų kariuomenės daliniais, traukėsi link
Augustavo [...] Ąžuolų Būda buvo žinoma 1863 m. sukilimo metu.
Tada šiose apylinkėse buvo telkiami sukilėliai ir dieną vykdomas jų
karinis apmokymas. 1863 m. sausio mėn. jie nukirto telefono stulpus
tarp Kazlų Rūdos ir Virbalio, o balandžio mėn. tarp Mauručių ir Kazlų
Rūdos geležinkelio stočių. Traukiniai įstrigo. Sausio mėn. prie Čystos
Būdos sukilėliai stojo į mūšį su caro kariuomene, kur žuvo 30 kovotojų, ir vadas K. Jastsembskis. Liepos mėn. caro žandarai kovėsi su
Špako (Karolio de Vineno) 160 vyrų būriu ties Kazlų Rūda. Netoli
Lekėčių, Griškabūdžio balose, apsupti kazokų padėjo galvas apie 15
sukilėlių. Kauno rajono Kuro girininkijos 27 kvartale yra tų metų kovų

24
25
26
27
28

Butautas R., Mūsų šaknys, p. 108.
Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskiem, p. 100.
Ten pat, p. 176.
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, http://ipsb.tymczasowylink.pl/index.php/a/szymon-katyll.
Ten pat.
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dalyvių kapinės, saugomos kaip istorijos paminklas. Vyko mūšiai Šilakojo miške ir prie Ąžuolų Būdos, Mikalajavo miške, kur yra jų kapai
Guobų kaime“29.
Kad šiose apylinkėse veikė ir S. Katilius, matome iš jo dienoraščio, kuriuo naudojasi S. Chankovskis. Sukilėliai kovojo daugelyje Suvalkijos vietovių. Mūšiai vyko gana dažnai. Štai 1863 balandžio 1 dieną minimas Kazlų Rūdos mūšis30, balandžio 23 dieną jie kaunasi prie
Balbieriškio31, o birželio 20 dieną prie Alytaus32.
Sukilėliai ir jų vadas S. Katilius išgyveno panašius vargus kaip
ir pokario Lietuvos partizanai. V. Strimaitis, remdamasis žmonių pasakojimais, rašo: „Sukilėlių būrys kartais atrodydavo gana keistokai:
vienas uniformuotas, kitas tik kepurę-konfederatką užsimaukšlinęs
ant akių, vienų mundyruos paprastos sagos, kitų sagose – vienoj pusėj
lenkų erelis, kitoj Vytis, vieni batuoti, kiti vyžiuoti, vieni turi šautuvus
ar pistoletus, kiti prie ilgoko kuolgalio prisitvirtinę dalgius ir mažus
kablius, esą su kriukeliu užkabinęs nutrauksięs nuo arklio kazoką, o su
dalgiu papjausęs... Bendrai kursavo įsitikinimas, kad gausię tuoj paramos iš prancūzų, iš anglų ginklų.
– Tai buvo durna vaina, – pasakojo atsimenantieji. – Jei neini, plaka lenkai, jei eini, plaka maskoliai, kam eini...
Kol buvo sniego, sukilėliai kartais apsiaudavo atbulomis vyžomis,
kad suklaidinus pėdų sekliams ėjimo kryptį. Rusai griebėsi užgniaužti
sukilimą kariuomenės pagelba. Marijampolės ir Kalvarijos apskričių
šiaurinėms sritims [dabartiniai Vilkaviškio ir Šakių raj.] malšinti, neseniai nutiestu geležinkeliu, atvežę į Kazlus tris rotas Izmailo ir Pavlogrado pulkų, vadovaujamų majoro Dubelto. Prie šių – prikomandiruota dar šimtinė kazokų. Su šiais prisijungė dar šimtinė Dono pulko,
atvykusio per Trakus. Šie čia ir buvo slopintojai sukilimo“33. Vis dėlto
didelė dalis visuomenės sukilėlius palaikė. Nors kartais tekdavo pasinaudoti ir valdžios pinigais juos tiesiog nusavinant (kartą sukilėliai
paėmė valsčiaus kasą, kad galėtų Prūsijoje nupirkti ginklų)34, gyventojai kovotojus rėmė ypač maistu35.

Plioraitis I., Ąžuolų Būdos parapija, p. 15–16.
Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskiem, p. 110.
31
Ten pat, p. 122.
32
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, http://ipsb.tymczasowylink.pl/index.php/a/szymon-katyll.
33
	Strimaitis V., Bagotoji, 1954–1970 m., p. 35. http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_
docs/Bagotoji%20ist.%20Strimaitis.pdf.
34
Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskiem, p. 104.
35
Ten pat, p. 110.
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„Užgniaužus sukilimą, Simono Katiliaus smarkiai ieškota, bet ilgai negalėta rasti dėl jo gudrumo, atsargumo ir judrumo. 1864 metų
sausį svetima pavarde bandant pereiti į Galiciją, rusai jį suėmė ir atpažinę pasodino į citadelę, iš ten ištrėmė Sibiran. Vėliau pareiškęs esąs
Austrijos pilietis, paleidžiamas ir grąžinamas į Varšuvą (1870 metais
– S. Chankovskio teigimu36), iš kur jau sėkmingai per Prūsiją pabėgo
į Galiciją. Kurį laiką gyveno Drezdene, ieškojo darbo, bet neradęs vėl
grįžo į Galiciją, į Lvovą. Turėdamas protekciją iš miesto valdžios, kurį
laiką dirbo kelių statybos inžinieriaus padėjėju, vėliau – inžinieriumi.
Paskui, nebesitikėdamas sulaukti amnestijos, emigravo į Austriją, ten
vedė austrę Martą, susilaukė porelės vaikučių. Buvo grįžęs į Eitkūnus, matėsi su savaisiais iš Lietuvos. Galutinai apsigyveno Lvove, čia
ir mirė 1912 metais. Tais laikais ši teritorija priklausė Austrijos–Vengrijos žemei“37. Šunskuose jo atminimui paminkle iškaltas portretas ir
padarytas įrašas.
Katilių giminė ir toliau gyveno Suvalkijoje. Simono brolis Antanas, išbuvęs 7 metus Sibire, grįžo į gimtąjį kraštą38. Kiti Katiliai pasklido po platesnes apylinkes.
Išvados. Lietuviai ir lenkai dažnai turėjo bendrų tikslų, ypač susijusių su svarbiausiomis vertybėmis, tokiomis kaip išlikimas. Kovose
už laisvę, tautinį bei religinį sąmoningumą abi tautos 1863 metų sukilime kovojo kartu.
Augustavo gubernijoje Marijampolės krašte žymus sukilėlių vadas buvo Simonas Katilius, buvęs Seinų seminarijos auklėtinis ir Varšuvos menų akademijos studentas.
Sukilėlius ruošė bei rėmė Antanavo dvaras. Šis ir kiti dvarai turėjo daug įtakos sukilimo pradžiai ir eigai.
Rekomendacija. Rekomenduojama: 1) prisimenant 1863 metų
sukilimą bei jo įvykius Augustavo, Marijampolės krašte plačiau visuomenei pristatyti Simono Katiliaus ir jo kovotojų reikšmę abiejų tautų
kovoje už laisvę; 2) pažymėti Simono Katiliaus tėviškės vietą atminimo ženklu; 3) Antanavo dvaro teritorijoje pateikti informaciją apie
šioje vietoje vykusius sukilimo įvykius; 4) surengti bendrą konferenciją su Lenkijos ir Lietuvos visuomene atsižvelgiant į bendrus praeities
siekius ir ieškant šiuo laikmečiu vienijančių tikslų.
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Ten pat, p. 65.
Butautas R., Mūsų šaknys, p. 108.
Strimaitis C., Strimaičių Katilių genealoginė schema. Rankraštis.

S imonas K atilius ir 1 8 6 3 met ų sukilimas . . .

135

Literatūra
1. Antanavo dvaras (iki 1864 m.), http://www.pilviskiai.lt/publ/41-1-0-778.
2. R. Butautas, Mūsų šaknys, Vilnius, 1994.
3. S. Chankowski, Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa, 1972.
4. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, http://ipsb.tymczasowylink.pl/index.php/a/szymon-katyll.
5. Lomžos diecezijos archyvas, sig. II, b. 89.
6. J. Łupiński, Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863, Łódź, 2011.
7. Nikolajew aus Reutlingen Christina Juditha, Zum Zusammenhang zwischen nationalerIdentitätsbildung und Katholischer Kirche in Litauen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20 Jahrhunderts. Dissertation zur Erlangung des akademischen
Grades Doktor der Philosophie der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-KarlsUniversität Tübingen, 2005.
8. D. Staliūnas, „Termino rusinimas prasmės istorija (XIX a. 7 dešimtmetis)“, in: Lituanistica, t. 67, nr. 3, 2006.
9. C. Strimaitis, Strimaičių Katilių genealoginė schema. Rankraštis, K. Žemaičio asmeninis
archyvas.
10. V. Strimaitis, Bagotoji, 1954–1970 m., Lazdijai, 1972. http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/
bagotoji/_docs/Bagotoji%20ist.%20Strimaitis.pdf.
11. V. Strimaitis, Vygrių – Seinų – Vilkaviškio vyskupija, Meteliai, Lazdijai. Lietuvos istorijos institutas, Rankraščių skyrius, F4-484, rankraštis.
12. I. Šenavičienė, Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių
vyskupijoje XIX a. 5–7 dešimtmetyje, Vilnius, 2005.
13. I. Šenavičienė, Lietuvių kalba 1863 m. sukilimo agitacijoje, Vilnius, 2006.
14. K. Žemaitis, „Vyskupas Juozas Oleka (Hollak), jo genealogija, pašaukimas ir paskutinė
valia“, in: Logos, Vilnius: Visuomeninė organizacija „Logos“, 2006.

Straipsnis recenzuotas

Kęstutis ŽEMAITIS – kanauninkas, teologijos daktaras, Katalikų teologijos
fakulteto Vytauto Didžiojo universitete profesorius. Tyrimų sritis: Lietuvos Katalikų Bažnyčios socialinė veikla 1918–1940 metais.
El. paštas: kestutis.zemaitis@gmail.com.

Kęstutis Žemaitis

Valda s Ku b iliu s

136

Valdas Kubilius

KUNIGAS KRISTUPAS MARIJA
ŠVIRMICKAS – KNYGNEŠYS, ŠVIETĖJAS,
SIBIRO TREMTINIŲ SIELOVADININKAS
2014 m. minime kunigo 200-ąsias gimimo ir 120-ąsias mirties metines.
• 1814 m. rugsėjo 6 d. gimė didikų šeimoje Varnupių kaime,
Daukšių parapijoje, netoli Marijampolės.
• 1824 m. baigė Marijampolės pradžios mokyklą.
• Nuo 1824 m. mokėsi vienuolyne, „aukštojoje lotynų mokykloje“.
• 1831 m. dalyvavo sukilimo prieš carą mūšiuose, du kartus
buvo sužeistas.
• 1832 m. įstojo į marijonų vienuolyną.
• 1837 m. įšventintas kunigu.
• 1844 m. išrinktas Marijampolės vienuolyno vyresniuoju.
• K. M. Švirmickas – pirmasis knygnešys, Sibiro tremtinys,
1846 m. areštuotas už patriotinės literatūros spausdinimo organizavimą ir jos platinimą, įkalintas ir 1852 m. ištremtas į Sibirą, Irkutską.
• 1855 m. po amnestijos galėjo grįžti į Tėvynę, tačiau savo noru
pasiliko Sibire.
• 1855 m. paskirtas nuolatiniu Irkutsko klebonu ir Sibiro būrių
karo kapelionu.



Lenkų istoriografijoje paplitusi pavardės forma Szwermicki (red. past.).
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1855 m. prie bažnyčios atidarė parapinę biblioteką (joje buvo
periodinių leidinių), prieinamą visiems tremtiniams.
Nuo 1856 m. kaip misionierius pradeda lankyti tolimiausias
palei Amūrą išsidėsčiusias tremtinių gyvenvietes didžiausioje
pasaulio parapijoje.
1856 m. rekonstravo ir padidino senąją Irkutsko medinę bažnyčią.
1857 m. prie klebonijos atidarė našlaičių prieglaudą, įsteigė
mokyklą ir pats tapo mokytoju.
1879 m. birželio 22–24 d. kilo didysis Irkutsko gaisras; sudegė
bažnyčia, klebonija, mokykla ir biblioteka.
1884 m. didžiulio autoriteto dėka jo pastangomis pastatyta
nauja mūrinė neogotikinė bažnyčia (gražiausia to meto Rusijos imperijoje).
1887 m., švęsdamas 50-ies metų kunigystės jubiliejų, gavo dovanų iš Popiežiaus Leono XIII sveikinimą, aukso taurę ir mišiolą aukso apkaustais.
1894 m. lapkričio 30 d., sužalotas užpuoliko, mirė. Palaidotas
Irkutsko nusipelniusių irkutskiečių panteone (Jeruzalės kapinėse); sovietmečiu kapai ir panteonas sunaikinti.

„Keturis dešimtmečius būdamas vienos didžiausių parapijų klebonu Sibire, regėjo maža laimės tarp savųjų, bet buvo jų nuolatinio
nepritekliaus ir sunkaus vargo, daugelio karčių ašarų, o neretai ir dvejojimų liudininkas. Nuolat susidurdamas su nelaime, niekada nebuvo
abejingas stebėtojas. Atvirkščiai – jautė sunkią tremtinio gyvenimo
kančią ir stengėsi pagal savo jėgas ir galimybes palengvinti kentėjimus, šalia materialinės pagalbos teikdamas dvasinę paramą su tylia
vilties kibirkštėle, kuri vienintelė tiktai ir gali apsaugoti žmones nuo
dvejojimų ir visiškos nevilties“. Taip pakiliai apie kunigą Kristupą
Švirmicką praėjus šešeriems metams po jo mirties rašė Bažnyčiai ne
itin palankus lenkų mokslininkas, tremtinys Benediktas Dybovskis
(Dybowski). Žinodamas apie kun. K. M. Švirmicko didybę, gerumą ir
teisumą, jis jautė pareigą atiduoti užtarnautą pagarbą ir išreikšti padėką už jo triūsą.
Kristupas Švirmickas gimė 1814 m. rugsėjo 6 d. Lietuvoje, Daukšių parapijoje, netoli Marijampolės esančiame Varnupių kaime, ne-



Kurier Lwowski, 1900, nr. 8, p. 91–92.
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turtingų didikų šeimoje. Tėvų namuose auklėtas religine ir patriotine
dvasia, buvo atsidavęs Tėvynės reikalams iki pat gyvenimo pabaigos.
Pradžios mokyklą baigė Marijampolėje 1824 m. Toliau mokslus ėjo
išplėstos mokymo programos vienuolyno mokykloje, vadinamojoje
„aukštojoje lotynų mokykloje“, kurioje mokyta, be kita ko, lotynų ir
vokiečių kalbų. Prasidėjus 1831 m. sukilimui prieš Rusiją, su grupe
bendraamžių įstojo į tautinę kariuomenę. Kovėsi gen. J. Dvernickio
(Dwernicki) vadovaujamame būryje, mūšiuose prie Stočeko (Stoczek)
ir Nova Viesios (Nowa Wieś) dukart buvo sužeistas. Slapstėsi bajorų
dvaruose, galiausiai gydėsi Čartoriskių ligoninėje Pulavuose; jos kapelionas buvo marijonų vienuolis kun. Janas Dzievulskis (Dziewulski). Ligoje ir kančioje sutiko daugybę geranoriškų žmonių, kurie dėl
jo rizikavo savo likimu ir gyvenimu, nes už pagalbą sukilėliams neretai
buvo tremiama į Sibirą. Pasveikęs 1832 m. įstojo į marijonų vienuoliją, įsikūrusią Marijampolės vienuolyne, gavo Kristupo Marijos vardą.
1837 m. gruodžio 24 d. vyskupas Strašinskis (Straszyński) Seinuose jį
įšventino kunigu.
Iš prigimties jautrus žmonių skurdui ir kančioms, pasirengęs patarnauti labiausiai vargstantiems, susirūpino kurčnebyliais, kurių padėtis tais laikais buvo tragiška. Dažniausiai laikomi psichikos ligoniais,
jie buvo kitų nesuprasti, išjuokiami ir izoliuojami. Pirmąjį Kurčnebylių
institutą Varšuvoje įsteigė pijoras kun. Jakubas Falkovskis (Falkowski). Norėdamas susipažinti su kurčnebylių gydymo metodais, prie jo
prisidėjo ir K. Švirmickas. Išbuvęs ten beveik porą metų (1839–1841),
grįžo į Marijampolę ir prie vienuolyno įsteigtoje specialioje mokykloje pradėjo dirbti su keletu kurčnebylių. Tuo metu tai buvo visiškai
naujas ir ypač sunkus būdas tarnauti artimui. Tolesnis šios institucijos
likimas nežinomas.
1844 m. K. Švirmickas išrenkamas Marijampolės vienuolyno vy
resniuoju ir pamažu vis labiau įsitraukia į pasipriešinimo Rusijai ju-

Dauguma apie K. M. Švirmicką rašiusiųjų nurodo jį gimus 1812 m., o jo dalyvavimą sukilimo kovose apipina legenda apie Napoleono kovų su Rusija metais gimusį vaiką, išauklėtą pagal šių kovų tradiciją. Kadangi yra nemažai jo biografijos datų neatitikimų, šiame
straipsnyje remiamasi paties K. M. Švirmicko pasaulietinei ir bažnytinei valdžiai rašytu
curriculum vitae.

J. Totoraitis, Marianie na Suwalszczyźnie, Stockbridge, 1966, p. 9; T. Wierzbowski, Szkoły
parafialne w Polsce i na Litwie za czasów KEN 1773–1794, Kraków, 1921, p. 214–215.

1821–1847 m. šventimų aktai, Lomžos vyskupijos archyvas (toliau – ADt), f. 147.
	
W. Nowicki, Ks. Jakub Falkowski, założyciel Instytutu Warszawskiego Głuchoniemych,
Warszawa, 1876, p. 24–25; žr. Kun. K. Švirmicko 1885 m. asmens anketa, Irkutsko srities
valstybinis archyvas (toliau – GAIO), f. 297, ap. 1, b. 109.
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dėjimą bei konspiracinę veiklą. Marijampolės vienuolyno vyresnysis
ir keletas kitų marijonų ėmėsi nelegalios veiklos – parūpinti patriotinės literatūros iš Prūsijos ir Prancūzijos. Vienuolynas tapo svarbiu
Lietuvos patriotinio judėjimo centru. Ši literatūra turėjo prisidėti prie
„dvasios ir tikėjimo palaikymo tautoje“. Pagal policijos pateiktus kaltinimus, maždaug nuo 1842 m. K. Švirmickas buvo labai įsitraukęs į
uždraustos literatūros platinimą. Kaltintas uoliai rūpinęsis lėšų spaudai ir literatūrai pirkti paieškomis. Carinė tardymo komisija nustatė,
kad jis buvo atsakingas už literatūros siuntimą per Nemuną į tuo metu
Rusijos imperijai priklausiusią Lietuvą.
Dauguma uždraustos literatūros buvo laikoma vienuolyne, iš jo
išvežiojama po visą Lietuvą. Konspiracija buvo atskleista, dauguma
emisarų suimti. Marijampolės vienuolyne 1846 m. gruodžio 6/18 d.
suimti trys vienuoliai, tarp jų – vienuolyno vyresnysis kun. K. Švirmickas10, ir nuvežti į Varšuvos kalėjimą. Už pasipriešinimą ir neprisipažinimą kaltu K. Švirmickas perduotas karo teismui, kuris jį 1850 m.
rugpjūčio 16/28 d. nuteisė ir išsiuntė į neterminuotą katorgą Sibire11.
K. Švirmickas ir toliau nuosekliai laikėsi pasirinktos gynybos taktikos ir neprisipažino esąs kaltas. Mogiliavo vyskupijos administratoriui jis rašė: „Mane apkaltino, kad per sieną su Prūsija gabenau į Lenkijos Karalystę knygas be valstybinės cenzūros leidimo; vežiau kartą
kitą, tačiau jų ne tik neskaičiau, bet netgi nežinau, kokios tai buvo
knygelės, o Komisija nusprendė ištremti mane į Sibirą“12. Procesui
pasibaigus, Lauko auditoriatas nuosprendį K. Švirmickui sušvelnino
– katorgą pakeitė tremtimi į Irkutsko guberniją, su policijos priežiūra,
paliekant kunigu ir neatimant civilinių teisių. Nuosprendį vietininkas
kunigaikštis Ivanas Paskievičius patvirtino 1851 m. kovo 23 d., ir po

Ten pat.
D. Fajnhauz, Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi. 1846–1848, Warszawa, 1965,
p. 93–94.
	
Karo teismų aktai, AGAD, inw. 1, n. 19, cz. 7, l. 238, 241, 252.
10
Baltarusijos centrinis istorijos archyvas (toliau – NGAB), f. 1781, ap. 251, b. 151,
l. 444–445.
11
Karo teismų aktai, AGAD, inw. 1, n. 19, cz. 7, l. 238, 241, 252.
12
	GAIO, f. 297, ap. 1, d. 24, l. 17.
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metų, 1852 m. kovo 23 d., K. Švirmickas iš Varšuvos ištremtas į Irkutską13.
Mogiliavo vyskupijos administratoriui jis rašė: „Atvykęs į Irkutską 1852 m. gegužės 14 d. buvau kun. D. Hacickio apgyvendintas
parapijos namuose ir pagal išgales viskuo aprūpintas. Aš savo ruožtu už paslaugas, be karštų maldų Kūrėjui, atsidėkojau pagelbėdamas
jam parapijos tarnystėje, nelaukdamas jokios apčiuopiamos naudos,
bet turėdamas norą pagal tarnystės pareigas padėti artimui dvasios
reikaluose“14.
Remiantis 1855 m. lapkričio 17/29 d. amnestijos įsaku, K. Švirmickui leista grįžti į Tėvynę. Tačiau jis, parapijiečiams prašant, savo
valia sutiko pasilikti tremtinių kunigu. Laiške nežinomam adresatui
rašė: „Galiausiai pakartoju, kad mano pastangų laikinai būti paliktam
prie bažnyčios Irkutske neinspiravo ambicijos ar noras praturtėti, o
tiktai supratimas, kad, eidamas tokias pareigas, galiu daugiau patarnauti nelaimingiems į Sibirą ištremtiems katalikams. Galbūt čia slypi
laikinoji, o ne dieviškoji mintis, tačiau nuoširdžiai prisipažįstu, kad
Apvaizdos mums skirtoje lemtyje būna tokių graudžių akimirkų, taip
liūdnai ir taip stipriai užgožiančių sielą ir širdį, kad jeigu ne Dievo
malonė ir maldos jėga, tai būtų itin sunku tą naštą nešti“15. Mogiliavo
administratoriui 1856 m. liepos 18 d. rašytame laiške jis pranešė apie
savo galutinį apsisprendimą likti Sibire: „Pirmiausia drįstu pareikšti ir didžiausią pagarbą, ir mano širdyje neblėstantį dėkingumą už Jo
Šviesybės Garbingojo Mylistos dalyvavimą sprendžiant vargšo vienuolio reikalą. Jeigu tokia Dievo valia ir jeigu Jo Šviesybė Garbingasis
Mylista mano esant reikalinga, kad likčiau Irkutsko bažnyčios kuratoriumi, tai, kol man sveikata leidžia, tikiuosi, kad su Dievo malone ir
ganytojišku palaiminimu galėsiu čia dirbti ir man patikėtas užduotis
vykdyti“16. K. Švirmicko apsisprendimą likti Sibire tiksliausiai nusakė
jo bičiulis tremtinys B. Dybovskis: „Turime pripažinti, kad tai buvo

Duomenys apie teismo proceso eigą, chronologiją, taip pat tremties laiką labai įvairuoja
(net iki kelerių metų). Šiame straipsnyje remiamasi K. Švirmicko 1885 m. asmens anketa,
kurioje jis rašė: „Lenkijos Karalystės vietininkui, Jerevano grafui Paskievičiui 1851 m. kovo 23 d. nuosprendį patvirtinus, buvau iš Varšuvos ištremtas gyventi į Irkutską“ (GAIO,
f. 297, ap. 1, b. 109). Plg.: K. Švirmicko 1855 m. spalio 13 d. laiškas arkivyskupui Ignotui
Holovinskiui (Hołowiński): „buvau išsiųstas į Varšuvos citadelę, kur išbuvau beveik 6 metus, o 1852 m. iš citadelės buvau išvežtas į Irkutską ir perduotas vietos policijos priežiūron“ (GAIO, f. 297, ap. 1, b. 24, l. 16).
14
GAIO, f. 297, ap. 1, b. 24, l. 15 v–16.
15
Ibid, l. 13. Laiškas pavadintas „Mylimi broliai Kristuje“.
16
Ibid, b. 21 (lapai nenumeruoti).
13
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didelis jo pasišventimo aktas, nes nulėmė ne patriotizmo ar prisirišimo
prie gimtųjų vietų stoka, bet karšta meilė tiems nelaimėliams, kurie
grįžti į tėvynę neturėjo teisės, tad būtų turėję likti be religinės paguodos svetimame krašte“17.
Kunigas K. Švirmickas buvo dvasininkas iš pašaukimo, turėjo
jautrią ir atvirą širdį tremtinių poreikiams, taip pat džiaugėsi didžiule savų ir svetimų, net paties generalgubernatoriaus Nikolajaus Muravjovo-Amūrskio pagarba. K. Švirmickas gerai suprato, kas vyksta
daugumos tremtinių širdyje. Nebuvo tai „lengvi“ parapijiečiai. Vieni,
palaužti nelaimės, plūdo Dievą ir žmones, kiti dėl materialinių nepriteklių darėsi abejingi tikėjimo reikalams, valstiečiai turėjo pretenzijų
kunigams, kad įkalbėjo juos sukilti, žadėdami pergalę, o sulaukė pralaimėjimo ir tremties. K. Švirmickas, kuris pats patyrė kalinio ir tremtinio dalią, suprato visus tuos skaudulius ir dvejones, gerbė kiekvieno
pažiūras, kantriai, palengva tirpdė priešiškumą. Kai kurie tremtiniai
puolė į depresiją, alkoholizmą, pasidavė demoralizacijai, kiti krovėsi
turtus ir smaginosi. K. Švirmickas savo bičiuliui rašė: „Ką aš tau galėčiau apie Irkutską parašyti? Statosi, mūrijasi, plauna auksą, prekėms
uždeda didžiulius procentus, linksminasi ir lėbauja, štai ir viskas“18.
1855 m. spalio 10 d. mirus Irkutsko klebonui bernardinų vienuoliui kun. D. Hacickiui, parapijos komitetas nusprendė kreiptis į Irkutsko gubernatorių, kad skirtų K. Švirmicką laikinuoju parapijos valdytoju. Jau spalio 13 d. gubernatorius patenkino prašymą, o spalio 17 d.
K. Švirmickas apie tai pranešė Mogiliavo arkivyskupijai ir konsistorijai19. Remiantis 1855 m. gruodžio 10 d. metropolito dekretu, jis buvo
paskirtas nuolatiniu Irkutsko klebonu ir Sibiro būrių karo kapelionu,
o caro valdžia 1856 m. liepos 26 d. dekretu tai patvirtino20. Jo pareigas griežtai apibrėžė iš generalgubernatoriaus kanceliarijos gaunamos
direktyvos. Generalgubernatoriumi tuo metu buvo aukštos kultūros
grafas N. Muravjovas-Amūrskis.

[B. Dybowski], Pamiętnik Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku
1878, Lwów, 1930.
18
Kun. Švirmicko 1879 m. rugpjūčio 3 d. laiškas, Biblioteka Jagiellońska (toliau – BJ), rkps
11/67.
19
Kun. Švirmicko 1879 m. spalio 17 d. raštas Mogiliavo arkivyskupui, GAIO, f. 287, ap. 1,
b. 21, l. 11.
20
„Irkutske pristatytas Rytų Sibiro vietos vyriausiosios valdybos, Mogiliavo vyskupijos
administratoriui leidus, einu Irkutsko klebono ir karo kapeliono pareigas nuo 1855 m.
gruodžio 10 d. Bažnytinės ir pasaulietinės valdžios į tas pareigas patvirtintas 1856 m.
liepos 26 d.“ Žr.: Kun. Švirmicko asmens anketa, GAIO, f. 287, ap. 1, b. 109.
17
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Be klebono pareigų Irkutske, K. Švirmickas privalėjo kasmet lankyti tikinčiuosius, pabirusius po šią didžiausią pasaulio parapiją; jis
ypač karštai troško aplankyti iki tol bažnyčiai buvusias neprieinamas
teritorijas palei Amūrą. Kunigo kelionės maršrutas buvo griežtai apibrėžtas ir apėmė tiktai didesnes katalikų gyvenamas vietoves. Kelionių priemonės, sustojimo vietos ir finansavimas taip pat nurodytas.
K. Švirmickas paprastai keliaudavo žiemą: pašto traktais, garlaiviais,
valtimis, arkliais, šiaurės elniais, jaučiais, slidėmis, šunų kinkiniais21.
Kelionės be galo vargino, bet misionieriui jos teikė didžiulį džiaugsmą. Kiekvienais metais jis aplankydavo savo parapijiečius, pasiekdavo
atokiausius laukinių apylinkių užkampius. Dažnai išsukdavo iš kelio
paguosti net vieno užmiršto varguolio, bet tai darydavo savo sąskaita, nebent pašto stotyje sutikdavo kokį geradarį ir pasiturintį žmogų,
kuris padengdavo jo kelionės, maitinimosi ir nakvynės išlaidas. B. Dybovskis, gerai pažinojęs Sibiro realijas, rašė: „kiekvienas jo parapijietis
su ilgesiu ir karštligišku nekantrumu laukdavo pavasarį pasirodančio
angelo guodėjo klebono asmenyje, mokėjusio atgaivinti bei sustiprinti
kiekvieną sopančią širdį ir įkvėpti tikėjimą geresne ateitimi“22.
Apie alinančias jo sielovadines keliones išliko daugybė liudijimų,
nes grįžęs visada pateikdavo ataskaitą dvasinei valdžiai Mogiliave.
Didžiulį džiaugsmą jam suteikė gautas leidimas vykti į sielovadinę kelionę į Amūro kraštus, kuriuos Rusija atėmė iš Kinijos. Ten gyveno
daugybė tremtinių iš Lenkijos, ir joks kunigas iki tol jų nebuvo lankęs.
Savo džiaugsmu dalijosi su kunigu Juzefu Renieru (Renier) iš Zakariškių: „Galiausiai išsipildė mano troškimai. Garbusis grafas Muravjovas-Amūrskis leido man vykti į kelionę teikti sielovadinių paslaugų
katalikams, nuo seno gyvenantiems Amūro provincijose, taip pat per
pastaruosius trejetą metų nuolat iš Europos atkeliamiems tremtiniams
(Aiguno sutartis buvo pasirašyta 1858 m.). Visapusiškos pagarbos,
pagyrų ir dėkingumo vertas mūsų grafas sutiko, kad Dievui leidus galėsiu vykti. Į Irkutską grįšiu šių metų gruodį. Šiame kelių tūkstančių
varstų plote galėsiu katalikus paguosti ir tikėjime sustiprinti. O, koks
laimingas būsiu šioje kelionėje. Pirmąkart katalikų kunigo balsas sklis
iki tol buvusiose nepasiekiamose žemėse. Pirmąkart nuo pasaulio iš-

Dokumentai apie kun. Švirmicko pastoracines keliones. Pateikiami duomenys apie pažymėtas trasas, sustojimai, kelionės priemonės ir kt. Byloje yra dokumentai, apimantys 1857
01 07–1860 03 09 laikotarpį (GAIO, f. 297, ap. 1, b. 23).
22
Kurier Lwowski, 1900, nr. 8, p. 92.
21
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gelbėjimo Dievo Sūnaus nekruvinoji auka šiuose kraštuose bus aukojama“23.
Ta didžioji misijų kelionė po Rusijos Tolimuosius Rytus truko
nuo 1859 m. kovo iki 1860 m. sausio vidurio. K. Švirmickas aplankė
apie 350 tremtinių katalikų. Daugumai katalikų kunigo atvykimas ir
šv. Mišios, aukojamos pirmąkart po daugelio metų, regis, paties Dievo
užmirštame Sibiro užkampyje, buvo neeilinis įvykis, galimybė geriau
patikrinti savo sąžinę Dievo, Tėvynės ir artimųjų atžvilgiu, galimybė
atsitokėti iš alkoholizmo ir atnaujinti tikėjimą. Kunigas tuomet įveikė
tūkstančius kilometrų, aukojo šv. Mišias, krikštijo, klausė išpažinčių,
mokė, teikė Santuokos sakramentą, šventino kapus, guodė ir stiprino.
Bičiulių prašomas, šią ilgiausią ir sunkiausią, bet daugiausiai dvasinio pasitenkinimo teikiančią misijų kelionę vaizdingai aprašė pranešime, kurį įteikė spaudai. Jame buvo atskleisti jaudinantys susitikimai:
„Meldžiantis ir giedant iš tikro ne vieno akys pasruvo ašaromis, nes,
užplūdus atsiminimams apie gimtus kraštus, liūdna ir graudu širdyje
darėsi, kad esame nuo jų, nuo tėvynės taip atskirti. Vienas Dievas težino, ar kada nors sulauksime galimybės gyventi gimtojoje žemėje, bent
kaulelius joje palaidoti.“ Vėliau kitoje savo kelionėje Sibire jis taip pat
susitiko keletą kraštiečių ir rašė: „Pagalvojus, kad šiame žemės lopinėlyje tikriausiai pirmąkart buvo aukojama nekruvinoji Dievo Sūnaus
auka ir kad mane, nevertąjį, Dievas pasirinko pirmuoju, kuris atnešė į
tas vietas paguodą katalikams, ir mano ašaros maišėsi kartu su mano
penitentų ašaromis. Gailesčio ir atgailos ašaros už nuodėmes ir nepakankamą mano pasišventimą Dievui ir broliams“24.
K. Švirmickas buvo nepaprasto gerumo, pasiaukojimo, nuolankumo žmogus. Savo laiškus jis pasirašinėjo humilibus servus. Apie save
sakydavo: „aš vargšas kunigėlis“25. Vargšas ne materialine prasme.
Kuklus, pasiaukojantis, netrokštantis garbės, paaukštinimo. Pasak
liudininkų, darė daug gera vengdamas kaip nors pagarsėti. Laiške
M. Dubeckiui (Dubiecki) jis pateikė gražų evangelinio uolumo pavyzdį: „Dieve, apsaugok mane nuo baisios paaukštinimų pareigos. Aš
prastuolis ir nusidėjėlis. Šiandien pakrikštijau 6 vaikus. Norėčiau ir to-

Kun. Švirmicko 1859 m. kovo 16 d. laiškas kun. J. Renier, Pamiętnik Religijno-Moralny,
t. 4, 1859.
24
K. Szwermicki, Wyjątki z dziennika podróży [...] odbytej w krajach amurskich i Guberni Irkuckiej w dniach 26.III.1859 do 25.I.1860, Pamiętnik Religijno-Moralny, t. 7, 1861,
p. 161–189, 281–300, 397–421, 504–531, 643–655.
25
K. Švirmicko 1879 m. liepos 8 d. laiškas J. I. Kraševskiui iš Irkutsko, BJ, rkps, 6536/IV,
l. 387–388.
23
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liau guosti visus, varginamus taigos, Sibiro, atkirtimo nuo pasaulio.“
F. Zenkevičiaus (Zienkiewicz) laiške skaitome: „Ne vienas senolis ar
nevykėlis randa prieglobstį klebonijoje, o ne vienas, ką tik atvykęs
– ir laikiną nakvynę“26. Po amnestijos 1857 m. daugelis ištremtųjų
gavo leidimą grįžti į gimtinę ar išvykti iš Sibiro į kitas vietoves. Tačiau
dauguma jų negalėjo tuo pasinaudoti dėl daugelio priežasčių: skurdo
ir lėšų, reikalingų kelionei, stygiaus; kai kurie neturėjo kur ir pas ką
grįžti, nes jų žemės buvo konfiskuotos; kai kurie buvo labai nuvarginti
amžiaus ir ligų.
Tėvas Švirmickas juos užtarė, rašė karštus pagalbos prašymus.
Antai laiške, adresuotame „geriausiajai ir brangiausiajai poniai generolienei“ (tikriausiai Marijai Jušnevskai (Juszniewska), prašo finansinės paramos tiems, kurie patys negali savimi pasirūpinti. Jo laiškai
– tai Jeremijaus aimanos, kupinos sielvarto ir šauksmo į nejautros apimtus kraštiečius. Kunigas rašo: „Ponia generoliene, juk mes čia visi
pliki kaip turkų šventieji, o vis dėlto, ribodami savo būtiniausius poreikius, padedame suparalyžiuotam nelaimėliui. O šis lozorius juk turi
turtingą brolį.“ K. Švirmickas karštai prašo tarpininkauti ir sujudinti
brolio sąžinę. Nes jeigu „ne geranoriški bičiuliai, seniai jo sąžinę slėgtų brolio mirtis“27.
K. Švirmickas buvo gerbiamas žmogus: „mielai jam lenkėsi lenkai
ir rusai, budizmą išpažįstantys buriatai, taip pat ir žydai, kiekvienam
iš jų priklauso mūsų klebonas“. Savo padėtimi šis nesididžiavo, tačiau
– bent vieną kartą – ja pasinaudojo, prašydamas išvaduoti Juzefatą
Ohryzką, itin griežtai saugomą kalinį, laikytą visiškai izoliuotą, pasibaisėtinomis sąlygomis, kreipdamasis su prašymu į generalgubernatorių Siemielnikovą. Rapolas Kalinauskas, kuriam K. Švirmickas buvo
šią paslaptį patikėjęs, rašė, kad generolas iš pradžių „baisiai įsiuto ir
išdėjo Ohryzką paskutiniais žodžiais“. Tačiau, pasak R. Kalinausko,
„netrukus išgirdome, kad Ohryzkas paleistas iš baisaus Viliuisko kalėjimo“28.
K. Švirmickas tvirtino, kad dėl globos ir sielovadinio darbo stokos tremtiniai po keliolikos metų prarado katalikybę ir lenkiškumą.
Išsklaidyti po Sibirą, jie gyveno be Krikšto, Santuokos, Išpažinties,

26

27

28

F. Zenkevičiaus 1868 m. rugsėjo 10/22 d. laiškas P. Puslovskai (Pusłowska) iš Irkutsko,
Ossolineum, sign. 13323/II.
Kun. Švirmicko 1857 m. balandžio 15 d. laiškas poniai generolienei, Kunigų rezurekcionistų
archyvas Romoje, rkps 44853.
R. Kalinowski, Wspomnienia. 1835–1877, oprac. R. Bender, Lublin, 1965, p. 45–46.
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Irkutsko medinės Dievo Motinos Dangun ėmimo bažnyčios projektas.
Pastatyta kun. K. Švirmicko 1825 m.

mirštančiųjų sakramentų. Iš pradžių jiems tai buvo didelis šokas, vėliau apėmė abejingumas, tad pamažėle prarasdavo tautiškumą. Norėdamas juos išgelbėti, K. Švirmickas ne kartą kreipėsi į metropolitą
dėl koplyčių statymo Sibire. Taip pat prašė atsiųsti į Irkutską vikarą ir
parūpinti jam atlyginimą. Prašė stropiau atrinkti į Sibirą siunčiamus
dvasininkus: „Nes atvykę kai kurie dvasininkai nemato reikalo garbinti Dievą ir gelbėti sielas, bet labiau linksta kliautis laisvojo luomo
(laisvės) teisėmis ir pasitraukia iš akylos tikrosios dvasinės vadovybės
priežiūros“29.
K. Švirmickui atvykus į Irkutską, toje parapijoje buvo 9 kunigai
tremtiniai, iš jų 6 vienuoliai ir 3 dieceziniai kunigai. Visi iki tremties
ėjo svarbias bažnytines pareigas. Šių kunigų padėtis buvo katastrofiška, kai kurie neturėjo net brevijoriaus. Pasak klebono D. Hacickio,
„jie save laiko – ir iš tikro taip yra – labai nelaimingais ir užmirštais.
Kad išgyventų, turi sunkiai dieną, o kai kada ir naktį dirbti už menką
duonos gabalėlį, nes, visą tiesą išpažįstant Jūsų ganytojiškai malonybei, turiu sąžiningai pasakyti, kad jų padėtis materialiniu atžvilgiu yra
apverktina“30. Matydamas tokią sunkią likimo brolių materialinę ir
psichologinę padėtį, K. Švirmickas juos įvairiai rėmė. Jam gyvenant

29
30

GAIO, f. 297, ap. 1, b. 21, l. 6.
GAIO, f. 297, ap. 1, b. 11, l. 52.

K. M. Švirmickas
apie 1856 m.
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Medinis ažūrinis altorius, pastatytas 1868 m. Architektas Valerijonas Kulikovskis, skulptorius
Voicekas Koperskis iš Varšuvos

Irkutske klebonijoje nuolat apsistodavo kunigai tremtiniai. Aplinkybės ir situacija buvo palanki dvasininkų
demoralizacijai. Tai K. Švirmickas puikiai žinojo ir rašė:
„Atvykusieji neretai užmiršta tikslą, kurio link turėtų eiti.
Greitai jų širdis ir protus pagrobia gobšumas, alkoholizmas, palaidi papročiai ir jie kelia ganomųjų pasipiktinimą
ir visuotinę panieką“31. Tremtinys F. Zenkevičius 1868 m.
rašytame laiške nurodė, kad Irkutske „mūsų bažnytėlė yra
[...], prie jos nūnai yra du kunigai, abu buvę tremtiniai.
Klebonas kun. Švirmickas savo lėšomis išlaiko kitą, nukaršusį senį kun. T. Pavlovskį (Pawłowski)“32. K. Švirmickas
1877 m. rašė savo bičiuliui M. Dubeckiui: „Šiuo metu pas
mane klebonijoje gyvena vienas kunigas iš Tunkos. Labai
padorus dvasininkas“33.
K. Švirmickas savo veikla stengėsi palengvinti kančias, kiekvieną sutikti atvira širdimi, įskiepyti žmonėms
artimo meilės poreikį, visada gerbti žmogų, kad ir kokia
būtų jo religija ir politiniai įsitikinimai. Tokią nuomonę
apie jį išsakė Sibiro tremtinio sūnus, Irkutske gimęs Viktoras Toločka: „Nepaisant tikėjimų skirtumo, Kalinauskas
ir Hofmeisteris (protestantas) nuoširdžiai bičiuliavosi ir
abu puoselėjo didžią pagarbą Irkutsko klebonui kunigui
Švirmickui. Kartą Hofmeisteris savo laišką Švirmickui
baigė žodžiais: „O dabar leisk mano heretiškoms lūpoms
pabučiuoti tavo katalikišką ranką.“ Ir toliau V. Toločka
sako: „Šis kuklus žmogus, Irkutsko klebonas, kurio parapija buvo didesnė už didelę valstybę, galima sakyti, buvo
šventasis. Jeigu pasitaiko šventų žmonių, – kuo beatodairiškai tikiu, – tai kun. Švirmickas į tą skaičių neabejotinai
įėjo. Jam gyvam esant gerbė jį tremtiniai ir katalikai, gerbė kitatikiai, stačiatikiai ir kiti, kurių atmintyje jis dar yra
išlikęs“34.
Šio straipsnio autoriui nuvykus į Irkutską ir kalbantis
su jo gyventojais, senųjų tremtinių palikuonimis, teko tuo
pačiam įsitikinti.

M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków, 1928, p. 237.
Ossolineum, rkps 13323/II.
33
BJ, rkps 11/62.
34
1931 m. birželio 29 d. laiškas, Lenkijos marijonų provincijos archyvas.
31

Naujosios Dievo Motinos Dangun ėmimo bažnyčios architektas
generolas Jonas Tamulevičius

32
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Dar vienas K. Švirmicko tėviško rūpinimosi vargšais
kunigais pavyzdys yra arkivyskupui Vaclovui Žilinskui
1857 m. jo parašytas ugningas laiškas dviejų dominikonų
– kun. J. Senkevičiaus (Sienkiewicz) ir kun. I. Necunskio
(Nieciuński) – reikalu: „Šie kunigai į Irkutsko guberniją atvyko kaip tremtiniai 1835 m., apgyvendinti nuošaliausiame
užkampyje. Gyveno visiškam varge. Tuo metu palūžo daug
kunigų, o šiedu, nepaisydami savo nelaimės ir visiškai abejingos atmosferos, išliko nepaliesti demoralizacijos. Teisingu ir garbingu elgesiu, dievobaimingu gyvenimu, sunkiu,
varginančiu darbu išsikovojo padėtį, yra apsupti pagarbos
ir meilės. Elgėsi visada pavyzdingai, dievobaimingumas ne
tariamas, bet iš sielos ir širdies plaukiantis. Dievo malonė
apsaugojo juos nuo moralinio sugedimo ir papiktinančio
gyvenimo. Galbūt norėjo parodyti pavyzdį kitiems?“ Toliau laiške K. Švirmickas karštai prašė arkivyskupą jiems
padėti ir užtarti prieš valdžios atstovus35. Įsikišimas pasirodė esąs sėkmingas, nes jau 1857 m. abiem buvo leista grįžti
Irkutsko bažnyčia.
į Tėvynę ir netgi sugrąžintos kunigų pareigos.
Raižinys iš „Kłosy“,
Mažai žinoma apie plačią K. Švirmicko pusiau legalią ir nelegalią 1882, t. 34., nr. 882
veiklą tarp ištremtų kunigų, ypač gyvenusių Usolėje ir Tunkoje. Žinių
turime tik iš labai apibendrintų pasakojimų. Usolės druskos kasyklos,
kuriose daugiausia dirbo katorgininkai ir tremtiniai, buvo apie 70 kilometrų nuo Irkutsko. 1865 m. ten buvo apie 250 tremtinių. K. Švirmickas turėjo leidimą juos lankyti ir teikti dvasinius patarnavimus. 1866
ir 1867 m. Usolėje jis išbuvo po ištisą savaitę. Gyvenvietėje vienas gyvenamasis namas tapo maža koplytėle, kurią tremtiniai suremontavo
ir sutvarkė savo surinktais pinigais. Tiesa, Usolėje gyveno ir daugiau
kunigų, tačiau, kaip katorgininkai, jie buvo pašalinti iš kunigų ir neturėjo teisės teikti dvasinių patarnavimų.
Verta atkreipti dėmesį į K. Švirmicko santykius su tremtiniu
R. Kalinausku, dabar paskelbtu šventuoju Rapolu. Daug kartų lankęsis Usolėje, iš pokalbių, susitikimų, išpažinčių jis gerai pažinojo
jaunąjį Kalinauską. Ši pažintis peraugo į draugystę. K. Švirmickas atskleidė jo kilnumą, jautrumą ir šventumą. Galima drąsiai teigti, kad
siekė jį apsaugoti nuo sugadintos moralės nusikaltėlių pasaulio ir padėjo persikelti į Irkutską, leido nemokamai apsigyventi savo namuose

35

GAIO, f. 297, ap. 1, b. 21, l. 10.
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ir daugiau nei dvejus metus išlaikė, skatindamas jį trokšti dvasiškai
tobulesnio gyvenimo. R. Kalinauskas iki mirties buvo dėkingas savo
globėjui ir dvasiniam vadovui – savo atsiminimuose ir laiškuose ne
kartą apie tai rašė. Sugrįžęs iš Sibiro, jis rašė: „Ne be gailesčio teko
atsisveikinti su tuo mielu kampeliu klebonijoje, kur teko praleisti paskutinius porą metų. Skausmingiausia buvo visam laikui atsisveikinti
su mylimu kunigu Švirmicku, už kurio tėvišką širdį ir vadovavimą esu
labai dėkingas“36. 1872 m. laiške R. Kalinauskas aprašė, koks vaidmuo
jo gyvenimo kelyje teko šiam kunigui: „Man perdavė laišką iš Irkutsko
garbusis kunigas klebonas Švirmickas. Labai vertinu šio dievobaimingo kunigo draugystę, su dideliu malonumu skaičiau tuos paprastumo
ir draugystės Kristuje kupinus žodžius, kuriuos man siuntė. Po amžiną
atilsį kunigo Felicjano jam labiausiai esu dėkingas už mano dvasios
uolumo ir religinės praktikos stiprinimą“37.
Kunigas K. Švirmickas labai sielojosi dėl Sibiro tremtinių skaudulių ir buvo kupinas užuojautos nelaimių ištiktiems žmonėms. Bet
tai – ne tik žodžiai. Pasak B. Dybovskio, jo rankos buvo pilnos gerų
darbų. Apie jo gerumą ir artimo meilę daug prirašyta, bet drąsiai galima teigti, kad didžiausias jo rūpestis buvo vaikų – Sibiro našlaičių ir
vargšų, apleistų tremtinių vaikų likimai. Jo laiškuose ir raštuose daug
užuominų apie tragišką jų padėtį, karštų maldavimų tautiečių užuojautos ir finansinės pagalbos. Kaip stipriai ir giliai širdyje jis išgyveno
tas bėdas, rodo ir tai, kad savo „Kelionės po Sibirą dienoraštį“ baigė
karšta pagalbos našlaičiams malda: „O brangiausias Išganytojau, Tu
mylėjai vaikus ir leisdavai jiems prie savęs artintis. Tu mums liepei
būti tokiems nekaltiems ir paprastiems kaip jie, ir tik su ta sąlyga pažadėjai savo Karalystę, įkvėpk savo tikinčiųjų širdyse aktyvią jų atjautą, kuri leistų Tavo šventas tiesas skleisti apleistiems mano parapijos
vaikams. Skaudžiausia ir sielai liūdniausia, kai beveik visiškai nėra
religinio auklėjimo vaikų, gimstančių iš tokių tėvų. Vargšės tos būtybės auklėjamos, gyvena arba greičiau vegetuoja visiškai nežinodamos
pagrindinių tikėjimo tiesų ir moralės normų. Kad būtų užkirstas kelias
blogiui, pašalinti netinkami pavyzdžiai iš jautrių vaikelių širdžių ir jie
išugdyti vertingais visuomenės nariais, geriausias ir sėkmingiausias
būdas būtų mokyklos arba bent prieglaudos įsteigimas katalikų vaikams prie Irkutsko katalikų bažnyčios“38.
R. Kalinowski, Wspomnienia..., p. 125.
Św. Rafał Kalinowski, Kartki z księgi mojego życia, Kraków, 2007, p. 142.
38
K. Szwermicki, Wyjątki z dziennika podróży... (zakończenie).
36
37
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Kukliomis finansinėmis išgalėmis jau antraisiais klebonavimo
metais klebonijoje jis priglaudė būrelį našlaičiais likusių vaikų, vėliau
savo lėšomis keliolikai iš jų įsteigė parapinę mokyklą ir pats tapo mokytoju, auklėtoju, mylinčiu tėvu. Mokyklą išlaikyti ir tvarkytis jam
padėjo kiti tremtiniai. R. Kalinauskas apie tai rašė: „Yra čia keletas
vaikų, tiesa, siaubingai detonuojančių giedant, bet gerų ir dievobaimingų, daugiausia našlaičių, kuriems pats Dievas yra ir tėvas, ir motina. Ištraukti iš varganos aplinkos ir sugedimo (nors šių vaikų blogi
įpročiai sunkiai įmanoma išrauti), man jie dvelkia jų nelaimės žavesiu
ir tuo nekaltumu, kuris vaikus daro mielus Dievui ir žmonėms“39.
Sunkų jo darbą su našlaičiais daugelis tremtinių pripažino ir reiškė tam pritarimą laiškuose ir laikraščiuose. Su nuostaba K. Švirmicko darbą vertino tremtinys Feliksas Zenkevičius, savo seseriai rašęs,
kad Sibire esąs toks kunigas, kuris, atrodo, jau užmirštiems sibiriečiams daro aplinkinį pasaulį gražesnį, lengviau pakeliamą ir artimesnį,
stengdamasis pasiekti ir aplankyti kiekvieną tremtinį su drąsinamu ir
viltingu žodžiu. „Šis garbingas kunigėlis paprastai iš tokios kelionės
grįžta su keliolika pakely paimtų našlaičių, juos paskui ugdo ir kiek
gali padeda įsitvirtinti. Su mergaitėmis jam, tiesa, nesiseka, todėl atsisakė pats vadovauti jų auklėjimui, tačiau keletą berniukų turi ir dabar
– įkurdino juos pas įvairius amatininkus“40. Koks svarbus jam buvo
taip surinktų našlaičių likimas, rodo jo veiksmai po baisaus gaisro Irkutske 1879 m. birželio 22–24 d., kai sudegė pusė gražiausios ir turtingiausios miesto dalies, taip pat bažnyčia ir klebonija. Maisto ir darbo
jėgos kaina išaugo dvigubai, o nuomojamų patalpų – penkis kartus.
K. Švirmickas didžiulėmis pastangomis išnuomojo „vargingą namelį“,
jame įrengė koplyčią, butą bažnyčios tarnautojams ir sau. Nepaisydamas didžiulių sunkumų, susijusių su butais, pasiėmė visus prieglaudos
41
vaikus, o kelis iš jų apgyvendino savo kambarėlyje .
Tremtinių dvasiniam labui prie Irkutsko bažnyčios veikė parapinė biblioteka. 1855 m. joje buvo 655 knygos, ji buvo prieinama visiems tremtiniams. K. Švirmicko dėka Irkutsko bažnyčia lietuviams,
latviams, lenkams, baltarusiams, estams buvo ne tik religinio, bet ir
tautinio, patriotinio gyvenimo centras, nes palaikė ryšius su Tėvyne
per tinkamai parinktą religinę-patriotinę literatūrą, taip pat įvairią
profesinio turinio lektūrą kitomis kalbomis, mat Irkutske būrėsi „lenŚw. Rafał Kalinowski, Kartki z księgi mojego życia, p. 129.
Ossolineum, rkps 13323//II.
41
Laiškas J. Kraševskiui, BJ, rkps 6536/IV; laiškas M. Dubieckiui, ibid, rkps 11/67.
39
40
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kų inteligentijos žiedas“. Knygų skaičius 6 dešimtmetyje siekė apie
3 tūkstančius. Iš lenkiškų leidinių K. Švirmickas užsakydavo Biblioteka Warszawska, Pamiętnik Religijno-Moralny, Teka Wileńska, Słowo,
Przegląd Katolicki, Tygodnik Ilustrowany, Kurier Warszawski, nereguliariai – ir kitų periodinių leidinių. Šis sąrašas atrodo įspūdingai,
turint omenyje atstumą, sunkumus ir išlaidas, susijusias su pašto siuntimu į Sibirą. K. Švirmickas įdėjo daug triūso palaikyti dvasią, stiprinti
širdis ir organizuoti neretai sutrikusių, puolusių į depresiją, vargingų
tremtinių susitikimus prie Irkutsko bažnyčios. Per didįjį gaisrą biblioteka, deja, sudegė. Gaisras Irkutske virto tikra tragedija. K. Švirmickas
rašė graudingus laiškus tautiečiams, siuntė juos į daugelio laikraščių
redakcijas, tačiau neturėjo vilties pastatyti naują šventovę42. Žinojo,
kaip sunkiai buvo statomos šventovės Rusijos imperijos miestuose.
Tačiau dėl K. Švirmicko autoriteto aukos viršijo bet kokius lūkesčius – aukojo net kitų tikėjimų išpažinėjai. Nauja neogotikinė bažnyčia,
viena gražiausių Rusijos imperijoje, iškilo per 4 metus. Ji pastatyta iš
suaukotų „Irkutsko gyventojų, katalikų ir stačiatikių, politinių tremtinių ir smulkių pirklių lėšų, paprastų Sibiro darbininkų rankomis“. Prie
bažnyčios rengtos karitatyvinės akcijos. Čia būdavo šelpiami politiniai
tremtiniai, pabėgėliai. Daug išleista padėti vargšams, daugiavaikėms
šeimoms – lenkų, latvių, lietuvių, baltarusių, estų.
Kunigas K. Švirmickas, kaip ganytojas, Sibire patyrė ir liūdnų
akimirkų, kai turėjo dalyvauti tragiško Užbaikalės sukilimo 1866 m.
keturių vadų egzekucijoje. Pasak tų įvykių liudininko, „Egzekucijos
vietoje kun. Švirmickas jau laukė. Senelis buvo išblyškęs ir drebėjo“43.
Jis buvo liudininkas ir kankinystės jauno sukilėlio Ignoto Eichmilerio
(Eichmiller), kuris, gindamas savo orumą, trenkė antausį generalgubernatoriui Semielnikovui.
Išvargintas kelionių, alinančio darbo, pašlijusios sveikatos,
K. Švirmickas prašėsi atleidžiamas iš einamų pareigų. 1855 m. liepos
14 d. arkivyskupas patenkino jo prašymą. Kadangi jo įpėdinis neatvyko, kunigas, prašomas tikinčiųjų ir įpareigotas savo misijos jų atžvilgiu, savo prašymą atšaukė. 1886 m. kovo 22 d. metropolitas grąžino jį
į ankstesnes pareigas44.
42

43
44

Ibid; ugningą pagalbos prašymą atstatyti šventovę K. Švirmickas išsiuntė daugeliui įtakingų
asmenų krašte ir emigracijoje. Prašymas paremti buvo išspausdintas ir Przegląd Katolicki,
1879, nr. 35, p. 561–562. Šventovės statybos istoriją ir jos reikšmę aprašė Irkutsko universiteto profesorius Semionas Kovalis Vostočno-Sibirskaja pravda, 1968 05 31.
Pamiętnik Kijowski, t. 3, Londyn, 1966, p. 167.
Kun. Švirmicko asmens anketa, GAIO, f. 297, ap. 1, b. 109.
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1978 m. perkonstruoti vargonai
koncertams (atliko Vokietijos firma
„Aleksandr Sukė“)

1990 m. Irkutsko filharmonijos vargonų
muzikos koncertų salė ir katalikų tikintiesiems grąžinta bažnyčia. Kunigas – tėvas
Ignas Pavlius

Taip dabar atrodo Dievo Motinos Dangun ėmimo bažnyčia
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Jeruzalės kapinės ir nusipelniusių Irkutskui asmenų panteonas (čia palaidotas ir
kun. K. Švirmickas). Kapuose galėjo būti palaidota apie 120 000 žmonių, sovietmečiu kapavietės sunaikintos, įsteigtas Centrinis kultūros ir poilsio parkas

1887 m. K. Švirmickas šventė savo 50-ies metų kunigystės jubiliejų. Ta proga Sibiro kunigai padovanojo jam ypatingą dovaną – erškėčiais vainikuotą taurę45. Popiežius Leonas XIII atsiuntė jam auksinę
taurę ir mišiolą su aukso apkaustais, o kartu atsiųstame laiške pava-

45

Žr. P. Burdziej, „Ksiądz Krzysztof Szwermicki, duszpasterz Sybiru“, Przegląd Powszechny, 1987, nr. 1, p. 83. Ne viename XX a. rašytame darbe minima popiežiaus Leono XIII ir
sibiriečių dovana, tačiau XIX a. šaltiniuose apie tai nėra jokių užuominų.
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dino jį „katalikų misionierių pasididžiavimu, marijonų papuošalu ir
popiežiaus širdies džiaugsmu“. K. Švirmickas nustebęs rašė kunigams
rezurekcionistams į Romą (sukilimo metais susibičiuliavo su Jeronimu
Kaisevičiumi (Kaysiewicz): „kokiu būdu aš, vargšas kunigėlis, galiu
būti pas jus žinomas“46.
K. Švirmicko įtaka tremtinių aplinkoje buvo stipri dėl to, kad pašaukimą ir kunigo misiją visada patvirtindavo savo gyvenimo pavyzdžiu, jausdamas žmogiškosios būties ir kunigystės netobulumą. Mirė
1894 m. lapkričio 30 d. nuo žaizdų, padarytų nežinomų nusikaltėlių.
Palaidotas gruodžio 3 dieną47. Gyvenimo auką antspaudavo ištikimybės kunigo ir vienuolio pašaukimui liudijimu. Į amžinybę išėjo žmogus, kuris tarnavo ir miręs pasauliui. B. Burdziejus apibendrino: „netekome žmogaus, kuris nežmoniškame tremties pasaulyje buvo meilės
apaštalas“. Irkutsko laikraštis išspausdino šiltus atsiminimus apie jį:
„Buvo girdėti ne viena ištikimų katalikų ir stačiatikių dejonė, kai į šaltą Sibiro žemę buvo laidojamas paprastas baltas karstas su garbingu
vieno didžiausių XIX a. lenkų kunigų kūnu. Ramybė Tavo pelenams,
garbingas gerasis žmogau. Ramybė Tau, kuris niekuomet neatsakei
pagalbos nė vienai iš savo dvasinių avelių. Ramybė Tau ir tebūnie
lengva Tau rūsti ir šalta tolimo Sibiro pakraščio žemė, priglaudusi paprastą Tavo karstą“48.
Bažnyčios likimas:
•
•
•
•
•

1920–1930 m. bažnyčią ir jos turtą nacionalizavo sovietinė
valdžia.
1938 m. bažnyčia visiškai uždaryta.
1938–1960 m. paverčiama Rytų Sibiro dokumentinio kino studijos patalpomis.
1974–1978 m. restauruota atkūrus pradinį bažnyčios vaizdą,
planuojama įkurti Sibiro lenkų muziejų.
1978–1990 m. veikė kaip Irkutsko srities filharmonijos salė.

Kraj, 1895, nr. 4, p. 29. Tai seniausios žinios apie dovaną ir laišką, jas vėliau kartojo
rašiusieji apie kunigą K. Švirmicką. Žr.: Burdziej, Ks. Szwermicki..., p. 83; J. Totoraitis,
Marianie..., p. 37–38; W. Śliwowska ir kiti. Nepavyko rasti šio fakto patvirtinimo archyviniuose XIX a. šaltiniuose.
47
	GAIO, f. 297, ap. 1, b. 129. Pateiktus duomenis apie laidotuves, šv. Mišias ir kt. žr.: Kraj,
1895, nr. 4, p. 26.
48
Vostočnoje Obozrenije, nr. 144, 1894 12 9/21.
46
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1990 m. Irkutsko filharmonijos vargonų muzikos koncertų salė
grąžinta katalikų tikintiesiems bažnytinėms apeigoms atlikti.
Kunigas – tėvas Ignas Pavlius.

•

Straipsnis parengtas remiantis publikuotu pagrindiniu straipsniu
ir viešai prieinamais rašytiniais šaltiniais.

Šaltini a i

Valdas Kubilius

Kun. Jan Kosmowski, MIC, „Kunigas Kristupas Švirmickas – Sibiro tremtinių sielovadininkas“, iš lenkų k. vertė Aldona Prašmantaitė, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos
metraštis, t. 32, Vilnius, 2009.
Kun. Matas Veitas, Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 2004.
http://commons.wikimedia.org
http://express.irkutsk.ru
http://baikal.ru
http://irkipedia.ru

Valdas Kubilius (g. 1964 m. Margavos kaime, Marijampolės raj.) – inžinierius technologas, ekonomikos mokslų magistras, švietėjas, meno, kultūros projektų
organizatorius, etnokultūros palikimo puoselėtojas, leidėjas ir leidinių autorius. Viešosios įstaigos „Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras“ generalinis
direktorius, buvęs ilgametis Vytauto Didžiojo universiteto administracijos darbuotojas, VšĮ Česlavo Milošo gimtinės fondo sekretorius, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys,
Lietuvos kultūros fondo klubo „Aukuras“ narys, vėliau pirmininkas, Igliaukos (Marijampolės sav.) bendruomenės „Matutiečiai“ įkūrėjas ir buvęs ilgametis pirmininkas. Vaikų poeto A. Matučio gimtinės-muziejaus, parko sodinimo, medžio skulptūrų
drožybos stovyklų (1999, 2000, 2008, 2010) iniciatorius ir organizatorius, poeto
Č. Milošo gimtinės sutvarkymo, konferencijų centro įrengimo, tarptautinio medžio
drožėjų simpoziumo „Isos slėnis 2001“ organizatorius.
Dešimčių leidinių išleidimo organizatorius bei autorius: katalogas „Sūduvos krašto
drožyba, skulptūra, kryždirbystė“ (2006). Dailininko K. Šimonio jubiliejinių renginių
bei literatūrinio palikimo leidėjas. Monografijos „Monsinjoras Vytautas Kazlauskas:
tiesa padarys jus laisvus“ bendraautoris kartu su Angele Buškevičiene (2010), medžio skulptorių simpoziumų katalogų bei kalendorių sudarytojas ir leidėjas. Atminimo lentos K. Šimoniui KTU miestelyje įrengimo iniciatorius ir organizatorius.
Apdovanojimai: Didžiojo Marijos Širdžių karalienės ordino riteris – karininkas
(2005), Jotvingių kryžiaus riterių ordino riteris (2007), Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medalis – „Už nuopelnus universitetui“ (2009). Apdovanotas Sausio
13-osios medaliu (2010), Kauno miesto „III laipsnio Santakos Garbės ženklu“
(2014).

155

Gintaras Lučinskas

1919 m. Vasario 12–13 d.
Alytaus kautynės
1918 m. vasario 16 d. atkūrus Nepriklausomą Lietuvą, jaunai
valstybei karo pavojus grėsė iš visų pusių, nes kaimyninės šalys – Sovietų Rusija, Vokietija, Lenkija – turėjo grobikiškų siekių. Reikėjo
skubiai kurti kariuomenę. Gruodžio mėnesį Sovietų Rusijos Raudonosios armijos karinės pajėgos ėmė artėti prie Lietuvos. Gruodžio 29 d.
Lietuvos Vyriausybė paskelbė atsišaukimą į tautą, kviečiantį Lietuvos
piliečius stoti savanoriais į kariuomenę ir ginti Lietuvos laisvę:
Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų amžiną
nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva.
Šiandien visi išvydome laisvės rytojų švintant: Lietuvos Nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę; tad ginkime Nepriklausomą
Lietuvos Valstybę! Vienybėje, kaip broliai, pasidavę kits kitam rankas, eikime drąsiai į kovą, visi, kaip vienas, stokim už tėvynę!
Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina, atimdama iš mūsų gyventojų duoną,
gyvulius ir mantą. Jos palydovai – badas, gaisrų pašvaistės, kraujo ir
ašarų upeliai.
Tad ginkim Lietuvą! Parodykime, jog esame verti amžiais kovotos laisvės; šiandien Lietuvos likimas mūsų pačių rankose.
Nelaukdami toliau nė valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta
laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos Krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, viensėdijų, miestų ir miestelių,
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eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime drąsiai pirmi į kovą.
Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim priešams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę!
Buvo pažadėta, kad Lietuvos Vyriausybė suteiks kiekvienam savanoriui išlaikymą ir 100 markių algos per mėnesį. Be to, kiekvieno
savanorio šeimynai, jo išlaikomai, mokės kas mėnesį po 50 markių.
1919 m. sausio 2 d. Lietuvos Vyriausybė iš Vilniaus persikėlė į
Kauną. Šis miestas tapo laikinąja Lietuvos sostine.
1918 m. gruodžio 18 d. į Alytų iš Vilniaus traukiniu 8 vagonuose
atvyko 1-asis pėstininkų pulkas. Pulkui vadovavo karin. Jonas Galvydis-Bykauskas. Jame tarnavo 25 karininkai, 3 karo valdininkai, karo
gydytojas ir 32 kareiviai. Pirmajame Alytuje 1-asis pėstininkų pulkas
įsikūrė medinėse kareivinėse dešiniajame Nemuno krante. Gruodžio
21 d. pradėta formuoti 1-oji pėstininkų kuopa, šios kuopos vadu paskyrus karin. Igną Musteikį. Tą pačią dieną pradėti savanorių mokymai. Visi karininkai su dideliu noru ėmėsi mokyti, nors jiems teko tik
po du kareivius. Gruodžio 22 d. atvyko 13 savanorių.
Nuo gruodžio 21 d. pulko karininkus siuntė į Dzūkijos parapijas raginti jaunimą stoti į Lietuvos krašto apsaugą. Pulko įsakymu
nr. 15 rinkti savanorius Alytaus apskrityje pasiųsti šie karininkai: Juozas Šulga – Merkinės ir Perlojos valsčiuose, Juozas Tumas – Alovės
ir Nemunaičio valsčiuose, Pranas Černiauskas – Daugų ir Nedzingės
valsčiuose.
Karininkai turėjo tokius įgaliojimus:
Nuorašas
1 liet. pėstininkų pulko
Vadas
23 gruodžio 1918 m.
Nr. 81
Alytus
Įgaliojimas
Šiuo įgalioju poručiką 1 lietuv. pėstininkų pulko Juozą Tumą kalbėti Merkinės parapijoje apie laisvanorius, norinčius tarnauti Tėvy-
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nės labui ir maistą kariuomenei. Teisingumą šio įgaliojimo patikrinu
parašu ir antspaudu.
1 liet. pėstininkų pulko
Vadas, Pulkininkas Galvidis – Bykauskas
Pulko Adjutantas Poručikas Čaplikas
Nuorašas tikras
Majoras J. Tumas
Pulko įsakymu nr. 19 gruodžio 24 d. vėl buvo siunčiami rinkti savanorių šie karininkai: Kazimieras Ladyga – Daugų valsčiuje, Antanas
Žemaitis – Punios valsčiuje, Juozas Tumas – Merkinės valsčiuje, Silvestras Skimundris – Valkininkų valsčiuje, Zigmas Talevičius – Jiezno
valsčiuje, karo gydytojas Janilionis – Alytaus valsčiuje. Važiuojantiems išduota po 100 markių kelionei. Platinti tokie atsišaukimai:
Piliečiai! Kiekvienas iš Jūsų žinot, koks yra dabar svarbus laikas
mūsų Tėvynei, žinot, kad nepriklausomybė mūsų Tėvynės dar tik ant
popieriaus, žinot gerai svetimų globą – lenkų, rusų ir vokiečių, žinot
gerai, kad mūsų globėjai rūpinas visokiais būdais mus nuskriausti ir
dargi išrauti iš širdžių mūsų meilę brangios Lietuvos Tėvynės, niekino viską, kas buvo mūsų, taigi turime progą pasiliuosuoti iš vergijos pančių, stokim į darbą visi ir kiek galėdami prisidėkime darbu ir
rankomis, atstatymui Lietuvos Tėvynės. Pirmas mūsų uždavinys yra
tvėrimas kariuomenės, nes be kariuomenės negali būti šalyje tvarkos
ir ramybės. Geras šalies pilietis nusimano reikalingumą kariuomenės ir privalo padėti ją tverti. Kariuomenė palaikys tvarką šalyje,
ramybę, kariuomenė apgins Tėvynę nuo priešų.
Norėdami kuo greičiausiai matyti šalį nepriklausomą ir jos piliečių savivaldą, turime tverti kariuomenę ir visi geriausieji Lietuvos
sūnūs testoja į kariuomenę.
Piliečiai! Kariuomenė reik maitinti, o maisto neturime, taigi
kreipiamės į Jus, šalies gyventojai, prašydami vežti maistą 1-mam
lietuvių pėst. pulkui Alytuje; mokėsime tiek, kiek ir kiti moka.
1-mo lietuvių pėstininkų pulko Vadas,
Pulkininkas Galvydis-Bykauskas.
Karininkų agitacijos rezultatai greitai buvo matomi. 1-asis pėstininkų pulkas pradėjo sparčiai didėti, savanoriai į Alytų ėmė eiti dide-
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lėmis grupėmis: 1918 m. gruodžio 27 d. atvyko 51 savanoris, 28 d. – 29
savanoriai, 29 d. – 55 savanoriai, 30 d. – 50 savanorių, 31 d. – 73 savanoriai, 1919 m. sausio 1 d. – 46 savanoriai, sausio 2 d. – 22 savanoriai,
sausio 3 d. – 21 savanoris; ir toliau kasdien atvykdavo nemažos grupės. Į kariuomenę stojantieji savanoriai turėjo pasirašyti tokį pasižadėjimą:
Aš …, čia pasirašęs …, kilęs iš … apskričio … valsčiaus … kaimo
…, gimęs … mėnesio … d. … metų, kaipo pilnateisis Lietuvos pilietis,
su žinia savo tėvų, niekieno neverčiamas, stoju į Krašto Apsaugos
„…“ pulką ir pasižadu nesigailėdamas savo sveikatos nė gyvasties
ginti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pasižadu šventai pildyti visas
piliečio kareivio priedermes, dedamas ant manęs, laikinųjų valstybės
įsakymų, ginant per šiuos pasižadėtus metus laisvę ir Tėvynę.
Gruodžio 29 d. pradėta formuoti 2-oji pėstininkų kuopa, jos vadu
paskirtas karin. A. Žemaitis.
Gruodžio 31 d. karin. J. Galvydis-Bykauskas paskirtas Karo mokyklos viršininku ir išvyko į Kauną. Jį pakeitė karin. K. Ladyga, o nuo
1919 m. vasario 4 d. 1-ajam pėstininkų pulkui vadovavo karin. Anta-

Karininkas Antanas
Juozapavičius. 1917 m.
Nuotr. iš V. Kavaliausko
rinkinio
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nas Juozapavičius (laikinai einantis pulko vado pareigas), iki tol buvęs
pulko vado padėjėju.
Prisirinko daug savanorių, bet nebuvo kuo jų maitinti ir aprengti. Tada į aplinkinius dvarus rekvizuoti maisto ir arklių buvo komandiruojami karininkai su ginkluotais kareiviais. Kur didesnis dvaras,
buvo imama dvi poros arklių su pakinktais ir vežimais, ir dar 50 pūdų
rugių, kur mažesnis – viena pora arklių ir 25 pūdai rugių. Gerų arklių
nebegalima buvo rasti, nes dvarininkai su geresniais jau buvo išvykę į
Lenkijos kariuomenę. Už rekvizuotus arklius savininkams vėliau buvo
užmokėta. Gavus pinigų buvo paskirta komisija maistą supirkti vietoje. Žmonės noriai atveždavo parduoti visokių produktų, kiti net pinigų
neimdavo. Dėl drabužių ir avalynės buvo sunkiau; reikėjo vaikščioti
su medinėmis klumpėmis ir vyžomis, kas ką turėjo. Atsiradus pinigų
nemažai drabužių ir avalynės supirkta iš vokiečių kareivių, taip pat iš
jų nupirkta ginklų.
Naujokus skubiai mokė karinių dalykų. Trūko aprangos ir maisto,
ginklus turėjo rusiškus, 1891 m. pavyzdžio šautuvus be durtuvų, trūko
šovinių. Dauguma kareivių avėjo ne batus, o klumpes ir nagines. Tik
vasario pradžioje gauta kareiviškų batų, o vietos kepurininkas pasiuvo
kariams apie 800 kepurių su geltonais lankeliais. Savanoriai nešiojo
tautiškų spalvų trikampius ant kairės rankovės, virš alkūnės.
Kareivio maisto davinys palaipsniui keitėsi (didėjo), tačiau
1919 m. sausio 1–24 d. faktinį davinį sudarė: duona – 820 g, mėsa
(jautiena, kiauliena, konservai, taip pat silkė ir žuvis) – 205 g, riebalai
(lašiniai, taukai, sviestas, aliejus) – 43 g, kruopos (taip pat ir žirniai,
pupelės, lęšiai) – 136 g, bulvės – 205 g, daržovės (kopūstai, burokai,
kručkai) – 205 g, druska – 43 g, miltai (kvietiniai, ruginiai, miežiniai,
žirniniai) – 17 g, svogūnai – 9 g, pipirai – 0,8 g, kava ir arbata – 2 g,
cukrus (sacharinas, marmeladas) – 21 g. Pieno ir kiaušinių kiekiai tokie maži, kad daviniui neturėjo jokios reikšmės.
Alytuje stovėjo ir Vokietijos kariuomenės įgula: 169 apsaugos
brigados 14-asis prūsų savanorių pėstininkų batalionas, husarų eskadronas ir artilerijos brigada – 4 baterijos, po 4 pabūklus kiekvienoje.
Vokiečių kareiviai laikė užėmę kareivines kairiajame Nemuno krante.
Jų dalys buvo mažos ir nedrausmingos. Tarp lietuvių ir vokiečių vyravo įtempti santykiai, nes vokiečių kareiviai savivaliavo, plėšikavo ir
skriaudė vietos gyventojus.
1919 m. vasario pradžioje 1-ajame pėstininkų pulke jau tarnavo
apie 600 savanorių. I batalione buvo 1-oji ir 2-oji kuopos bei kulkosvaidžių kuopa. Batalionui vadovavo karin. Ignas Musteikis. Kulko-
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svaidžių kuopa turėjo 2 sunkiuosius kulkosvaidžius. II batalioną sudarė
5-oji, 6-oji ir 7-oji kuopos. Kulkosvaidžių neturėjo. Batalionui vadovavo karin. Pranas Tamašauskas; 5-osios kuopos vadas – karin. Vladas
Skorupskis. 1-oji, 2-oji, 5-oji ir 6-oji kuopos buvo maždaug vienodo
pajėgumo – apie 80–90 kareivių kiekvienoje. 7-oji kuopa buvo dar tik
formuojama, turėjo apie 30 neapmokytų ir neginkluotų savanorių. Dar
buvo apie 30 savanorių mokomoji komanda, ryšių būrys ir ūkio kuopa. 1-ojo pėstininkų pulko dešiniajame sparne sargybą ėjo vokiečių
kariai. Petro Genio vadovaujama 1-oji kuopa saugojo barą Švobiškės–
Domantonys–Venciūnai. Karininko A. Žemaičio vadovaujamai 2-ajai
kuopai vasario 9 d. išvykus į Prienų–Jiezno kovos barą, pulke beliko
tinkamos kautynėms tik 1-oji, 5-oji ir 6-oji kuopos.
Vasario pradžioje su vokiečių įgulos vadovybe sutarta bendromis jėgomis saugoti Alytų nuo galimo Raudonosios armijos puolimo,
tačiau santykiai su vokiečiais taip ir liko nedraugiški, kartais grėsė
net ginkluoti susirėmimai. 1-asis pėstininkų pulkas turėjo saugoti ir
ginti barą į šiaurę nuo geležinkelio linijos Alytus–Varėna, o vokiečių
kariai – į pietus nuo tos geležinkelio linijos. 1-ojo pėst. pulko sargybos
stovėjo Švobiškių–Domantonių–Venciūnų–Ulyškių kaimuose; kovos
baras buvo nukreiptas į rytus. Kiti sargybos būriai, Padvariškėse ir
Norgeliškėse, buvo nukreipti į šiaurės rytus. Vokiečių karių užtvaros
stovėjo Poteronyse, Alovėje, Butrimiškėse ir toliau į pietus. Taip pat
vokiečiai turėjo saugoti geležinkelio ir Kaniūkų tiltus per Nemuną.
Alytaus vokiečių įgula saugojo teritoriją ir Merkinės–Perlojos kryptimi (žr. 1 schemą).
Turint negausias karines pajėgas, minėtą platų barą tinkamai apsaugoti buvo neįmanoma. 1-asis pėstininkų pulkas sargybai galėjo
skirti ne daugiau kaip dvi kuopas. Karių užtvaros saugojo tik svarbesnius kelius, o tarp jų kelių kilometrų pločio tarpų visiškai nesaugojo. Tokia padėtimi naudojosi bolševikų siunčiami agentai, jie Alytaus
apylinkėse skleidė priešišką antivalstybinę propagandą, rinko žinias
apie lietuvių ir vokiečių karines pajėgas, jų dydį, sąveiką bei įtemptus
santykius ir visą informaciją perdavinėjo bolševikams.
1-ojo pėstininkų pulko vadas karin. A. Juozapavičius vasario
10 d. kreipėsi į krašto apsaugos ministrą karin. Mykolą Velykį tokio
turinio raštu:
Šiuo pranešu, kad stovis fronto Alytuje pavojingas, apie pavojingumą stovio buvo pranešta Ponui Ministeriui savaite atgal, – tuomet
pulkui reikalinga buvo duoti 200 kareivių iš Kauno, tas buvo pažadė-
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1 schema. Kautynės prie Alytaus. Pasiruošimas gynybai. 1919 02 12. Iš knygos:
K. Ališauskas, Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1918–1920, t. 1, Chicago,
1972, p. 145.
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ta, bet ligšiolai nei vienas žmogus iš Kauno neatėjo ir dargi įsakius
viceministeriui 9 vasario 1919 m. Nr. 3, tapo paimta viena kuopa
1 pulko jo nuožiūrai, kas susilpnino padėjimą Alytuje. Manau, kad
išėjus iš keblaus padėjimo, reikalingi žmonės ir ginklai, kitaip gali
būti katastrofa.
Tuo metu 1-ojo pėstininkų pulko kareiviai, dar nesant Alytuje
suorganizuotos milicijos, be savo tiesioginių pareigų, turėjo gaudyti
apylinkėse gausiai siautėjančius plėšikus. Neigiamai reaguoti į vietinių
gyventojų prašymus pulko vadovybė negalėjo, nes šie pulką aktyviai
rėmė materialiai.
Vasario pradžioje gauta žinių apie Raudonosios armijos pajėgas,
kad nuo Daugpilio pro Vilnių Alytaus kryptimi žygiuojanti 700 kareivių vora, turinti 15 kulkosvaidžių ir 4 lengvąsias patrankas. Raudonarmiečių žygio tikslas – pulti Alytų, nes tikėta, kad jiems padėsią
vokiečių spartakininkų (po 1918 m. lapkričio revoliucijos Vokietijoje,
jos kariuomenėje, pradėjusių burtis kairiųjų grupių nariai Rytų fronte
buvo vadinami spartakininkais) sukilimai Alytuje, Marijampolėje ir
Kaune. Be to, jie buvo numatę panaudoti Suvalkijos mažažemius valstiečius bei darbininkus ir sukelti neramumus fronto užnugaryje.
Vasario 10 d. Alytuje vyko 1-ojo pėstininkų pulko ir vokiečių
brigados vadovybių pasitarimas dėl bendrų kovos veiksmų prieš
Raudonąją armiją. Lietuviams atstovavo A. Juozapavičius su 4 vyresniaisiais pulko karininkais, o vokiečiams – brigados generolas su
štabo karininkais. Pasitarimas vyko nesklandžiai. Iškilus bendros
vadovybės klausimui, pasitarimas atidėtas, vėliau jis visai neįvyko. Lietuviai ir vokiečiai nepasitikėjo vieni kitais. 1-asis pėstininkų
pulkas ruošėsi miestą ginti savo jėgomis. Ruošiantis gynybai, daug
rūpesčių kėlė ginklų ir šaudmenų trūkumas. Pulkas turėjo rusiškų
šautuvų, bet labai mažai rusiškų šovinių; vokiškų šovinių turėjo daugiau, bet neturėjo vokiškų šautuvų. Iš Kauno atgabenti šautuvų pasiųstas karin. Pranas Gladutis. II batalionas turėjo būti apginkluotas
ir kiti batalionai perginkluoti vasario 12 d. Gynimosi planas buvo
paremtas tuo, kad ligi vasario 13 d. kuopų kareiviai bus apginkluoti
ir tą dieną galės išsidėstyti kovos bare. Pirmasis pulko vado A. Juozapavičiaus sprendimas buvo toks:
12 vasario 1919 m. Alytus. 2 bataliono Vadui. Paliepimas. Rytoj
13 vasario 8 val. ryto 5 kuopa turi išeiti užėmimui fronto nuo kaimo
Tokmiance ligi kaimo Vedukšty; šie kaimai į šiaurės-rytų pusę nuo
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Alytaus. 5 kuopa turi būti 10 valandoje kaime Voidagi. 10 valandoje ryto kaime Voidagi būsiu ir aš ir smulkiai nurodysiu, kaip užimti frontą. Vienas būrys 6-os kuopos 10 valandoje turi užimti kaimą
Uliški, kuris yra į rytus nuo Alytaus; šiam būriui į kaimą Voidagi eiti
nereik. 5 ir 6 kuopų vadams iš ryto 6 valandoje išsiųsti nuo būrio po
4 kvartirjerius: 5 kuopa išsiunčia kvartirjerius į kaimus Miedukšty,
Voidagi ir Tokmiance, 6-os kuopos būrys išsiunčia kvartirjerius į kaimą Uliški. Būrys 6 kuopos turi laikyti ryšį su vokiečiais, stovinčiais
kaime Domantancy. E. 1 pėst. pulko vado pareigas karininkas Juozapavičius. Pulko štabo Viršininkas karin. Čaplikas.
Šio sprendimo esmė tokia: sustiprinti 5-osios ir 6-osios kuopų
saugomą liniją ir gintis, palikus rezerve 7-ąją kuopą ir mokomąją komandą. Tačiau šio plano vykdyti neteko. Atsisakyta ir numatyto gynimosi plano. Šautuvus pulkas gavo vasario 12 d. vėlai, apie 20 valandą.
Tuo laiku raudonarmiečiai ir pradėjo pulti lietuvių bei vokiečių karių
sargybas. Alytų puolė Raudonosios armijos Pskovo divizijos 2-osios
brigados 3-iasis ir 4-asis šaulių pulkai, kuriuose buvo maždaug po
1 000 karių. 3-iasis šaulių pulkas puolė palei plentą Varėna–Alytus.
Į šiaurę nuo 3-iojo šaulių pulko puolė 4-asis šaulių pulkas. Puolančiųjų
jėgų daugumą raudonarmiečiai nukreipė prieš lietuvius.
1-ojo pėstininkų pulko kuopas teko paskubomis perginkluoti.
Atvežti iš Kauno vokiški 1888 m. modelio šautuvai užtaisomi kitaip
negu rusiški. Vokiški šoviniai buvo netinkamose šautuvams apkabose, o be apkabos negalima šautuvo užtaisyti išsyk 5 šoviniais. Tokių
ginklų naudoti kareiviai nebuvo įpratę, ir per kautynes vadams teko
ne vienam kareiviui užtaisyti šautuvą ir mokyti šaudyti. Tai labai silpnino kareivių kovingumą, gadino jų nuotaiką. Perginkluotos ir naujai
apginkluotos kuopos tuojau vyko į paskyrimo vietas.
1-asis pėstininkų pulkas neturėjo telefono ryšio su fronto linijos
daliniais, turėjo tik vokiečiai, tad ir žinių galėjo gauti tik iš vokiečių karinio štabo. Apie puolimą sužinota iš vokiečių husarų eskadrono štabo.
Gauta žinių, kad lietuvių karių užtvaros iš Ulyškių kaimo pasitraukė,
vokiečiai skundėsi, kad jų kairiajam sparnui gresia būti apsuptam. Vasario 13 d. 1 val. 55 min. iš vokiečių brigados viršininko gauta žinių,
kad jų kariuomenė iš Poteronių kaimo atsitraukė į Kaniūkus. Lietuvių
kariai gynėsi Švobiškėse, kiek galėjo, bet turėjo atsitraukti, nes priešo
pajėgos buvo didesnės. Apie 2 val. iš raitelio gauta žinia, kad 1-ojo
pėstininkų pulko 1-oji ir 6-oji kuopos užima frontą prie Venciūnų kaimo, ant plento; vyksta susirėmimai su raudonarmiečiais, yra sužeistų
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karių; kad Kaniūkus vokiečiai paliko ir šį kaimą užima rusai. Ryšys su
vokiečiais nutrūko. Kiek vėliau 1-ojo pėstininkų pulko kareivinių rajone pasirodė lauko sargybų gynėjai, jie pasakojo, kad raudonarmiečiai
puolė didelėmis grupėmis, o vokiečių daliniai, vengdami kautynių, iš
savo pozicijų pasitraukė. Pavojus grėsė iš dešinės pusės. Pulko vadas
A. Juozapavičius pasiuntė 5-ąją ir 6-ąją kuopas plentu į rytus pridengti Alytų nuo puolančių Raudonosios armijos dalinių, o pats išskubėjo
į kovos barą.
A. Juozapavičius vadovauti karinei operacijai pavedė pulko štabo
viršininkui karin. Juliui Čaplikui, o su savimi pasiėmė tik keletą mokomosios komandos kareivių ir vieną kulkosvaidį be stovo. Drauge su
pulko vadu vyko karininkai Ignas Musteikis, Aleksandras Svilas ir Antanas Povilaitis. Ryšiams palaikyti su pulko štabu jie paėmė dar kelis
raitelius. A. Juozapavičius ryžosi pats vietoje išsiaiškinti susidariusią
padėtį, jei galima apeiti raudonarmiečių sparną, suduoti jiems smūgį ir
užkirsti plentu puolantiems priešams kelią. Rogėmis nuvyko į Venciūnų kaimą, ten susitiko su 1-osios kuopos vadu P. Geniu. Iš Švobiškių
kaimo lietuvių karių užtvara jau buvo pasitraukusi, netrukus pasitraukė ir iš Domantonių kaimo. Naktis pasitaikė labai tamsi, snigo. 1-ojo
pėstininkų pulko vadas, sutelkęs apie 40 karių, pradėjo žygį iš Venciūnų kaimo į priešo užnugarį ir per laukus išėjo į plentą Alytus–Varėna.
Raudonosios armijos kariai jau buvo praėję pro tą vietą, tad atsidurta
jų užnugaryje. A. Juozapavičiui įsakius, būrys pradėjo žygiuoti plentu Alytaus link. Nepriėjus plento kryžkelės, prie Poteronių kaimo ant
plento pastebėta daug priešo kareivių. Suguldę savo kareivius aukštumėlėje prie plento, mūsiškiai apšaudė priešus. Jų pusėje kilo sąmyšis
ir triukšmas. Paskui pasigirdo komandos, ir raudonarmiečiai pradėjo
pulti. Lietuvių kariai turėjo nedaug šovinių, o kulkosvaidis be stovo
užsikirto. Mūsiškių ugnies smūgis buvo per silpnas, nesukėlė panikos
priešo kariams. Teko trauktis atgal į Alytų (žr. 2 schemą). Padalinys
grįžo į Alytų auštant vasario 13 d. Mieste jau pokšėjo šūviai.
Tuomet, kai 1-ojo pėstininkų pulko vadas su karininkais išvyko,
karin. J. Čaplikas pasiuntė žvalgybą į Takniškių kaimą. 6-oji kuopa,
vadovaujama karin. Vinco Šaudzio, pasiųsta remti priešakinių dalinių
dešiniajame sparne, plento kryptimi. 5-oji kuopa, vadovaujama karin.
V. Skorupskio, užėmė kalvas į rytus nuo kareivinių ir miško. Su 5-ąja
kuopa vyko ir II bataliono vadas karin. Pranas Tamašauskas. Pulko
adjutantas karin. Vaclovas Žadeika su raiteliu buvo pasiųstas į dešinįjį
sparną ištirti, kur yra ir ką veikia vokiečių daliniai. 5-oji ir 6-oji kuopos spėjo atžygiuoti netoli Venciūnų kaimo. V. Šaudzis išjojo į Venciū-
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2 schema. Kautynės prie Alytaus. 1919 02 13. Iš knygos: K. Ališauskas, Kovos dėl
Lietuvos Nepriklausomybės 1918–1920, t. 1, Chicago, 1972, p. 149.

nų kaimą, ten rado 1-ojo pėstininkų pulko vadą A. Juozapavičių. Kai
Raudonosios armijos kariai pradėjo pulti Venciūnus, A. Juozapavičius
įsakė V. Šaudziui užkirsti kelią plentu puolantiems raudonarmiečiams.
Kai V. Šaudzis sugrįžo prie kuopos ir pradėjo vykdyti gautą užduotį,
pasirodė, kad raudonarmiečiai jau pirmiau yra pasiekę kalvagūbrį, kurį
lietuvių kariai turėjo užimti. 5-oji ir 6-oji kuopos gynėsi prie miškelio.
Betgi raudonarmiečiai apėjo 5-osios ir 6-osios kuopų dešinįjį sparną
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Senasis Alytaus miesto tiltas, ant kurio 1919 m. vasario 13 d. žuvo pirmasis Lietuvos
kariuomenės karininkas Antanas Juozapavičius. Nuotr. iš G. Lučinsko kolekcijos

ir privertė jų karius trauktis; šios kuopos traukėsi į Alytų, paskui į
Nemuno kairįjį krantą.
Karininkui V. Žadeikai pavyko išsiaiškinti, kad Kaniūkų kaime
vokiečių nebėra ir kad vokiečių kariai Kaniūkų negynė, tik trumpam
čia buvo sustoję, vėliau pasitraukė iš Alytaus kareivinių Seirijų link.
Besitraukiantys vokiečiai turėjo nukautų ir sužeistų karių. Dalies sužeistųjų net nesuskubo evakuoti, juos paliko Alytaus ligoninėje. Kodėl
vokiečiai pasitraukė, nežinoma.
Tuomet karin. J. Čaplikas pasiuntė karin. Zenono Gerulaičio vadovaujamą mokomąją komandą (apie 30 kareivių) užimti Kaniūkų
plento tiltą per Nemuną ir neleisti raudonarmiečių į kairįjį Nemuno
krantą. Kuopa iki tilto nepriėjo, nes tiltą jau buvo užėmę Raudonosios armijos kariai, perėję į kairįjį Nemuno krantą, jie veržėsi į Alytų.
Z. Gerulaičio vadovaujamai komandai sustiprinti pasiųsta 30 kareivių
iš 7-osios kuopos ir įsakyta laikytis kiek galima ilgiau prie kapinių,
kairiajame krante. Tačiau greitai ir iš ten teko trauktis.
Padėtis fronte darėsi įtempta. Nuo Takniškių kaimo, kur pirmiau
buvo ramu, pradėjo pulti raudonarmiečiai. Kai jau visai prašvito, buvo
panaudotas visas 1-ojo pėstininkų pulko rezervas, o raudonarmiečiai
be perstojo puolė. Tada susigriebta vežti pulko turtą į Likiškių kaimą, Simno kryptimi. Anksčiau pulkas turto neevakavo, nenorėta kelti
žmonėms panikos, esą apleidžia Alytų. Transporto priemonių turėjo
mažai, ir negalėjo visko iš karto išvežti. Kareivinėse liko apie 300 šau-
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Karininko Antano Juozapavičiaus mirtis. Dail. Otto Jeneris. 1927. Drobė, aliejus.

tuvų. Tik pulko ligoninė suskubo išgabenti vertingesnį turtą ir visus
sužeistuosius bei ligonius. Mieste prasidėjo šaudymai.
Apie 7 val. ryto iš priešakinio baro dvejomis kulkosvaidininkų rogėmis į kareivines grįžo 1-ojo pėst. pulko vadas A. Juozapavičius. Kareivines raudonarmiečiai jau apšaudė, taip pat ir Pirmojo Alytaus tiltą
per Nemuną. Sužinojęs tikrąją padėtį fronte bei pulke, A. Juozapavičius
ryžosi gelbėti išvakarėse gautus ginklus – neįkainojamą turtą. Jis įsakė
pakrauti ginklus į abejas roges ir su keliais kareiviais, apšaudant raudonarmiečiams bei vietos bolševikams, drąsiai metėsi per tiltą į Suvalkijos
pusę, tikėdamasis ten pasiekti savuosius. Jojant per Pirmojo Alytaus medinį tiltą, karininką A. Juozapavičių priešai nušovė. Jiems atiteko ir vežti
ginklai. Tai nutiko vasario 13 d. apie 8 val. ryto. Antanas Juozapavičius
tapo pirmąja Lietuvos kariuomenės karininkų auka.
Alytaus kautynėse žuvo dar keletas lietuvių kareivių, apie 20 jų
pateko į priešo nelaisvę, kai kurie vėliau iš ten pabėgo.
1-asis pėstininkų pulkas pradėjo trauktis (žr. 3 schemą). Tie, kurie
perėjo tiltą, pasitraukė Simno link, o vėliau į Marijampolę. Vadovaujant J. Čaplikui, į Marijampolę atžygiavo 10 karininkų ir 150 kareivių.
Kairiojo sparno daliniai (5-oji ir 6-oji kuopos), kurie perėjo per užšalusį Nemuną, pasitraukė pro Balbieriškį, Prienų link ir vasario 15 d.
Jiezne prisidėjo prie karin. S. Zaskevičiaus vadovaujamo husarų dalinio. Į Jiezną pasitraukė 12 karininkų ir 245 kareiviai. Jiems vadovavo
II bataliono vadas P. Tamašauskas.
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3 schema. 1-ojo pėstininkų pulko pasitraukimas iš Alytaus. 1919 02 13. Iš knygos:
K. Ališauskas, Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1918–1920, t. 1, Chicago,
1972, p. 151.

Saksų savanorių pajėgų ir lietuvių kariuomenės vadovybė suprato,
kad frontas pralaužtas, o Kaunas bolševikams tapo pasiekiamas ranka
– miesto link jau skubėjo jų žvalgai. Suvalkijoje tuo metu „valkiojosi
bolševikų gaujos“ ir atrodė, kad tuojau prasidės sukilimas. Bolševikų
agentai gadino geležinkelius, nutraukė telefono linijas į Kauną, Kazlų Rūdoje vietiniai bolševikai užpuolė ir išvaikė vokiečių geležinkelio
sargybą.
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Pataisyti pašlijusią fronto padėtį padėjo atsitiktinumas: tuo metu
iš Ukrainos į Gardiną kaip tik traukėsi vokiečių Bugo savanorių korpusas. Saksų savanorių vadovybei pavyko dalį šių karių traukiniais
per Suvalkus ir Kalvariją nugabenti Alytaus kryptimi. Prie Alytaus
skubiai telkti kiti vokiečių daliniai – 20-asis ir 21-asis saksų savanorių
batalionai. Ataką turėjo remti ir šarvuotas vokiečių traukinys.
Pskovo divizijos 3-iojo pulko vadovybė užėmusi Alytų apsvaigo
nuo sėkmės – specialia telegrama divizijos vadui ji paprašė pulką apdovanoti už tokią sėkmingą operaciją. Bolševikai kiek paskubėjo su
dovanomis, nes užimtą miestą dar reikėjo išlaikyti...
Naktį iš vasario 14 į 15 d. prie Alytaus iš Suvalkų atvažiavo šarvuotas vokiečių traukinys su kareiviais. Atvyko čia ir viena 1-ojo pėstininkų pulko kuopa iš Jiezno, jos kareiviai drauge su vokiečiais puolė
ir atsiėmė Alytų. Pirmiesiems šūviams pasigirdus raudonarmiečiai pasitraukė iš miesto, palikę keletą savųjų užmuštų.
Nuo 1919 m. vasario 16 d. 1-ojo pėstininkų pulko vado pareigas
pradėjo vykdyti karin. Valerijonas Ramanauskas, o jo padėjėju paskirtas karin. K. Ladyga. Vasario 19 d. I. Musteikio vadovaujamas 1-ojo
pėstininkų pulko I batalionas sugrįžo į Alytų ir tuoj pat išstatė lauko sargybas prieš Raudonąją armiją Domantonių–Venciūnų–Ulyškių
kaimų ribose. Bolševikų pastangos užimti Kauną ir nuversti Lietuvos
Vyriausybę žlugo. Pskovo divizijos daliniai užėmė barą Lyda–Varėna–Perloja–Daugai–Stakliškės–Jieznas–Žasliai–Pagelažiai–Bugonys.
1-ojo pėstininkų pulko kareiviai šio fronto ruože stovėjo į rytus nuo
Alytaus, Poteronių–Švobiškių–Domantonių–Venciūnų–Ulyškių kai-

1-ojo pėstininkų pulko kariai. Alytus, 1919 m. pavasaris. Nuotr. iš G. Lučinsko
kolekcijos
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muose. Pulko kareiviai ėjo sargybą, saugojo miestą nuo antpuolių,
rengėsi svarbesnėms kovoms.
Vasario 17 d. 1-ojo pėstininkų pulko II bataliono kariai su vadais
iš Jiezno grįžo į Prienus, o vasario 18 d. išvyko į Kauną. Prienuose
buvo turgaus diena, pavyko surinkti ūkininkus, kurie vežtų rogėmis.
Vėlai vakare pasiekę Aukštąją Panemunę, apsistojo 2-ojo pėstininkų
pulko kareivinėse. Po vasario 20 d. visiems 1-ojo pėstininkų pulko kariams įsakyta vykti iš Kauno į Marijampolę. Visiems pervežti Kauno
miesto karo komendantūra parūpino reikalingą skaičių pastočių. Keliavo 2 dienas, nakvojo Veiveriuose. 1-asis pėstininkų pulkas toliau
formavosi, pasidalijęs į 2 stovyklas – Marijampolėje ir Alytuje.
1-ojo pėstininkų pulko I bataliono vadas I. Musteikis su 2 pėstininkų kuopomis apsistojo Alytuje, pionierių kareivinėse. I bataliono
organizacinę veiklą sunkino tai, kad Alytuje dar nefunkcionavo jokios civilinės įstaigos. 1919 m. vasario 24 d. pradėta formuoti Alytaus
miesto ir apskrities komendantūra. Jos komendantu paskirtas 1-ojo
pėstininkų pulko karin. Aleksandras Mikelėnas, netrukus į komendantūrą pradėjo rinktis pirmieji savanoriai.
Apytikriais duomenimis, tuo metu Alytuje buvusias vokiečių pajėgas sudarė apie 10 batalionų, turėjusių 10–13 kulkosvaidžių ir 18
patrankų. Raudonosios armijos du pulkai buvo Varėnoje ir vienas pulkas – Dauguose. Bolševikai savo agresyvių planų neatsisakė. Iš žvalgų
sužinojus apie Raudonosios armijos karių judėjimą Alytaus kryptimi,
vokiečių daliniai 1919 m. kovo 1 d. puolė raudonarmiečius ir užėmė
Daugus bei Babriškes. Raudonarmiečiams pasitraukus į Varėną ir Valkininkus, vokiečiai toliau jų nepersekiojo ir grįžo į Alytų.
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Baltasis raitelis (Antanas Juozapavičius)
Raimondas Bebris (Latvija)
1. DIDVYRIO TILTAS
Ten Lietuvoj, kur per Nemuną sraunų
Permestas tiltas prie pat Alytaus,
Laisvės kovoj nors palaužtas, bet jaunas
Sveikina atvaizdas vyro narsaus!
Puošia jį rūtom ir rožėm mergelės,
Didvyrių motinos šluosto akis...
Tyliai ten piemenio skamba lumzdeliai –
Didvyrį temstant prisimena vis...
Ir pakeleivis ant didvyrio tilto
Sveikina tą Juozapavičių, štai!
Sukalba maldą, nors trumpą, bet šiltą...
Ir kasdienybėn žygiuoja tvirtai!
2. PIEMENĖLIO REGĖJIMAS
Saulėtom pievom tuo rytu
Skriejo daina piemenėlio:
Lietuva, o tėviškėle,
Širdžiai lietuvio brangi tu!
Mylima mano Tėvyne,
Kaip tau tarnauti – pamokyk!..
„Širdį tėvynei aukoki“,
Sakė jam aidas beržyne...
Ošė linksmai medžių lapai,
Džiaugės daina piemenėlio:
Lietuva, o tėviškėle, –
Man artima ligi kapo!
***
Ir staiga žydria padange
Veržias debesys paniurę!..
Piemenėlis išsigandęs
Tolumon į dangų žiūri:
Rausvame ugnies šešėly
Audros apsuptas aplinkui
Baltas raitelis iškėlęs
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Žaibo kardą – švitrų ginklą!
Per tamsius dangaus kalnynus,
Per sodybas išblaškytas,
Per dirvas, šilus pamynęs,
Skrieja raitelis į rytus!
Šviečia jam tas kardas kelią,
Įkandin kanopos darda!..
Piemenėlis ranką kelia,
Tyliai mini Dievo vardą...
***
– Bus tai Raitelis Baltasis,
Kurs skrajojo ant girelės, –
Sako piemeniui žilasis
Jo per šimtmetį senelis.
– Jis kaskart per šimtą metų
Vyksta tikrint krašto laisvės.
Jei nelaisvėj šalį mato,
Skelbia priešui mirtį baisią!
Vaikas klausosi, svajoja...
Tyliai aiškina globėjas:
– Didvyriu taps ar šventuoju,
Kas tą reginį regėjo!..
Didžiavyrį ir jo žygį,
Lietuvą kai išvaduosiąs,
Garbins dainos, rašys knygos –
Ir visa tauta didžiuosis!
Šventas Jurgis tave, vaike,
Čia priskyrė prie kilniųjų!..
Tau tėvynę savo reikia
Išvaduot iš svetimųjų!!
Lietuvai pievom kas rytą
Skrieja daina piemenėlio:
Lietuva, o tėviškėle,
Širdžiai lietuvio brangi taip!
Lietuva, tėviške mano,
Viską aš tau paaukosiu –
Širdį, gyvybę tau duosiu –
Svetimo jungo gana mums!!

1-ojo pėstininkų pulko vadas Antanas
Juozapavičius. Dail. Antano Krištopaičio
(Šiauliai) akvarelė. 1992

1-ojo pėstininkų pulko vado karininko
Antano Juozapavičiaus kapas Alytaus
miesto kapinėse (Savanorių g.).
2010 04 16. A. Petrašiūno nuotr.
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3. SAPNAS SVETUR
Kai Lietuvoj per sodybas tyliąsias
Klojo mėnulis sidabro šydus,
Jau Juozapavičių tėviškės dvasios
Kankinei Lietuvai meldė pabust.
Siela jaunuolio nerimsta ir blaškos...
Žino jis, – Lietuvai vėliai sunku:
Žengia žiaurus karo dievas per kraštą:
Oras gimtinėj nuo kraujo tvankus...
Vyras suklumpa prieš sąžinės balsą:
Kelkis, – už Lietuvą kautis reikės!
Laisvės kovoj, jau ilgai nebedelsus,
Šimtmečių jungo dvasia išdulkės!
Kelsis kovotojas, laisvės nešėjas:
Mūsų lietuvis vergu nebebus!
Priešais staiga, kairėn skydą uždėjęs, –
Raitelis baltas, didingas, narsus!
– Didvyrio žygiui aš tavo gyvybę
Skyriau, – prabyla, – atminki ilgam!
Žadinki tautą rytojaus galybei –
Kietą, kaip plieną rytojui šviesiam!
Dingo regėjimas. „Širdį aukoju
Lietuvai mano ir garbei tavai!“
Tarė sau didvyris: „Ryt anksti stoju
Laisvai tėvynei tarnaut amžinai!“
4. PASKUTINĖ KOVA
Toji naktis – niauri ir be galo...
Prie Alytaus blaškos Nemunas vis...
Didvyriams kovą likimas jau kala –
Kraujo pašvaistė rytuos žada švist...
„Priešas apsupo mus, nori užklupti“, –
Praneša vadas, – „bet tiltas dar mūs!
Miestą palikim, aušra te jį supa,
Pergalėj juk ir garbės daugiau bus!“
Pats gi galvoja: kaip žiniui – žinovui,
Reikia ardyti mums priešo tikslai!
Skuba kas... raitelis baltas vėl stovi...
Žinnešys kviečia: „Vade, žirgas štai!“

Balta s i s raiteli s

Toji naktis... kaip baigsis, kas žino?
Prie Alytaus blaškos Nemunas vis...
Sodžių prie tilto jau priešai naikina...
Didvyrių kelią jų ginklas karpys?!
Sujuda tik ką naujokai atėję.
Gatvės dar tyli – dar jokios šviesos...
Nemunas – žilas likimo verpėjas –
Didvyrių pergalę, kovą globos!
Pulkui komanda: „Per tiltą į priekį!“...
Kulkos užgautas jau griūva karys...
Pragaro dvasios sau pokylį tiekia!..
Letenos jų rods ir tiltą praris!..
Kulkų gauja smarkų vadą sutinka...
Sužeistas bėris!.. suklumpa... aiman!..
Vadas dar šaukia: „Pirmyn!.. narsų ginklą!..“,
Bet... vos ištaręs... nuslysta tiltan!..
Žvalgos kareiviai ir stebis, – padangėj
Raitelis baltas lyg skrieja rytuos!..
Vadas pakilti nuo žemės lyg stengias...
Saulės šviesoj lyg išjoja su juo!..
Gęsta jau kraujo pašvaistė nurimus.
Didvyriai priešą pamokė ilgam!
Mylimo vado mirties atminimui
Vėliavą kraujo lenks šventintą jam!
Tikime Lietuvą laisvą per darbą!
Didvyriai amžiais dirvonus jos ars!
Tautą, kur didvyrių atmintį gerbia,
Amžius negąsdins joks priešas, o gerbs.
***
Ošia vis medžiuose lapai.
Piemenys vis tebegano:
Lietuva, tėviške mano,
Tu kiekvienam artima taip!
Dievas patsai tave kūrė!
Didvyriai patys augino!
Lietuva, amžių tėvyne!
Kiek ateities tavin žiūri!!!
Vertė Zigmas Survila
Trimitas, 1939 06 21, nr. 25, p. 606–607.
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„Ryto“ draugijos veikla
Punsko ir Seinų krašte
Įvadas
Lenkai, siekdami padaryti valstybę nepriklausomą, poetų apdai
nuotą kaip Dviejų Tautų Sąjunga, į savo pusę bandė palenkti ir besi
kuriančią Lietuvos valstybę. Ilgiems dešimtmečiams Punsko-Seinų
krašto lietuviai tapo tautine mažuma. Lenkijos valstybė skelbė, jog
yra demokratiška ir visoms tautoms suteikia lygias teises. Vis dėlto
gyvenimas prasilenkė su jos deklaruojamais lozungais. 1921 m. Lenki
jos Konstitucijos 109 straipsnyje tautinių mažumų teisės taip apibrėžtos: Kiekvienas pilietis turi teisę kalbėti savo kalba ir išlaikyti savo
tautinį tapatumą. Atskiri valstybiniai Įstatymai garantuoja Lenkijoje
gyvenančioms mažumoms visapusišką ir laisvą jų tautiškumo plėtrą,
leidžia visuotinės savivaldybės struktūrose jungtis į viešus teisinius
autonominius vienetus.
Savivaldybės visuotinės autonomijos sąvoka nebuvo tiksliau api
brėžta. Naudodamasi Versalio nutarimais, tarpukario laikotarpiu Len
kijoje savo teises sugebėjo apginti tik vokiečių tautinė mažuma. Kitaip
buvo sprendžiami ukrainiečių, baltarusių ir lietuvių tautinių mažumų
reikalai. Lietuvių tautinės mažumos padėtis Punsko-Seinų krašte
daugiausia priklausė nuo Balstogės vaivados Kirtiklio politikos.
Tarpukario metais Žečpospolitos taisyklė Laisvas su laisvu, lygus
su lygiu tautinėms mažumoms negaliojo, nes tam nepritarė lenkų politi
kai. Tuo laikotarpiu Lenkijoje lietuvių buvo palyginti nedaug. Jie nekė
lė valstybei grėsmės. Besikurianti Lenkijos valdžia nusprendė išlaikyti

„ R yto “ draugijos veikla P unsko ir S ein ų krašte

177

šalyje nacionalinį vieningumą, todėl darė tautinėms mažumoms kai
kurias nuolaidas. Buvo remiamasi dviem koncepcijomis: 1) tautinės
asimiliacijos (asimiliacija buvo vykdoma represiniu ir administraciniu
metodais); 2) tautinių mažumų poreikių tenkinimo (poreikių tenkini
mas priklausė nuo lėšų ir valdančiųjų sluoksnių daromų struktūrinių
pakeitimų).
1921–1926 m. kultūriniai, ekonominiai bei politiniai tautinių ma
žumų reikalavimai nebuvo tenkinami (lietuviai apkaltinti nelojalumu,
nes norėjo keisti valstybės sieną). Po gegužės perversmo, tikėdamo
si permainų, tautinės mažumos gana optimistiškai priėmė liberalius
J. Pilsudskio lozungus. 1926 m. rugpjūčio 18 d. K. Mlodzianovskis
(Młodzianowski) davė Ministrų tarybai nurodymus, kaip vyriausybė
turi elgtis su tautinėmis mažumomis. Svarbiausias iš jų – tautinių ma
žumų pilietinė asimiliacija. Ji turėjo būti vykdoma tenkinant elementa
rius ūkinius bei kultūrinius žmonių poreikius, tobulinant vietos admi
nistraciją ir savivaldybės organus.
Valdžia nebuvo vieninga. J. Pilsudskis neigė radikalių permainų
būtinumą. Vietoj tautinės asimiliacijos jis numatė valstybinę asimilia
ciją (tarpinės grandies). Ją reikėjo įgyvendinti atsargiai ir pamažu, kei
čiant vietos administracinę valdžią. Tiksli programa lietuvių tautinei
mažumai nebuvo sudaryta. Taktiniais sumetimais J. Pilsudskis dėl jos
norėjo tartis su Lietuva derybose. Galima teigti, kad tikrieji lietuvių
poreikiai, jų padėtis, interesai, nusistatymas prieš Lenkijos tautinę po
litiką bei Lenkijos užsienio politika Lietuvos atžvilgiu ir nulėmė, kad
lenkų valdžia taip elgėsi su lietuvių tautine mažuma.
Punsko-Seinų kraštas – tai nedidelis regionas, neatskiriamai susi
jęs su Lietuva. Jo istoriją geriausia atskleisti aptariant lietuvių draugi
jas, kurios padėjo išlaikyti tame krašte lietuvybę. Viena iš jų – Lietu
vių švietimo draugija „Rytas“ (toliau – „Rytas“).
Iš „Ryto“ archyvo fondo bylų galima sužinoti apie draugijos „Ry
tas“ veiklą 1904–1944 m. Rytų ir Pietryčių Lietuvoje bei Punsko-Seinų
krašte. Fonde yra 387 bylos. Tarp jų yra 24 skyrių, 2 mokyklų ir 2 skai
tyklų bylos, kuriose aprašyta jų veikla 1928–1939 metais.
Rašant naudotasi dar keliasdešimt kitų bylų, kuriose yra „Ryto“
centro korespondencija su Varšuvos VRM, Balstogės vaivada, Suval
kų apskrities viršininku, „Ryto“ centro ataskaitos, suvestinės, mokyk
lų, skaityklų ir skyrių pranešimai. Informacija apie „Ryto“ veiklą Puns
ko-Seinų krašte bylose pateikta pranešimų „Ryto“ centrui forma. Tai
mokytojų pranešimai, prašymai ir ataskaitos, skaityklų vedėjų praneši
mai ir prašymai, „Ryto“ skyrių steigimo protokolai, prašymai, praneši
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mai, „Ryto“ draugijos, tiksliau, jos įsteigtų mokyklų, skaityklų, skyrių
korespondencija su švietimo ir valdžios įstaigomis.
„Ryto“ fonde esančių šaltinių patikimumą nusako jų originalu
mas, įvairumas bei vertinimo santūrumas. Vis dėlto būtina pabrėžti,
kad dokumentuose pateiktoje informacijoje yra spragų, ypač ten, kur
kalbama apie skaityklų kasdieninę veiklą, jos rezultatus bei vertinimą.
Negalima nusakyti ir „Ryto“ skyrių veiklos pirmųjų rezultatų, nes
trūksta duomenų. Šaltiniai su tais duomenimis turbūt dingo per karą.
Tarp Vilniaus rytojaus redakcijos fondo 1 812 bylų yra per 200
bylų su rankraštiniais straipsniais apie Punsko-Seinų krašto lietuvių
gyvenimą bei draugijų veiklą 1925–1939 m. Daugelis jų dėl griežtos
lenkų cenzūros bei grėsmės, kad leidinį gali konfiskuoti, lietuviškuose
laikraščiuose nebuvo išspausdinta. Ši medžiaga paįvairina bei papildo
žinias apie draugijų veiklą. Visa korespondencija pasirašyta autorių
vardu ir pavarde arba slapyvardžiu, o kai kuri net patvirtinta liudinin
kų parašais. Visi straipsniai rašyti ranka.
Lenkijos valstybės režimas neleido Seinų-Punsko krašte veikti lie
tuvių draugijoms net iki 1926 m. Vis dėlto jos bandė šiek tiek dirbti.
1922 m. rugpjūčio 30 d. Seinų krašto lietuviai įteikė Seinų viršininkui
prašymą leisti steigti Kultūros ir švietimo draugiją (pateikė ir jos statu
tą) bei lietuviškas mokyklas (devynias ar dešimt). Tačiau viršininkas
du kartus atmetė jų prašymą, reikalaudamas įvesti tokias pataisas, ku
rios varžytų draugijos veiklą ir neleistų jai įgyvendinti savo tikslų.
Ar iki 1926 m. Punsko-Seinų krašte buvo įsteigta kokia nors
lietuviška draugija, nežinoma, nes šaltiniuose apie tai nerašoma.
1926 m. čia imta steigti LKD skyrius, vėliau – švietimo ir kultūros
įstaigas. 1929–1930 m. „Rytas“ aktyviai veikė: steigė mokyklas, skai
tyklas, o 1939 m. ir skyrius.
Galima drąsiai teigti, kad lietuvių draugijos Punsko-Seinų krašte
– XX a. tarpukario tautinio atgimimo reiškinys. Jų veiklos nepajėgė
nuslopinti nei karai, nei nepalankios geopolitinės aplinkybės.
„Ryto“ draugija
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą įvyko aušrininkų suvažiavimas.
Delegatai pasiūlė įsteigti Rytų Lietuvoje draugiją, kuri steigtų mokyk
las ir plėtotų tame krašte švietimą. Nuo 1906 m. Vakarų Lietuvoje vei
kė „Saulės“ draugija, Pietų Lietuvoje – „Žiburio“ draugija. Aušrinin
kų sumanymui pritarė Jonas Basanavičius, Antanas Smetona ir kiti
žymūs lietuvių inteligentai.
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1912 m. lapkričio 29 d. „Ryto“ įstatus patvirtino Rusijos
VRM pavaduotojas Zolotariovas. Steigiamasis susirinkimas įvyko
1913 m. sausio 31 d. Vilniuje. Dalyvaujant steigėjams, išrinkta pirmoji 7
asmenų „Ryto“ valdyba. Jos pirmininku tapo kunigas J. Steponaitis.
„Rytas“ buvo įsteigtas šviesti Rytų Lietuvai, t. y. tiems jos pakraš
čiams, kuriems ypač grėsė pavojus sulenkėti. Draugijos tikslas – skleis
ti švietimo darbą katalikų tikėjime ir lietuvių tautos dvasioje.
Po Pirmojo pasaulinio karo „Ryto“ draugija veikė žinant nepri
klausomai Lietuvos valdžiai. 1918 m. lapkričio 27 d. pastaroji perėmė
iš „Ryto“ vyrų gimnaziją, o bolševikams okupavus Vilnių vėl ją prara
do. Lenkai, užėmę Vilnių, 1919 m. balandžio 19 d. pareikalavo „Rytą“
perregistruoti. Taigi jo statutas daug kartų buvo keičiamas ir tvirtina
mas.
1920 m. balandžio 20 d. „Ryto“ statutas buvo įregistruotas ir lega
lizuotas Vilniaus apskrityje, pasirašius jos viršininkui K. Niedzialkovs
kiui (Niedziałkowski). Statute ši organizacija įvardinta kaip Lietuvių
švietimo draugija „Rytas“.
Pagal 1928 m. rugpjūčio 6 d. Lenkijos VRM departamento direkto
riaus Paciorkovskio patvirtintus Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“
įstatus Draugija galėjo veikti visoje Lenkijoje. Taigi ji ir ėmė veikti
ten, kur gyveno lietuviai. Jų daugiausia buvo Punsko ir Seinų krašte.
„Rytas“ galėjo steigti mokyklas, organizuoti jose vakarinius kursus
suaugusiesiems, vasarą rengti mokytojams kursus, steigti skyrius ir
skaityklas. Pagal Lenkijos tikybos ir valstybinio švietimo ministerijos
(toliau – TVŠM) reikalavimus, Draugija reformavo anksčiau veikusias
mokyklas bei mokymo programas.
„Ryto“ veiklą Punsko-Seinų krašte sąlygojo politinės aplinkybės
bei ekonominės išgalės. Draugijai veikti sutrukdė 1936 m. birželio
17 d. Suvalkų apskrities viršininko potvarkis, o galutinai uždraudė
1936 m. lapkričio 26 d. Balstogės vaivados išleistas įstatymas. Gruo
džio 12 dieną buvo apeliuojama į VRM, tačiau ši nepanaikino draudi
mo.
Lietuvių švietimo kultūros centrai tapo tautinės savimonės kalvė
mis, ir jų darbas Punsko-Seinų krašte ilgą laiką buvo labai rezultaty
vus.
1939 m. gegužės 15 d. „Ryto“ veikla vėl buvo atgaivinta. Imta
steigti skyrius. Tačiau neilgai Draugija taip aktyviai dirbo. Jos veiksmus nutraukė Antrasis pasaulinis karas.
Draugija stengėsi steigti skyrius, mokyklas, skaityklas, knygynė
lius bei organizuoti vakarinius kursus. Ko nors daugiau tada tikrai ne
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buvo galima įgyvendinti. Pirmiausia reikėjo sudaryti rimtesnės veiklos
bazę ir suburti inteligentiją.
„Ryto“ draugijos šviečiamasis ir švietimo darbas.
Mokyklos
Svarbiausias Punsko ir Seinų krašto lietuvių uždavinys – ža
dinti ir stiprinti savo tautiškumą bei stengtis taikiu būdu, pasitel
kus kultūrą, išlaikyti lietuvybę. Vyko atkakli visuomeninė kul
tūrinė kova dėl teisės turėti tautinę mokyklą (jos nebuvo nuo
1919 m.), vartoti gimtąją kalbą bažnyčiose, burtis į lietuviškas orga
nizacijas ir rūpintis kitais būtinais lietuvybės išlaikymo reikalais. Gru
miantis su įvairiais būdais brukamu lenkiškumu, viena iš svarbiausių
priemonių Punsko-Seinų krašte išlikti lietuviais buvo tautinė mokyk
la. Ji turėjo mokyti vaiką gyventi, formuoti jo pasaulėžiūrą, ugdyti tau
tinį susipratimą. Lietuviai nenorėjo leisti vaikų į lenkiškas mokyklas,
kuriose buvo dėstoma jiems nesuprantama kalba. Šitaip lenkų valdžia
polonizavo lietuvius. Dėl to vietos gyventojai piktinosi ir aktyviai jai
priešinosi. Tam, kas neleido savo vaikų mokytis į lenkišką mokyklą,
grėsė piniginė bauda arba kalėjimas. Bausmę paskirdavo Suvalkų apy
gardos mokyklų taryba.
Kaip byloja XX amžiaus istorija, kieno rankose švietimas, tas val
do tautos likimą. Tai puikiai žinojo ir švietimo svarbą suvokė tiek lietu
viai, tiek lenkų valdžia. Steigti tautinę mokyklą Punsko ir Seinų krašto
lietuviams padėjo ir lietuvių draugija „Rytas“. Statute buvo straipsnis,
leidžiantis steigti lietuviškas mokyklas. Draugija padėjo gyventojams
įveikti lenkų švietimo valdžios keliamus reikalavimus, skyrė mokyto
jus, teikė mokykloms pagalbines mokymo priemones, mokyklas išlai
kė, rėmė materialiai ir t. t.
Mokyklos buvo steigiamos remiantis 1924 m. liepos 31 d. Minist
rų tarybos įstatymu dėl privačių mokyklų. Į vienklases mokyklas pri
ėmė 7–10 metų vaikus ir mokė juos pagal lenkų mokyklų programą. Ją
greit pakeitė „Ryto“ sudaryta programa. Mokslo metai nebuvo griež
tai nustatyti. Iš pradžių buvo galima mokyti iš įvairių vadovėlių, tik
vėliau lenkai griežtai pareikalavo juos suvienodinti. Lėšų vadovėliams
davė draugijos.
1925 m. birželio 3 d. papildytos Ministrų tarybos įstatymų direk
tyvos dėl valstybinių lietuviškų mokyklų nebuvo taikomos Balstogės
vaivadijai, taigi ir Punsko-Seinų kraštui bei jame gyvenantiems lietu
viams.
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Analizuojant Punsko ir Seinų krašto mokyklų – Vaičiuliškių, Pa
liūnų ir Žagarių – bylas paaiškėjo, kad švietimo draugija „Rytas“, norė
dama steigti lietuviškas mokyklas, turėjo atlikti įvairius formalumus.
Draugija buvo įpareigota pateikti Suvalkų apygardos mokyklų tarybai
(toliau – Mokyklų taryba) šiuos dokumentus:
1) tinkamos mokyklai patalpos planą (dėl patalpos turėjo pritarti
apskrities gydytojas);
2) kandidato į mokytojus išsilavinimo cenzą;
3) gautą Mokyklų tarybos leidimą (koncesiją) steigti mokyklą (jo
galiojimą kasmet reikėjo pratęsti);
4) gautą Suvalkų apskrities viršininko pritarimą kandidatui į mo
kytojus;
5) kandidato į mokytojus pilietybės liudijimą bei politinės ištiki
mybės, t. y. „moralės“, liudijimą (jį išduodavo saugumo referentas).
Visa tai pateikus buvo galima tikėtis gauti koncesiją. Tačiau tuo
nesibaigdavo visos bėdos. Mokyklų taryba dažnai netvirtindavo nevie
tinės kilmės kandidatų į mokytojus arba vilkindavo koncesijos išdavi
mą.
Draugija bandė įsteigti daugiau mokyklų Punsko-Seinų krašte,
bet Lenkijos švietimo valdžia davė neigiamą atsakymą, ir „Ryto“ pa
stangos nuėjo niekais. 1931 m. gegužės 13 d. Šlynakiemio Lietuvių
šv. Kazimiero draugijos skyrius raštu prašė Lenkų švietimo tarybos
leisti steigti pas P. Šliaužį lietuvišką mokyklą, kurioje mokytųsi per
50 mokinių. 1931 m. gegužės 28 d. „Rytas“ kreipėsi į Mokyklų tarybą
koncesijos dviklasei privačiai visuotinei mokyklai, kurioje dirbtų du
mokytojai – P. Eidukonis ir A. Kviečioniūtė. Tačiau 1931 m. birželio
28 d. nutarimu taryba nedavė koncesijos šioms lietuviškoms mokyk
loms: dviklasei Šlynakiemyje ir vienklasėms Kampuočiuose bei Vilka
pėdžiuose.
Neigiami atsakymai paskatino „Rytą“ 1931 m. rugsėjo 14 d. pateikti apeliaciją Varšuvos apygardos mokyklų kuratorijai (toliau – Var
šuvos kuratorija). Tikėtasi laimėti. Tačiau Varšuvos kuratorija 1932 m.
sausio 7 d. nutarimu patvirtino ankstesnius sprendimus. Aiškinta, jog
prašymai dėl koncesijų neatitiko reikalavimų.
Lenkijos švietimo valdžia neleido „Rytui“ įsteigti Punsko-Seinų
krašte 3 lietuviškų mokyklų, nepaisant to, kad Draugija pati jas būtų
aprūpinusi ir išlaikiusi. Taip elgdamasi Lenkijos valdžia atskleidė tik
rąjį savo požiūrį į tautines mažumas, parodė netolerantiškumą. Toks
nusistatymas prieš švietėjišką „Ryto“ veiklą visai neatitiko Lenkijos
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Konstitucijos 109 straipsnio, kuriame sakoma, kad kiekviena tauta,
gyvenanti Lenkijoje, turi teisę išlaikyti savo tautybę. Neatitiko ir Len
kijos vyriausybės delegatų 1919 m. Versalyje pasirašyto Tarptautinio
traktato 8 ir 9 skirsnių, kuriuose teigiama, jog Lenkijos piliečiams ne
lenkams bus steigiamos mokyklos su jose dėstoma gimtąja kalba.
Punsko ir Seinų krašto lietuviai prašymuose nurodė vaikų skai
čių, kaip padės išlaikyti mokyklą bei pateikė jos planą-aprašymą.
Lenkijos švietimo valdžia savo sprendimą motyvavo tuo, kad yra
lenkiškų mokyklų, kad „Ryto“ švietimo programa neatitinka visuo
tinės mokymo programos ir stokoja kvalifikuotų kadrų. Paaiškinime
nenurodyta, kokie turi būti tautinės mažumos mokyklos programos
reikalavimai. Teigimas, jog yra lenkiška mokykla, pavyzdžiui, Burbiš
kiuose, dar nepatvirtina, jog šalia jos negalima steigti lietuviškos. Tai
buvo akivaizdus Lenkijos Konstitucijos 109 straipsnio pažeidimas.
Paliūnų mokykla
Pirmosios Paliūnų mokyklos istorija įdomi tuo, kad ji du kartus
(1926 ir 1930) buvo steigiama ir du kartus (1926 ir 1933) uždaroma.
1926 m. įsteigtą mokyklą galima laikyti neturinčia koncesijos mokykla.
Atsiliepdamas į Paliūnų kaimo gyventojų prašymą steigti vienkla
sę privačią visuotinę mokyklą, 1926 m. rugsėjo 14 d. „Rytas“ pasiuntė
į tą kaimą vilnietį mokytoją P. Vaitulionį. Atvykęs į Paliūnus, mokyto
jas padėjo įrengti mokyklai patalpas, parūpino reikalingo inventoriaus
bei pagalbinių mokymo priemonių. Iki rugsėjo 22 d. nei „Rytas“, nei
Balstogės apygardos mokyklų kuratorija neatsiuntė P. Vaitulioniui lei
dimo mokytojauti. Dėl ir taip pavėluotos mokslo metų pradžios moky
tojas savo iniciatyva pradėjo mokyti vaikus tų tėvų, kurie jį išlaikė.
Rugsėjo 22 d. iš Joniškės atvykusi policija nutraukė mokymą. Ji įsakė
mokytojui paleisti vaikus namo, konfiskavo mokymo priemones. Sura
šė protokolą ir uždraudė jam čia dirbti, kol gaus iš švietimo valdžios
leidimą.
Taip Paliūnų mokykloje buvo nutrauktas 42 mokinių lavinimas.
Lenkijos administracinė valdžia ir policija paniekino visą tėvų darbą,
įdėtą rengiant mokyklą, bei nutraukė pradėtą mokymą.
Rugsėjo 30 d. „Rytas“ pavėluotai gavo iš Suvalkų apygardos mo
kyklų tarybos neigiamą atsakymą. Taryba nedavė Paliūnų mokyklai
koncesijos. Spalio 21 d. Draugija pateikė apeliaciją Balstogės kuratori
jai – apskundė Mokyklų tarybą, kad trukdo steigti mokyklas Paliūnuo
se, Pristavonyse ir Vidugiriuose.
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Koncesiją pavyko gauti Balstogės kuratorijos dėka. 1926 m.
spalio 8 d. ji priėmė nutarimą: mokyklų taryboms duoti prašantie
siems koncesiją. Taigi leidimas steigti Paliūnuose vienklasę priva
čią visuotinę mokyklą duotas tik 1927 m. vasario 15 d., su sąlyga,
kad kasmet jo galiojimas bus pratęsiamas. 1927 m. „Ryto“ siūlomų
čia mokytojauti kandidatų S. Narkevičiaus, M. Žmuidzinavičiaus,
P. Vaitulionio ir K. Lelkaus Mokyklų taryba nepaskyrė.
Ieškodamas teisingumo, 1928 m. spalio 4 d. „Rytas“ padavė ape
liaciją Varšuvos apygardos mokyklų kuratorijai. Joje rašė, kad jau ke
leri metai, kaip Mokyklų taryba neleidžia steigti Suvalkijoje mokyklų,
ir kad ji abejoja Draugijos teise jas steigti.
Pasikeitus Mokyklų tarybos tarnautojams, rugsėjo 17 d. „Rytas“
vėl įteikė tarybai prašymą. 1929 m. spalio 31 d. buvo leista Paliūnuo
se steigti vienklasę privačią visuotinę mokyklą. Mokyklų taryba dėl
pilietybės, kvalifikacijos stokos ar visai nemotyvuodama nepatvirtino
1929/1930 mokslo metams kandidatų į mokytojus K. Leončiko, M. Vi
džiūno ir P. Eidukonio.
Būdamas pensininkas, 1930 m. birželio 14 d. V. Vaicekauskas pats
paprašė „Ryto“ leisti jam mokytojauti. Mokyklų taryba nepritarė jo
kandidatūrai. Savo sprendimą ji motyvavo tuo, kad buvęs mokytojas
garbaus amžiaus ir kad jis atleistas iš septynklasės mokyklos dėl nere
zultatyvaus mokymo.
Liepos 1 d. „Rytas“ kreipėsi į Varšuvos kuratoriją. Rašte buvo
tvirtinama, kad V. Vaicekauskas sugebės mokytojauti vienklasėje
mokykloje. Pavyko – tą pačią dieną Mokyklų taryba leido pensinin
kui dirbti.
1930 m. rugsėjo 4 d. į Paliūnų mokyklą atvykusiam mokytojui
kilo daug problemų. Trūko vadovėlių, reikėjo mokyklą įrengti kitose
patalpose (šito pareikalavo Mokyklų tarybos atstovas) ir kt.
Mokyklą įrengė pas Jurgį Budzeiką. Remontą, kuris kainavo per
500 zlotų, baigė rugsėjo 13 d. Lėšas jam skyrė mokinių tėvai bei Paliū
nų LKD skyrius. Inventoriaus mokyklai davė minėtasis LKD skyrius
ir „Rytas“. Mokslo metai šioje mokykloje prasidėjo rugsėjo 15 d. Dės
tyta dviem kalbomis – lietuvių ir lenkų. Buvo 3 skyriai. Mokytojas
dirbo dviem pamainomis. Lenkiškai privalėjo dėstyti lenkų kalbą, is
toriją, geografiją, o kitus dalykus galėjo dėstyti lietuviškai. Lietuvių
kalbos ir lenkų kalbos santykis buvo 2 : 1. 1930/1931 mokslo metais
šioje mokykloje mokėsi apie 70 mokinių (53 lietuviai ir 17 vokiečių) iš
4–5 kaimų. Mokyklą rėmė ir finansavo „Rytas“, LKD skyrius ir tėvai.
Joje mokiniams buvo atidaryta kukli skaityklėlė.
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Vadovėlių mokyklai parūpino Vilniaus LKD knygynas, 1930 m.
spalio 31 d. jis išsimokėtinai atsiuntė jų už 500 zlotų. Lenkijos švie
timo valdžia ypač daug dėmesio skyrė „Ryto“ įsteigtai mokyklai. Ji
prižiūrėjo, kad būtų laikomasi Draugijos programos nuostatų, tikrino
vadovėlius, pagalbines mokymo priemones. Jau spalio 16 d. Mokyk
lų tarybos inspektorius stebėjo čia pamoką, klausinėjo mokinius, prie
kaištavo, kad mokykla prastai aprūpinta mokymo priemonėmis, trūks
ta valstybinių ženklų.
1931 m. gegužės 28 d. Paliūnuose gyvenantys vokiečiai kreipėsi į
„Rytą“, prašydami skirti mokytoją, galintį mokyti vaikus vokiškai. Jie
irgi rėmė mokyklą. Dar negavus atsakymo, 1932 ar 1933 m. Mokyklų
taryba patarė vokiečiams steigti savarankišką vokiečių mokyklą.
Mokyklai ypač sunkūs buvo 1931/1932 mokslo metai. Rugsėjo
29 d. atvykę Valsčiaus mokyklų tarybos pirmininkas A. Šiškauskas
ir Suvalkų mokyklų tarybos atstovas pareikalavo perkelti mokyklą į
kitas patalpas ir grąžinti 4 mokinius į valstybinę mokyklą. Valdžios
pareigūnų žodinio paliepimo mokytojas nevykdė. Spalio 10 d. lan
kydamasis mokykloje Varšuvos kuratorijos vizituotojas Pševieckis
(Przewiecki) ją gyrė, sakydamas, kad „čia geresnė mokykla nei kur
kitur“, tik kartu su juo buvęs Mokyklų tarybos inspektorius priekaiš
tavo, kad mokykla pavilioja mokinius iš valstybinės mokyklos. Mo
kiniai svečiams padainavo, pašoko ir padeklamavo. Suprantama, tie
tėvai, kurie galėjo leisti vaikus į lietuvišką mokyklą, neleido jų į len
kišką valstybinę mokyklą.
1931/1932 mokslo metais čia mokėsi 63 mokiniai. Patalpos buvo
geriau įrengtos negu valstybinėse mokyklose. „Rytas“ už patalpų nuo
mą per metus mokėjo 290 zlotų, o mokytojui – apie 3 000 zlotų algos.
1932 m. birželio 7 d. Vilniaus apygardos mokyklų kuratorija (to
liau – Vilniaus kuratorija) pareikalavo iš tėvų raštiškų deklaracijų, jog
jie sutinka leisti savo vaikus į „Ryto“ įsteigtą mokyklą. Tų, kurie jų
nepateikė, vaikus užrašė į valstybinę mokyklą.
Rugsėjo 15 d. mokykloje lankėsi Vilniaus kuratorijos vizituotojas
ir Mokyklų tarybos inspektorius. Abu buvo labai patenkinti mokymo
rezultatais – visoje apylinkėje čia jie buvo geriausi.
1932 m. rugsėjo 19 d. Mokyklų tarybos inspektorius pareikalavo,
kad privačios mokyklos vykdytų 1932 m. rugsėjo 12 d. Tikybos ir vals
tybinio švietimo ministerijos nutarimo reikalavimus ir praneštų jam
apie jų įgyvendinimą. Teisiškai tuos reikalavimus galėjo įgyvendinti
tik „Ryto“ centras.
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1932/1933 mokslo metais Paliūnuose mokėsi 53 mokiniai. Kadan
gi pagal naujus reikalavimus sunku buvo pritaikyti mokyklai patalpas,
J. Kliukinskas žadėjo pastatyti naujas.
1932 m. gruodžio mėnesį Balstogės vaivadijos atstovas tikrino,
ar patalpos tinka mokyklai. 1933 m. sausio 28 d. vaivada paliudijo,
kad J. Budzeikos išnuomotos patalpos tik laikinai tinka mokyklai.
Jos yra per žemos (tik 2,5 m, o reikia, kad būtų 3,5 m) ir ne visos
apšildomos.
Sužinojęs iš A. Šiškausko, kad Paliūnuose bus atidaroma vals
tybinė mokykla, balandžio 20 d. V. Vaicekauskas ėmė ieškoti naujų
patalpų. „Ryto“ įsteigtai mokyklai grėsė uždarymas. Balandžio 13 d.
A. Šiškauskas paprašė LKD pirmininko J. Baliūno išnuomoti Paliūnuo
se steigiamai valstybinei mokyklai patalpas. Buvo spėjama, kad priva
ti „Ryto“ įkurta mokykla gali būti uždaryta. Taip ir atsitiko.
1933 m. gegužės 4 d. Vilniaus kuratorijos įsakymu ji buvo uždary
ta, motyvuojant tuo, kad neįgyvendinti 1932 m. rugsėjo 12 d. TVŠM
nutarimo reikalavimai, keliami privačiai mokyklai, t. y. nerasta tinka
mų patalpų ir neparūpinta pagalbinių mokymo priemonių. Mokyklą
reikėjo uždaryti iki rugpjūčio 9 dienos. Visus jos dokumentus reikėjo
pristatyti į Vilnių. Toks kuratorijos sprendimas visiems buvo netikė
tas.
Paliūnų mokyklos mokiniai gegužės 25 dieną suvaidino „Pieme
nis“, o birželio 14 dieną, nuaidėjus paskutiniam skambučiui, atsisveiki
no su mokytoju ir mokykla. Kartu su iškilmėse dalyvaujančiais tėvais
jie sugiedojo religinį lietuvių himną „Marija, Marija...“
Nesutikdami su 1933 m. gegužės 4 d. Vilniaus kuratorijos spren
dimu, Paliūnų ir aplinkinių kaimų lietuviai kreipėsi į TVŠM. Jie rašė,
kad vizituotojai buvo labai patenkinti mokymo rezultatais, gerai ver
tino ir mokyklos darbą. Vienintelis 1933 m. sausio 28 d. Balstogės
vaivados liudijimas buvo nelabai palankus. Iš tiesų mokykla užda
ryta dėl kitų priežasčių. Tai patvirtina Vilniaus kuratoriaus žodžiai:
Uždarinėjau mokyklas ir uždarinėsiu, kol palaušiu jūsų dvasią. Šie
žodžiai buvo skirti „Ryto“ įsteigtai mokyklai Paliūnuose ir vietos
gyventojams – jiems teko pajusti bendros atsakomybės rimbą. Nesu
tikdami su kuratorijos sprendimu, lietuviai pradėjo mokyklai rengti
naujas patalpas.
Remdamasi 1934 m. sausio 1 d. nutarimu, VRM atmetė apeliaciją.
Ji palaikė 1933 m. gegužės 4 d. Vilniaus kuratorijos priimtą sprendimą
uždaryti „Ryto“ įsteigtą mokyklą Paliūnuose.
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Žagarių mokykla
1928 m. liepos mėnesį Žagarių gyventojai įteikė „Rytui“ prašy
mą įsteigti jų kaime vienklasę privačią visuotinę lietuvišką mokyklą.
Draugija įsipareigojo ją paremti, išlaikyti, vadovauti ir įrengti pagal
švietimo programos reikalavimus. Mokyklai patalpas numatė pas
O. Rudienę. Vedėju išrinko P. Eidukonį. Mokyklų taryba šio kandidato
nepatvirtino. Jo vietoje pasiūlė P. Anusevičiūtę.
Išpildžius formalius švietimo reikalavimus, 1928 m. spalio 10 d.
Mokyklų taryba davė „Rytui“ koncesiją steigti Žagariuose vienklasę
privačią visuotinę lietuvišką mokyklą. Duodama leidimą pabrėžė: jei
gu nesilaikys įstatymų, leidimą atšauks, ir mokyklą galės atidaryti tik
tada, kai bus paskirtas jos vedėjas.
Iškilo sunkumų dėl kandidato į mokytojus. Įvairiais reikalavimais
Mokyklų taryba vilkino jo paskyrimą. Negelbėjo nei 1928 m. gruodžio
14 d. kreipimasis į Varšuvos kuratoriją. Ši bylą spręsti perdavė vėl
Suvalkams. Koncesijai nustojus galioti, 1929 m. rugsėjo 17 d. „Rytas“
kreipėsi į Mokyklų tarybą, kad ši vėl ją duotų. 1929 m. spalio 3 d. nuta
rimu Mokyklų taryba metams pratęsė koncesijos galiojimą.

Vilniaus „Ryto“ mokykla Žagariuose. Centre sėdi Vilniaus lietuvių komiteto
pirmininkas K. Štasys. Šalia jo mokytoja J. Kazlauskaitė
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Aplinkybių verčiamas, 1929 m. lapkričio 19 d. „Rytas“ pasiūlė
kandidatę į mokytojus – Vilniuje gyvenančią J. Kazlauskaitę. 1930 m.
sausio 14 d. Mokyklų taryba paskyrė ją mokytoja Žagarių mokykloje.
Mokykla pradėjo veikti 1930 m. vasario 3 d.
„Rytas“ ir mokinių tėvai padėjo įrengti mokyklą bei parūpinti jai
reikalingo inventoriaus, pagalbinių mokymo priemonių ir kt. Joje vaikai
buvo mokomi pagal programą, sudarytą pagal „Ryto“ statutą.
Pirmaisiais mokslo metais Žagarių mokykloje mokėsi 36–41 moki
nys. Buvo 4 skyriai. Mokymas vyko sklandžiai, visi tėvai buvo paten
kinti uoliai einančia savo pareigas mokytoja. Ji liko čia dirbti ir kitiems
metams.
1931 m. sausio 16 d. mokykloje buvo surengta mokiniams eglutė.
Vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas ir šoko šokius. Visi ga
vo dovanėles. Mokinių pasirodymą stebėjo kunigas A. Astasevičius,
Lietuvių vaikų prieglaudos vedėja Z. Čepulytė, Žagarių bei aplinkinių
kaimų gyventojai.
1931 m. atsisakius J. Kazlauskaitei mokytojauti (ji ketino studijuo
ti Krokuvos universitete), ilgai Mokyklų taryba nenorėjo skirti naujų
kandidatų. Ji nepaskyrė P. Vaitulionio siūlomos kandidatūros; jo vieto
je rekomendavo Čenisytę. Nesulaukęs pritarimo, „Rytas“ siūlė trečią
kandidatą – M. Bigelį. Mokyklų taryba ir jį atmetė. Leido dirbti tik
ketvirtai kandidatei – J. Liutkevičiūtei.
1931 m. rugsėjo ir spalio mėnesį Žagariuose mokykla neveikė.
Buvo gera proga Aradnykų valstybinės mokyklos mokytojui grasini
mais ir baudomis versti tėvus savo vaikus leisti į lenkišką mokyklą.
Susidarius tokiai padėčiai, spalio 10 dieną Žagarių kaimo gyventojai
dėl mokyklos kreipėsi į kraštą vizituojantį Balstogės vaivadą.
1931/1932 mokslo metais mokykloje buvo suruoštas vienas moki
nių pasirodymas. Mokykla buvo pas J. Antanavičių. Patalpos buvo ge
ros, tik reikėjo jas ištinkuoti. Pas šitą ūkininką gyveno ir mokytoja bei
buvo įkurtas knygynėlis. Visos mokymo programos nepavyko išeiti,
nes per vėlai prasidėjo mokslai.
Mokytojaujant J. Liutkevičiūtei, 1932 m. spalio 4 d. mokykla
buvo perkelta į J. Rudžio namus, nes anos patalpos nebuvo suremon
tuotos pagal švietimo reikalavimus ir buvo atokioje vietoje. Kadangi
nauja vieta atitiko visus švietimo reikalavimus, vizituotojas leido čia
ją perkelti.
1932 m. spalio 22 d. „Rytas“ kreipėsi į Balstogės vaivadą, kad šis
patvirtintų, jog butas tinkamas vienklasei privačiai visuotinei mokyk
lai.
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Iki 1933 m. sausio 11 d. Žagarių mokykloje mokėsi 33 mokiniai.
Joje buvo 4 skyriai. Buvo ir knygynėlis. Mokslas prasidėjo laiku. Admi
nistracinė ir švietimo valdžia netrukdė mokytojai dirbti. Mokyklos biu
džetas – 3 380 zlotų metams. Jis buvo skirtas mokytojo algai, nuomos
mokesčiui, apkūrenimui, apšvietimui ir kitoms smulkioms išlaidoms
apmokėti.
„Ryto“ draugija, nujausdama Lenkijos švietimo valdžios ketini
mus uždaryti jos įsteigtas mokyklas, kreipėsi į vietos mokytojus, pra
šydama suieškoti geresnes patalpas mokykloms arba statyti naujas.
„Ryto“ centras palaikė ryšius su švietimo įstaigomis, dėjo visas pa
stangas, kad išliktų lietuviškos mokyklos. Tvarkydamas Žagarių mo
kyklos administracinius reikalus, 1933 m. kovo 15 d. „Rytas“ pristatė
Vilniaus kuratorijai reikalingą dokumentaciją bei 1931 m. sausio 27 d.
patvirtinimą, jog mokyklai surasta vieta yra tinkama.
„Ryto“ centro pastangos įgyvendinti mokyklose administraci
nius reikalavimus netenkino Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijos.
1933 m. gegužės 5 d. kuratorija nutarė uždaryti „Ryto“ įsteigtą mokyk
lą Žagariuose. Toks jos sprendimas buvo todėl, kad Draugija neišpildė
1932 m. rugsėjo 12 d. TVŠM įstatyme dėl privačių mokyklų numatytų
sąlygų, t. y. nesurado mokyklai tinkamo buto ir neparūpino jai pagalbi
nių mokymo priemonių. Mokykla uždaryta 1933 m. rugpjūčio 9 d. Jos
dokumentacija perduota Vilniaus kuratorijai.
Dėl to, kad taip netikėtai mokykla uždaryta, 1933 m. gegužės
18 d. „Ryto“ centras kreipėsi į Vilniaus kuratoriją. Apeliacijoje pabrė
žta, kad mokykla yra didžiausiose kaime patalpose, ją lanko 33 moki
niai ir ji turi pagalbinių mokymo priemonių. 1933 m. gegužės 18 d.
centras dar padavė apeliaciją TVŠM, prašydamas atšaukti neteisėtą
Vilniaus kuratorijos sprendimą. Apeliacijoje rašė, kad dauguma vals
tybinių mokyklų yra blogesnėse patalpose, o Švietimo ministerijos
reikalavimai skirti tik naujoms atidaromoms mokykloms, kad žiemą
neįmanoma remontuoti (reikalavimas pateiktas 1932 m. gruodžio
24 d.). Mokyklas, kurios nepašalins trūkumų, buvo numatoma uždary
ti tik 1935 m. rugpjūčio mėnesį. Taigi Vilniaus kuratorija per greitai
pradėjo įgyvendinti potvarkį. Lietuviškų kaimų gyventojai ir „Rytas“
įsitikino, kaip labai kuratorija nepalanki lietuvių švietimui.
„Rytas“ ir Žagarių žmonės tikėjosi, kad Vilniaus kuratorija pakeis sprendimą, tačiau taip neįvyko. 1933 m. rugsėjo 15 d. buvusios
Žagarių mokyklos mokytoja J. Liutkevičiūtė perdavė Z. Čepulytei vi
są mokyklos inventorių bei knygynėlį.
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1933 m. spalio 27 d. atsakymas į apeliaciją tik patvirtino Vilniaus
kuratorijos sprendimą – atseit, jis atitinka įstatymus. Niekas nesitikėjo,
kad ši byla taip baigsis.
1933 m. Vilniaus kuratorijos gegužės 4–5 d. nutarimais buvo už
darytos dvi „Ryto“ įsteigtos mokyklos. Masinis, planingas „Ryto“
įsteigtų mokyklų uždarymas veikė ir Punsko-Seinų krašto gyventojus
– jame nebeliko jokios lietuviškos mokyklos. Mokiniai vėl buvo pri
versti lankyti lenkiškas valstybines mokyklas. Vis dėlto jie nepamiršo
lietuvių kalbos, kurios anksčiau mokėsi LKD ir „Ryto“ įsteigtose mo
kyklose.
Vakarinių kursų suaugusiesiems organizavimas
Lietuvių šv. Kazimiero draugija ir „Rytas“ aktyviai švietė lietu
vius Punsko-Seinų krašte. Buvo organizuojami vakariniai kursai suau
gusiesiems, jie vyko privačių mokyklų patalpose. Naudodamiesi jose
esančiomis mokymo priemonėmis, kursus vedė tų mokyklų mokyto
jai. Taip keliant tautinį sąmoningumą norėta sustabdyti suaugusiųjų
nutautėjimą. Lenkų valdžia tuo buvo nepatenkinta, ji ėmė taikyti retor
siją, uždarinėjo mokyklas, persekiojo inteligentus. 1927/1928 mokslo
metais kursų suaugusiesiems pageidavo keturių kaimų – Klevų, Bur
biškių, Vaitakiemio ir Vaičiuliškių – LKD skyrių nariai. Kad galėtų
juos  organizuoti, LKD centras privalėjo gauti koncesiją iš Mokyklų
tarybos. Ši savo ruožtu reikalavo paisyti Varšuvos kuratorijos keliamų
reikalavimų.
Dėl kvalifikuotų kadrų stokos ne visus reikalavimus buvo galima
patenkinti. Siūlomi turintys nebaigtą išsilavinimą kandidatai nepatiko
švietimo valdžiai. Užkliuvo jai ir biudžetas. Ji buvo nepatenkinta LKD
centro mokama mokytojui 540 zlotų metų alga. Dar valdžia reikalavo,
kad ten, kur vyks kursai, būtų papildomų mokymo priemonių, knygy
nėliai ir pan. Visa tai rodė, kad švietimo valdžia nenorėjo leisti organi
zuoti kursų.
1929–1930 m. vakarinius kursus pavyko suorganizuoti Vaičiuliš
kėse. Jie vyko mokykloje. Kursus vedė mokytojas V. Dubauskas. Juos
lankė 47 asmenys (20 merginų ir 27 vaikinai). Kursai buvo tęsiami ir
1931 m., nes to pageidavo vietos gyventojai ir LKD centras. Pastarasis
pasidomėjo, kokiomis sąlygomis jie gali būti tęsiami.
Vakariniai kursai suburdavo kaimo jaunimą. Čia buvo galima
klausytis paskaitų apie žemės ūkį, sveikatą, higieną, istoriją, religiją
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bei daugelį kitų dalykų. Be to, taip buvo leista tobulinti lietuvių kalbą
ir ugdyti tautinę savimonę.
1926–1932 m. dėl vakarinių kursų į „Rytą“ kreipėsi šie LKD sky
riai: Žagarių, Paliūnų, Vidugirių ir Burbiškių. Mokyklų taryba tik Paliū
nų ir Žagarių kaimams davė koncesiją juos organizuoti. 1928–1938 m.
Rytų Lietuvoje „Rytas“ suorganizavo 50 kursų, juos lankė 1 767 klau
sytojai.
1931 m. sausio–vasario mėnesiais Mokyklų taryba leido mokyto
jai J. Kazlauskaitei vesti vakarinius kursus suaugusiesiems Žagarių
mokykloje. Juos lankė apie 20 asmenų (daugiausia vyrai). Jie mokėsi
lietuvių ir lenkų kalbų, matematikos, geografijos bei tikybos. Kursai
buvo tęsiami 1931 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais. Šį kartą lavinosi
16 asmenų (15 vyrų ir 1 mergina). Iš viso 1931/1932 mokslo metais
kursai vyko 4 mėnesius. Juos lankė 15 asmenų.
Mokyklų taryba 1931 m. sausio 20 d. nutarimu leido V. Vaicekaus
kui vesti Paliūnų mokykloje kursus suaugusiesiems pagal jo paties su
darytą planą. Paskaitos vyko 3 dienas per savaitę po 2 valandas. Moky
tojas dėstė lietuvių ir lenkų kalbas, matematiką, geografiją, tikybą. 28
dienas kursus lankė 36 klausytojai (27 vyrai ir 9 merginos). Jie vyko
nuo vasario iki balandžio mėnesio.
Vakariniai kursai buvo naudingi šio krašto žmonėms. Mažėjo beraščių, daugėjo mokančių skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Teigiama buvo
ir tai, kad per pamokas buvo kalbama įvairiomis ūkio, kooperacijos te-

LKD Vaičiuliškių skyriaus vakarinių kursų grupė su mokytoju V. Dubausku. 1930 m.
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momis, aptariami įstatymai, mokesčių sistema. Taigi lenkų administra
cinė valdžia jau negalėjo taip savavaliauti. Paskaitos buvo pritaikytos
vietos poreikiams, gyventojai galėjo skaityti lietuvišką spaudą.
Lenkijos administracinė valdžia nebuvo suinteresuota didinti
kursų skaičių. Mat jie ugdė tautinį sąmoningumą, o švietimo organai
negalėjo jų kontroliuoti. Tad jie ėmė varžyti kursus administraciniais
potvarkiais.
Skaityklos
Lietuvių draugijų įsteigtos mokyklos, ypač trečiojo dešimtmečio
pradžioje, buvo sistemingai uždaromos. 1933 m. Punsko-Seinų krašte
uždarytos trys lietuviškos mokyklos. Taigi draugijos buvo priverstos
ieškoti kitokių švietimo būdų. Atsiliepdamos į gyventojų prašymus,
jos steigė skaityklas.
Po 1932 m. dėl nuolat keliamų administracinės ir švietimo val
džios reikalavimų nelabai buvo galima kurti privačių mokyklų. Tuo
metu skaityklas steigti dar nebuvo draudžiama, joms atidaryti pakak
davo formalaus pareiškimo. Pigiau atsieidavo ir jas išlaikyti. Ilgokai
skaityklos-bibliotekos kaimuose buvo vieninteliai užmokyklinio auklė
jimo ir kultūrinio gyvenimo židiniai.
Lietuvių draugijų, plečiančių skaityklas-bibliotekas, veiklą Len
kijos valdžia laikė šovinistine kampanija, priešiška lenkų valstybingu
mui, viešajam saugumui ir pasienio tvarkai.
Be kultūrinio darbo, skaityklų vedėjai, be abejo, dirbo ir visuo
meninį tautinį darbą. Tačiau jį laikyti grynai šovinistine ir priešiška
veikla buvo pernelyg tiesmukiška. XX a. 4 dešimtmetyje skaityklos bu
vo kuriamos ten, kur visai nebūta lietuviškų mokyklų, t. y. Punske, Sei
nuose, Vaitakiemyje. Knygomis bei kitomis priemonėmis jas aprūpino
ir finansiškai išlaikė LKD ir „Ryto“ centras. Lėšų trūkumas neleido
geriau jų aprūpinti bei reguliariai mokėti algą vedėjams. Skaityklose
literatūros papildydavo keliaujantys knygynėliai. Kadangi vedėjai tu
rėjo patarti žmonėms įvairiais klausimais, juos mokyti lietuvių kalbos,
geografijos, tikybos, diskutuoti aktualiomis temomis, jiems buvo orga
nizuojami lavinimosi kursai.
„Ryto“ įsteigtos skaityklos
„Ryto“ draugija bandė steigti skaityklas Aradnykuose, Paliūnuo
se, Punske, Radžiūčiuose, Vilkapėdžiuose ir Žagariuose. 1935 m. tai
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pavyko padaryti tik Punske ir Žagariuose. Prašymus kurti skaityklas
„Rytui“ buvo atsiuntę šie kaimai: Burbiškiai, Bubeliai, Didžiuliai, Kle
vai ir Rašačiai, tačiau centras negalėjo patenkinti jų norų. Daug kur
„Rytas“ neįkūrė skaityklų tik todėl, kad Suvalkų apskrities viršinin
kas nedavė leidimo arba policija nutraukė jų kūrimą.
1933 m. spalio 30 d. Aradnykų gyventojai įteikė „Rytui“ prašy
mą, kad būtų atidaryta lietuviška skaitykla, kurioje lankytųsi 6 kaimų
gyventojai. „Rytas“ sutiko atidaryti skaityklą, net pažadėjo jos vedėjui
J. Maksimavičiui mokėti 50 zlotų algą. Patalpos už 8–10 zlotų per mė
nesį buvo numatytos pas P. Rugarauską. Draugijos pastangos nuėjo
niekais, nes Suvalkų apskrities viršininkas nedavė leidimo.
1933 m. lapkričio mėnesį Seinuose gyvenanti A. Marcinkevičienė
kreipėsi į „Rytą“, kad šis leistų jai dirbti Paliūnų skaitykloje. Lapkričio
29 d. jai leista ten dirbti, net pasiūlyta 80 zlotų alga, o J. Budzeikai už
patalpų nuomą numatyta mokėti 10 zlotų. Daugiau apie tai niekur ne
rašoma, bet drąsiai galima teigti, kad leidimas kurti skaityklą nebuvo
duotas, nes čia buvo planuojama atidaryti antrą valstybinę mokyklą.
Radžiūčių gyventojai prašymą steigti skaityklą įteikė „Rytui“
1933 m. sausio 2 d. Patalpos buvo numatytos pas A. Gylį. Spalio
20 d. Draugija pranešė Suvalkų apskrities viršininkui, kad lapkričio
5 d. atidaro Radžiūčiuose skaityklą, jai vadovaus G. Gudalaitytė.
Spalio 20 d. Suvalkų viršininkas atsakė, kad neleidžia to daryti,
nes vedėja negyvena Suvalkų apskrityje ir nėra žinoma valdžios orga
nams. Lapkričio 7 d. „Rytas“ kreipėsi į Balstogės vaivadą, prašydamas
pakeisti apskrities viršininko sprendimą. Gruodžio 7 d. nutarimu vaiva
da nepanaikino to draudimo.
1933 m. liepos 15 d. Vilkapėdžių gyventojai įteikė „Rytui“ pra
šymą įkurti skaityklą ir skirti jai vedėją. Spalio 20 d. „Rytas“ pranešė
Suvalkų apskrities valdžiai, kad lapkričio 5 d. atidaro Vilkapėdžiuose
skaityklą ir jai vadovaus M. Šimanauskaitė. Apskrities viršininkas ne
leido jos atidaryti, nes vedėja čia negyveno ir nebuvo žinoma valdžios
organams.
Skaityklos „vedėja“ M. Šimanauskaitė lapkričio mėnesį buvo atvy
kusi į Vilkapėdžius, tačiau apskrities viršininkas ir pasieniečiai neleido
jai čia pasilikti. Negelbėjo net žmonių prašymai. Lenkijos valdžios pa
reigūnai jiems aiškino, kad „Rytas“ neturi statutinės teisės steigti skai
tyklų Suvalkų apskrityje. „Vedėja“ išdalijo žmonėms atvežtas knygas
(šie žadėjo jas perduoti LKD skyriui) ir išvyko į Vilnių.
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Lapkričio 7 d. „Rytas“ apskundė apskrities viršininko sprendimą
Balstogės vaivadai. Gruodžio 4 d. vaivada atsakė, jog sutinka su Suval
kų apskrities viršininko sprendimu ir draudžia Vilkapėdžiuose steigti
skaityklą.
Punsko skaitykla
Vienas svarbiausių „Ryto“ draugijos uždavinių buvo steigti skai
tyklas. Remdamiesi jos statutu, Punsko miestelio ir kaimo lietuviai
1933 m. sausio 1 d. kreipėsi į „Rytą“, prašydami įkurti lietuvišką skai
tyklą. Prašymą pasirašė 22 įgaliotiniai. Patalpos jai buvo numatytos
miestelio centre pas M. Bujanauską. Vietos lietuvių veikėjas V. Mačio
nis šiai skaityklai vadovauti įsipareigojo 1933 m. spalio 17 d. Vilniu
je.
Apie ketinimą spalio 25 d. atidaryti lietuvišką skaityklą, kuriai
vadovaus V. Mačionis, spalio 17 d. „Ryto“ centras pranešė Suvalkų ap
skrities valdžiai. Iš jos gavo neigiamą atsakymą. Valdžia aiškino, jog ji
negarantuoja, kad vedėjas laikysis įstatymų (kaip lietuvių veikėju juo
nepasitikėjo).
Spalio 20 d. „Rytas“ raštiškai kreipėsi į Balstogės vaivadą, pra
šydamas panaikinti apskrities viršininko sprendimą, tačiau vaivada
1933 m. gruodžio 9 d. nutarimu patvirtino draudimą ir neleido „Rytui“
kurti lietuviškos skaityklos Punske.
Punsko lietuviai dėjo visas pastangas, kad būtų įkurta skaitykla.
1934 m. kovo 15 d. jie vėl įteikė „Rytui“ 7 asmenų pasirašytą prašymą.
1935 m. sausio 14 d. V. Kadziauskas sutiko vadovauti skaityklai. Jai
patalpos buvo numatytos pas Punske gyvenantį J. Kupstą. Nuomos
mokestis – 15–20 zlotų per mėnesį. Skaityklos steigimas kažkodėl už
sitęsė. 1935 m. rugsėjo 10 d. „Rytas“ pranešė Suvalkų apskrities virši
ninkui, kad ketina rugsėjo 25 d. atidaryti J. Kupsto namuose lietuvišką
skaityklą, jai vadovaus V. Kadziauskas.
Jos atidarymas buvo pavėlintas, nes ilgai truko knygų perėmimas.
Seinų kilnojamąjį knygynėlį perėmė Punsko skaitykla, o Radžiūčių
knygynėlis atiteko Seinams. V. Kadziauskas prašė „Rytą“ parūpinti
skaityklai reikalingo inventoriaus ir vedėjui programą. Uždarytos Pa
liūnų mokyklos perimtas inventorius buvo gana kuklus.
Iškilmingas lietuviškos skaityklos atidarymas Punske įvyko
1935 m. spalio 13 d. Pašventinęs ir palaiminęs ją, klebonas V. Budre
vičius pasakė gausiai susirinkusiems lietuviams  kalbą. Iškilmes pa
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įvairino vietos choras, giedodamas giesmes, bei V. Kadziausko kalba,
kurioje vedėjas nusakė skaityklos, kaip lietuvybės židinio, tikslus ir
reikšmę.
Skaitykla susilaukė didelio skaitytojų dėmesio. Pirmą savaitę joje
lankėsi per 600 skaitytojų, o šventadieniais – iki 200. Skaityklos pa
talpos buvo ankštokos, trūko lietuviškos periodikos. Jos, kaip ir kitos
paramos, vedėjas tikėjosi gauti iš „Ryto“.
Skaitykla susilaukė ir Lenkijos policijos dėmesio. Kaip ir Seinų
LKD skaityklą, ir šią prižiūrėjo policija. Prie to mūsų krašto veikėjai
jau buvo pripratę. Policija nekliudė lietuvių priešams teplioti, apraši
nėti skaityklos bei įvairiais būdais jai kenkti. 1935 m. spalio 27 d. Len
kijos pasienio apsaugos puskarininkis įsakė nuo jos nuimti lietuvišką
užrašą, tačiau nei vedėjas, nei buto savininkas nevykdė jo įsakymo.
Skaityklai veikti trukdyta ir 1936 m. Vasario pradžioje pašto ve
dėjas atėmė leidimą laikyti radijo aparatą skaitykloje ir savininko bu
te. Buvo ribojama dirbti ir veiklesniems LKD skyrių lietuviams. Mat
Lenkijos policininkai bei karininkai įtarinėjo, kad taip perduodamos
lietuviams slaptos žinios ir klausomasi Kauno laidų, skirtų okupuotai
Lietuvai.
Skaityklos vedėjas nepaisė įvairių trukdymų. Jis turėjo be galo
daug darbo. Kadangi jo atlyginimas buvo mažas, kreipėsi į „Rytą“ pra
šydamas 1936 m. padidinti algą.
Tiksliau nusakyti skaityklos kasdieninę veiklą, problemas, nuopel
nus plėtojant lietuvių švietimą yra sunku, nes apie tai nei dokumentuo
se, nei periodikoje nėra jokios informacijos.
1936 m. gegužės 15–17 d. Suvalkijoje daromos kratos neaplenkė
ir Punsko skaityklos. Tomis dienomis policija iš jos konfiskavo 199 be
letristikos ir ūkinės tematikos knygas, gautas iš „Ryto“ arba pirktas
Vilniaus lietuvių knygyne, bei mėnraštį Jaunimo draugas.
Po kratos Suvalkų apskrities viršininkas 1936 m. birželio 17 d. nu
tarimu uždraudė Punske veikti lietuviškai skaityklai. Savo sprendimą
jis motyvavo tuo, kad patikrinimas įrodė, jog skaitykla dirba politinį
darbą, varo antivalstybinę agitaciją ir joje rasta kontrabandinių knygų
bei periodikos iš nepriklausomos Lietuvos.
Suvalkų apskrities viršininkas žengė dar vieną žingsnį – 1936 m.
rugpjūčio 21 d. nutarimu jis visai uždarė skaityklą. Dėl tokio viršinin
ko sprendimo rugpjūčio 31 d. „Rytas“ kreipėsi į Suvalkų valdžią, nu
rodydamas jai formalius netikslumus. Jis pabrėžė, kad Punske nėra
„Ryto“ skyriaus (kaip Žagariuose), o yra tik skaitykla, kad skaitykla
nevarė antivalstybinės agitacijos, neturėjo kontrabandinių knygų ir pe
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riodikos, taigi sprendimas turėjo būti taikomas ne skaityklai, o skyriui.
Kadangi jo čia nėra, vadinasi, sprendimas klaidingas.
Administracinių netikslumų aiškinimasis paštu bei vėliau rašyta
apeliacija Balstogės vaivadai (raštas neišliko) nepakeitė Suvalkų vir
šininko nutarimo. Vaivada 1936 m. lapkričio 26 d. raštu pranešė, kad
remdamasis Lenkijos prezidento 1927 m. gruodžio 23 d. įstatymu dėl
valstybės sienų saugumo draudžia „Ryto“ draugijai vadovauti pasie
nio zonoje esančioms skaitykloms-bibliotekoms bei jas išlaikyti.
1936 m. gruodžio 2 d. „Rytas“ apeliavo į Varšuvos VRM. Raš
te įrodinėjo, kad skaitykla nenusikalto valstybės saugumui, leidiniai
legalūs, ją nuolat prižiūri policija ir žvalgyba, kad skaitykla yra vie
nintelis lietuviškumo židinys, jos uždarymas tik sukels antivalstybi
nes nuotaikas ir padidins leidinių kontrabandą. VRM 1937 m. sausio
28 d. nutarimu patvirtino Balstogės vaivados sprendimą. Tai buvo pas
kiausias administracijos sprendimas.
Taip Punsko krašte buvo uždarytas paskutinis lietuvybės židinys,
kuriame buvo keliama lietuvių tautinė savimonė, palaikomos savos tra
dicijos.
Žagarių skaitykla
Panaikinus „Ryto“ įsteigtą mokyklą, 1933 m. Žagariuose buvo
atidaryta valstybinė mokykla. Joje dirbo I. Mackevičiūtė-Brazinskie
nė. Ji vaikus mokė lietuvių kalbos, dalyvavo LKD skyriaus veikloje.
Tai nepatiko vietinei Mokyklų tarybai, ir mokytoja, neva už nedalyva
vimą Lenkijos valstybinėse šventėse ir nepažangumą, buvo atleista iš
darbo.
Tuomet I. Brazinskienė 1935 m. birželio 15 d. įteikė „Ryto“
centrui prašymą paskirti ją Žagarių skaityklos vedėja. Skaityklą bu
vo numatyta kurti buvusios lietuviškos mokyklos patalpose pas
J. Rudį už 10 zlotų nuomos ir patarnavimo mokestį. „Rytas“ sutiko.
1935 m. rugsėjo 25 d. I. Brazinskienė paskirta šio kaimo skaityklos
vedėja. Apie tai rugsėjo 10 d. buvo pranešta Suvalkų apskrities virši
ninkui.
Apie skaityklos atidarymo iškilmes, įrengimą, aprūpinimą bei kas
dieninę veiklą mažai ką galima pasakyti, nes apie tai nerašoma nei do
kumentuose, nei periodikoje. Nuo pat atidarymo skaityklą gausiai lan
kė aplinkinių lietuviškų kaimų gyventojai. Ji buvo lietuvybės židinys.
1935 m. spalio mėnesį V. Kadziauskas, Punsko skaityklos vedėjas, per
davė Žagarių skaityklai buvusios Vilkapėdžių skaityklėlės inventorių
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– tai šiek tiek padidino jos kuklų turtą. Skaitykla perėmė ir buvusios
lietuviškos mokyklos inventorių bei pagalbines mokymo priemones.
Labai trūko einamosios periodikos. Čia buvo tik pačios vedėjos prenu
meruojamas Vilniaus rytojus. Taigi I. Brazinskienė kreipėsi į „Rytą“,
prašydama paremti skaityklą finansiškai arba atsiųsti periodikos. Taip
1936 m. skaitykloje atsirado Jaunimo draugas.
„Ryto“ draugijos finansinės išgalės rūpėjo ir Žagarių skaityklai.
1935 m. gruodžio 11 d. dėl to nerimaudama teiravosi I. Brazinskie
nė. Vis dėlto, kad ir pavėluotai, „Rytas“ skaityklą finansavo. Skai
tykla iškilmingai pradėjo 1936 metus. Sausio 29 d. Seinų klebonas
V. Astasevičius pašventino ir palaimino ją, o skaityklos vedėja susirin
kusius žmones paragino šviestis.
Švietimo darbas tęsėsi ir bendradarbiaujant su LKD skyriumi,
kuris skleisdamas lietuvybę skaitykloje rengė susirinkimus ir repeti
cijas.
Gaila, neilgai tas darbas buvo dirbamas. 1936 m. gegužės 15–17 d.
policija darė kratas. Neaplenkė ir Žagarių skaityklos. Gegužės 15 d. po
licijos viršininkas Jurkovskis ir apskrities atstovas darė kratą vedėjos
bute. Iš skaityklos konfiskavo mūsų krašte išspausdintas knygas, o iš
J. Rudžio – knygą ir laikraščių. Po kratos surašė protokolus.
1936 m. birželio mėnesį (manoma, 17 d.) Suvalkų viršininkas už
draudė skaityklai veikti, o visas joje buvusias knygas (nežinia kiek)
policija konfiskavo. Sprendimas motyvuotas tuo, jog skaitykla ir LKD
skyrius atseit kursto tautinį priešiškumą, agituoja vietos žmones prieš
Lenkijos valstybę ir neva rasta uždraustų lietuviškų knygų.

Punsko LKD nariai, laikraščių platintojai: M. Kraužlys (stovi pirmas iš kairės),
J. Pajaujis (pirmas iš dešinės), K. Cibulskas (sėdi antras iš kairės)
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Suvalkų apskrities viršininkas nebuvo patenkintas, kad skaityklai
tik uždrausta veikti. Rugpjūčio 17 d. nutarimu jis visai uždarė Žagarių
skaityklą.
„Ryto“ centras, nesutikdamas su tokiu restrikciniu sprendimu,
1936 m. rugpjūčio 31 d. kreipėsi į Suvalkų apskrities viršininką. Ape
liacija nieko nepakeitė, nes ir aukštesnės instancijos draudė veikti to
kioms įstaigoms. Balstogės vaivada 1936 m. lapkričio 26 d. nutarimu
viešo saugumo sumetimais uždraudė pasienio zonoje (Suvalkų apskri
tyje) veikti skaitykloms-bibliotekoms ir „Ryto“ draugijai jas finansuo
ti.
„Rytas“ apskundė vaivados sprendimą Varšuvos VRM. Tačiau
1936 m. gruodžio 12 d. VRM pritarė lapkričio 26 d. Balstogės vaiva
dos sprendimui, draudžiančiam veikti įkurtoms skaitykloms.
Taip Seinų krašte buvo uždaryta antra lietuviška skaitykla, kuri
bandė ne tik šviesti, bet ir stiprinti bei vienyti vietos lietuvius.
Skaityklų-bibliotekų uždarymas
„Ryto“ draugija galėjo veikti visoje Lenkijoje. Statute buvo nu
matyta steigti skaityklas-bibliotekas. Remdamasis 1919 m. įstatymu
dėl spaustuvių ir spaudinių sandėlių, 1935 m. „Rytas“ įsteigė skaityk
las Punske ir Žagariuose. Minėtame įstatyme nekalbama apie skaityk
lų-bibliotekų uždarymą. 1936 m. rugpjūčio 21 d. Suvalkų apskrities
viršininkas klaidingai pranešė „Ryto“ centrui, kad uždaro skyrius
Punske ir Žagariuose (čia buvo tik skaityklos, o ne skyriai). „Rytas“,
nieko nelaukęs, padavė apeliaciją Balstogės vaivadai. Joje nurodė ad
ministracinės procedūros klaidas. Rašė, kad skaityklos nėra skyriai,
neturi valdybos, narių, neorganizuoja susirinkimų, kad remiantis
1932 m. spalio 27 d. įstatymu dėl draugijų negalima uždaryti skaityklų
ir jų apkaltinti pagal 16 straipsnį, kad už nelegalių knygų, periodikos
turėjimą bei jų platinimą be Lenkijos pašto antspaudų gresia tik iki 600
zlotų bauda, o ne skaityklų uždarymas. VRM pateko į juridines pinkles.
Ji neturėjo teisės iš karto uždaryti skaityklų. „Ryto“ įsteigtos skaityklos
tik tuomet galėjo būti laikomos skyriais, jeigu būtų atitikusios sąlygas,
numatytas draugijų skyriams 1932 m. spalio 27 d. įstatyme dėl draugi
jų. Kadangi jos neatitiko tų sąlygų, negalėjo būti laikomos „Ryto“ sky
riais. Esant tokiai padėčiai, VRM manymu, vienintelis kelias uždaryti
skaityklas – tai uždaryti pačią „Ryto“ draugiją, remiantis straipsniais
dėl draugijų veiklos, ir tuomet nebus problemos. Taip šį reikalą siūlė
spręsti VRM „AA“ skyriaus viršininkas V. Čapinskis. 1936 m. rugsėjo
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22 d. VRM Tautybių skyriaus viršininkas H. Suchunekas įsakė Vilniaus,
Balstogės ir Naugarduko vaivadoms į apskričių viršininkų uždarytų lie
tuviškų skaityklų apeliacijas atsakyti neigiamai. Balstogės vaivada, atsa
kydamas į VRM rugsėjo 9 d. raštą, kuriame buvo prašoma pranešti apie
„Ryto“ atidarytų skaityklų veiklos sulaikymo ar uždarymo teisėtumą,
informavo ją apie Suvalkų apskrities skaityklas. Vaivada pabrėžė, kad
apskrities viršininko sprendimas teisiškai (draugijų dekreto 16 straips
nis) nepagrįstas atitinkamu įstatymu ir Aukščiausiojo Administracinio
Tribunolo bus panaikintas kaip neteisėtas. Apie šiuos juridinius nesklan
dumus „Ryto“ centras rašė 1936 m. gruodžio 2 d. apeliacijoje VRM.
Balstogės vaivada (tiksliau, už jį pasirašęs A. Dvorčakas) siūlė
aplenkti įstatymus ir „teisėtai“ uždrausti lietuvių draugijų veiklą Len
kijos pasienio vaivadijoje, kur gyvena lietuviai. Patarė remtis liepos
9 d. įstatymu, papildytu 1927 m. gruodžio 23 d. 11 ir 12 straipsniais
(Dz. U. RP Nr. 55, poz. 397), ir likviduoti „Ryto“ įkurtas skaityklas.
Įstatyme sakoma, kad vaivada yra įgaliotas sulaikyti ar uždrausti pasie
nio zonoje esančios kiekvienos draugijos ar jos skyriaus veiklą, jeigu
nuspręs, kad jų veikla nepageidaujama viešojo saugumo sumetimais
ar saugant valstybės sieną. Vaivadai nereikėjo motyvuoti savo spren
dimo. Jį reikėjo iš karto vykdyti, nes Suvalkų apskritis, galima sakyti,
visa buvo pasienio zonoje. Baudžiamasis kodeksas bei kiti įstatymai
tiksliai neapibrėžė viešojo saugumo sąvokos, todėl vietos valdžia ga
lėjo įvairiai ją interpretuoti. Remdamasis įstatymu dėl valstybės sie
nos saugumo, Balstogės vaivada siūlė atšaukti apskričių viršininkų
sprendimus ir priimti aukščiausiosios instancijos sprendimą, nepalan
kų „Ryto“ centrui, – sprendimą, kuris draustų „Rytui“ veikti Suvalkų
ir Gardino apskrityse.
Vaivada pridūrė, jog pagal minėtą įstatymą jis numato likviduoti
LKD. Suvalkų apskrities viršininkas priėmė sprendimą, remdamasis
įsakymo dėl draugijų 16 straipsniu ir motyvuodamas tuo, kad LKD
skyriai turi kontrabandinių knygų bei periodikos. Jo sprendimas buvo
neteisėtas. Už kontrabandą galėjo bausti tik Iždo administracinė val
džia pagal Iždo baudžiamąjį kodeksą.
1936 m. spalio 2 d. Balstogės siūlymui pritarė VRM. Ji buvo paten
kinta dėl vaivados įgaliojimų – pasienyje jis galėjo uždrausti kiekvieną
draugiją. Vaivados turimos teisės tik iš dalies apribojo organizacijų
veiklą.
Pasienio zona – tai 30 kilometrų pločio juosta. Joje gyveno visi
Punsko-Seinų krašto lietuviai. Vadinasi, čia buvo draudžiama veikti
visoms draugijoms.
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VRM pritarė, kad reikia atšaukti apskričių viršininkų sprendimus
ir priimti naują, „Ryto“ centrui nepalankų, sprendimą, draudžiantį
Draugijai veikti Suvalkų ir Gardino apskrityse. Naują veiklą pradėti
būtų buvę galima gavus apskrities viršininko leidimą.
Lietuvių draugijos savo veiklą galėjo atgaivinti, kai pagerėjo Len
kijos ir Lietuvos santykiai, t. y. 1939 metais. Lietuviai buvo labai nepa
tenkinti, kad lenkų valdžia uždraudė veikti jų draugijoms. Balstogės
vaivada 1936 m. gruodžio 5 d. pranešime VRM Tautybių skyriui rašė,
kad lietuvių jaunimas, veikiamas organizacijų vadovų, pasipiktinęs ste
bi draugijų likvidavimą ir mano, jog tai kerštas už Lietuvos ir Lenkijos
santykius.
Galima teigti, kad Lenkijos administracinė valdžia nuolat trukdė
ir net ketino pašalinti lietuviškas organizacijas iš lietuvių tautinės ma
žumos gyvenimo. Apie tai byloja VRM Tautybių skyriaus 1934 m. ata
skaita, kurioje aprašyti slapti planai ir pateikti LKD bei lietuvių kultū
ros veikėjų įvertinimai. Joje teigiama, kad LKD buvo nusiteikusi prieš
Lenkijos valstybę ir skelbė, jog jos tikslas – sustiprinti vyresniosios
kartos tautinę savimonę, o iš tikrųjų ji užsiėmė antivalstybine veikla,
kad dauguma LKD skyrių turėjo radiją, kad lietuvių kunigai ir priva
čių mokyklų mokytojai klausėsi Kauno radijo laidų, skirtų okupuotų
kraštų žmonėms. Dėl to Lenkijos administracinė valdžia ketina nustoti
perdėtai gerbti lietuvius.
Šiuo tikslu VRM paruošė slaptą instrukciją „Kaip veikti prieš lie
tuvius“. Joje nurodė keturis kelius:
1) stengtis vietoje privačių lietuviškų mokyklų įsteigti valstybi
nes lietuviškas mokyklas ir jose įdarbinti mokančius lietuviškai kalbė
ti lenkus mokytojus iš Lietuvos;
2) pašalinti iš lietuviškų parapijų lietuvius kunigus; jų vietoje skir
ti lenkus kunigus, mokančius kalbėti lietuviškai (taip išnyks antivalsty
binė propaganda, kuri nepatiko Lenkijos valdžiai);
3) nuspręsti, ar galima ir tikslinga uždrausti pasienio zonoje turėti
radijo imtuvus;
4) plėsti ūkinę veiklą sudarant ir vykdant specialų šiaurės rytų
krašto planą.
Apžvelgus šio skyriaus istorinius faktus, galima teigti, jog Lenki
jos administracinė valdžia stengėsi nutautinti lietuvių mažumą, gyve
nusią tuometėje Lenkijos Respublikoje. Tai buvo galima padaryti:
1) griežtai ribojant tautinių mažumų teises;
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2) draudžiant veikti lietuvių organizacijoms bei švietimo įstai
goms;
3) lenkinant bažnyčias, mokyklas;
4) planingai kolonizuojant šiaurės rytų Lenkijos žemes;
5) nusistatant priešiškai tautinių mažumų atžvilgiu.
„Ryto“ draugijos atgaivinimo politinės aplinkybės
1938–1939 m. ir jos veikla Punsko-Seinų krašte 1939 m.
1936 m. Lenkijos valdžia įvairiais būdais slopino Lenkijoje gy
venančius lietuvius. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos nuomone,
lietuvių persekiojimo Vilniaus krašte politika pasiekė tikslą. Lietuva
sunerimo, kai lenkai palietė jos skaudžiausią vietą. Esant tokiai padė
čiai, Lenkijos politinių lyderių įsitikinimu, Lietuvos vyriausybė turė
jo kapituliuoti. Tai mūsų svarbiausias santykių su Lietuva politinis
argumentas, – sakė jie. Griežta Lenkijos politika Lietuvos atžvilgiu
atsiskleidė 1938 m. kovo viduryje, kai kilo garsus pasienio incidentas,
nedviprasmiškai pakeitęs Lenkijos ir Lietuvos santykius. Kovo 18 d.
Lenkija paskelbė Lietuvai griežtą ultimatumą ir besąlygiškai pareika
lavo užmegzti su ja diplomatinius ryšius. Lietuvos politikai, vengdami
tarptautinės padėties pablogėjimo, sutiko užmegzti santūrius tarpvals
tybinius ryšius. Tuo tikslu į Varšuvą jie pasiuntė įgaliotąjį asmenį Kazį
Škirpą.
Jau pirmomis dienomis po ultimatumo paskelbimo vietoj uždary
to Vilniaus tautinio lietuvių komiteto buvo parengtas projektas sukurti
Lenkijos lietuvių draugijų tarybą. Tai teikė daug vilčių. Buvo tikimasi
atgaivinti lietuvių įtaką.
1938 m. balandžio 1 d. Lenkijos lietuvių draugijų tarybos nariai
neoficialiai nuvyko į Varšuvą ir per Lietuvos pasiuntinį K. Škirpą įtei
kė Ministrų tarybos pirmininkui prašymą leisti atkurti uždarytas lietu
vių organizacijas.
Lenkijos ir Lietuvos santykių normalizavimas priklausė nuo abie
jų šalių lietuvių ir lenkų tautinių mažumų kultūrinio gyvenimo. Užmez
gus diplomatinius ryšius, Vilniaus krašte ir toliau buvo persekiojamos
lietuvių kultūros ir švietimo organizacijos. Lietuvos veikėjai S. Lozorai
tis ir K. Škirpa manė, jog Lenkijos vyriausybė turėtų keisti savo politi
ką dar 1938 m. vasarą. Tų metų rugsėjo pradžioje Lietuvos vyriausy
bei ji aiškiai pasakė, kad lietuviams laisvė bus suteikta tik tuomet, kai
lenkai galės laisvai steigti savo organizacijas Lietuvoje.
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Lietuvos užsienio reikalų ministerijos nuomone, Vilniaus krašto
lietuvių kultūrinio gyvenimo padėtį Lenkijos vadovai turėjo pagerinti
mainais. Deja, abiejų šalių valdžios veiksmai aiškiai skyrėsi.
Didesni poslinkiai sprendžiant lenkų ir lietuvių tautinių mažumų
reikalus pastebimi 1939 04 22–24 d., kai Varšuvoje vyko slaptos dery
bos. Jose buvo nuspręsta palaipsniui normalizuoti santykius. Susitarta
dėl organizacijų centro, kultūros ir švietimo draugijų, turinčių teisę
kurti skaityklas, mokyklas, labdaros organizacijas, veiklos.
1935 m. gegužės 15 d. pasiuntiniui J. Šiauliui pranešta, jog leidžia
ma veikti „Ryto“ draugijai. Tautinių mažumų politika buvo vykdoma
labai atsargiai. Per daugelį metų persekiojimo padarytos žalos nebuvo
galima taip greitai atitaisyti.
VRM Tautybių skyrius dar kovo 30 d. parengė programą Lenkijos
lietuvių reikalams tvarkyti. Tarp kitko, joje buvo numatyta ir atkurti
draugijas. Laikui bėgant programa buvo taisoma. Lenkijos politika lietu
vių tautinės mažumos atžvilgiu nebuvo tokia, kaip norėjo lietuviai.
Vykstant Lenkijos ir Lietuvos deryboms, 1939 m. balandžio 9 d.
VRM departamento direktorius V. Ziborskis slaptoje direktyvoje nuro
dė Balstogės vaivadai, kaip dėl vykstančių neoficialių derybų privalo
pasikeisti jų ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje santykiai, ir kad
esant tokioms politinėms aplinkybėms tie pokyčiai turi būti matomi.
Taip pat rašė, jog vaivada turi duoti atitinkamas instrukcijas administracijos bei policijos organams, kad šie ypač pagarbiai elgtųsi su lie
tuvių tautine mažuma, aiškiai rodytų santykių su ja gerėjimą. Be to,
pabrėžta, kad santykių keitimasis negali būti aiškinamas tuo, jog lietuviams suteikiamos kokios nors naujos teisės.
Šios VRM direktyvos aiškiai byloja, kad santykių „gerėjimas“ bu
vo dirbtinis ir veidmainiškas. Norėta padaryti gerą įspūdį, kad būtų
pasiektas propagandos tikslas. Propaganda buvo naudinga vykstant
Lenkijos ir Lietuvos deryboms.
Gegužės 19 d. įvykusiame pasitarime VRM konstatavo, jog ligšio
linė jos ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje politika, kaip rodo gy
venimas, buvo teisingų užmojų ir rezultatyvi. Dabar, kad būtų visiškai
sutvarkyti lenkų ir lietuvių santykiai, būtina sudaryti palankias sąly
gas dirbti ir suteikti Lenkijos lietuvių tautinei mažumai paskirų (kol
kas nedaug) teisių.
Pareiškime pabrėžiama, kad lietuvių tautinė mažuma Lenkijoje
buvo praradusi jai priklausiusias teises, represuojama, ją siekiama nu
tautinti. Tokia tautinių mažumų politika teisiškai prieštaravo Lenkijos
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Konstitucijos 109 straipsniui, kuriame sakoma, jog kiekviena tauta, gy
venanti Lenkijoje, turi teisę išlaikyti savo tautybę.
Gegužės 19 d. įvykusiame pasitarime VRM išsamiai aptarti
įstatymai dėl lietuvių tautinės mažumos, kuriuos rengtasi išleisti, ir iš
dalies grąžinti buvusią padėtį. Leista „Ryto“ draugijai atgaivinti veik
lą (tik ne Švenčionyse), perduoti kuratorijos globojami aktyvai ir pasy
vai, leista atidaryti 5 nurodytuose kaimuose lietuviškas mokyklas bei
dėstyti lietuvių kalbą 7 viešosiose mokyklose.
VRM apribojo šias kuklias lietuvių tautinei mažumai suteiktas tei
ses. Ji pabrėžė, kad „Ryto“ skyrius mokyklas gali atkurti tik tuose kaimuose, kur gyvena lietuviai, o ten, kur gyvena mišrių tautybių žmonės
ar dar neturintys tautinės savimonės, negalima to daryti. Matyt, bijojo,
kad jie nesulietuvėtų.
VRM liepė įsakymo laikytis jau nuo gegužės mėnesio. Taktiniais
sumetimais (dėl propagandos) kas 2–3 dienas jį liepta pakartoti spau
doje ir radijuje.
Iš VRM dokumentacijos aiškiai matyti, kokie buvo Lenkijos admi
nistracinės valdžios propagandos tikslai. Lietuvių tautinei mažumai ji
suteikė tik dalį turėtų teisių, tačiau ir jas apribojo. Tarptautinėje areno
je Lenkija norėjo pasirodyti kaip tolerantiška ir geraširdiška tautinėms
mažumoms valstybė. „Rytas“, gavęs teisę veikti, energingai ėmėsi
šviečiamojo darbo Vilniaus, Punsko ir Seinų krašte. Viena iš jo statuti
nės veiklos formų buvo steigti skyrius ten, kur gyvena lietuviai. Buvo
manoma, jog tuose kaimuose bus lengviau įsteigti kokį lietuvišką švie
timo židinį – skaityklą ar mokyklą.
Pagal išlikusią archyvuose medžiagą (MAB. F. 67, „Rytas“) gali
ma teigti, jog „Ryto“ draugijos skyriai Punsko-Seinų krašte buvo įkur
ti 1939 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis
karas nutraukė jų veiklą.
Susiorganizavę vietos lietuviai raštu kreipėsi į „Ryto“ centro val
dybą, prašydami įsteigti skyrių. „Rytas“ tvarkė visus administracinius
reikalus. Nurodydamas kaimą, atsakingą asmenį, patalpą bei susirinki
mo valandą, jis pranešdavo Suvalkų apskrities valdžiai apie numatomą
steigti skyrių. Ar bus gautas leidimas, priklausė nuo lenkų administra
cinės valdžios geranoriškumo.
1939 m. „Ryto“ draugija Lenkijoje įsteigė 111 skyrių. Jiems pri
klausė 1 604 nariai, kurie paprastai ir buvo skyrių steigėjai. Pagal įsta
tymus skyriui įsteigti reikėjo ne mažiau kaip 5–10 asmenų.
Pagal rastus duomenis, 1939 m. (iki karo pradžios) Punsko ir Sei
nų krašto lietuviai įteikė „Rytui“ 24 prašymus (iš 111) skyriams steig

„ R yto “ draugijos veikla P unsko ir S ein ų krašte

203

ti. Pavyko juos įsteigti tik 7 – Kampuočiuose, Klevuose, Kreivėnuose,
Navinykuose, Senuosiuose Ramonuose, Šlynakiemyje ir Vaitakiemy
je. Apie jų steigimą yra išlikę dokumentai.
Visuose įsteigtuose (7) ir steigiamuose (17) skyriuose buvo ne
mažiau kaip 333 nariai. Manoma, kad jų būta ir daugiau, bet šito ne
galima patvirtinti, nes išliko ne visi skyrių steigimo protokolai ir rasti
ne visi vėliau įstojusių narių sąrašai. Jie ir dalis prašymų galėjo dingti
per karą.
Kiekvienas „Ryto“ steigiamas skyrius privalėjo laikytis tam
tikros steigimo tvarkos. Steigėjai, gavę „Ryto“ centro pritarimą, or
ganizuodavo steigiamąjį susirinkimą pagal statute apibrėžtus centro
nurodymus. Susirinkimą reikėjo protokoluoti. Vieną protokolą reikėjo
pasiųsti Suvalkų apskrities viršininkui, o kitą – centrui.
Steigiamajame susirinkime buvo aiškinamas „Ryto“ statutas,
skyriaus steigimo tikslai, paskirtis, reikšmė, diskutuojama įvairiais
klausimais, renkama valdyba, revizijos komisija bei laikinas prezidiu
mas, kuris vadovautų steigiamam skyriui. Atlikus šiuos formalumus,
į skyrių buvo priimami nauji nariai. Jie privalėjo būti 21 metų. Būtina
pridurti, kad iš 24 steigtų skyrių net šešiuose nariai-steigėjai buvo iš
2–3 kaimų. Jie būrėsi į vieną skyrių. Taigi ir švietimo darbą jame dirbo
daugiau lietuvių.
Apibendrinant galima teigti, kad Punsko-Seinų krašte buvo tik
pirmasis organizacinis „Ryto“ skyrių steigimo etapas. Šios Draugijos
nariai-steigėjai negalėjo per daug išplėtoti lietuvių švietimo, nes kilo
karas.
Išvados
Lenkijos politika tautinių mažumų atžvilgiu atspindėjo ne tiek
skelbiamus šūkius, kiek paskirų vietos valdininkų politiką. Punsko ir
Seinų krašto lietuvių draugijoms veikti trukdė vietos valdžia, Suvalkų
apskrities viršininkas, Balstogės vaivada, policija, pasienio sargyba,
Mokyklų taryba, VRM, „išverstarankoviai“ ir kt. Lietuvių draugijos
veikė 1926–1939 metais. Jos dirbo mūsų krašto ir visuomenės labui,
švietė lietuvių jaunimą, auklėjo jį tautiškai katalikiška dvasia. Draugi
jų veiklą ribojo tai, kad Punsko-Seinų kraštas nepriklausė Lietuvai ir
jame nebuvo lietuvių inteligentų. Esant gana silpnoms pajėgoms, veik
los pradžioje jaunimo organizacijos tenkinosi skyrių steigimu kaimuo
se. Atsižvelgiant į susiklosčiusias sąlygas, Punsko-Seinų krašto draugi
jų veikla turėjo didelę reikšmę visuomenės gyvenime.
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Petras Vitkauskas

Tarpukario laikotarpiu veikusi Lietuvių švietimo draugija „Rytas“
plėtė lietuvybę mūsų krašte. Pirmasis „Ryto“ darbas – 1930–1931 m.
atidarytos privačios lietuviškos mokyklos Paliūnuose ir Žagariuose.
Jose vyko vakariniai kursai suaugusiesiems.
Lenkų valdžiai uždarius mokyklas, 1935 m. „Rytas“ atidarė vie
šas skaityklas Punske ir Žagariuose. Jas ypač gausiai lankė lietuviai,
jos tapo viešojo gyvenimo centrais. 1939 m. „Ryto“ draugijai priklau
sė apie 400 lietuvių. „Rytas“ steigė savo skyrius kaimuose ir mieste
liuose. Bandė jų įsteigti 24, bet suspėjo tik 7. Antrasis pasaulinis karas
nutraukė skyrių steigimą.
Vertinant „Ryto“ draugijos veiklą, reikia pabrėžti, jog, nepaisant
priešiško lenkų valdžios nusiteikimo, Punsko-Seinų krašte Draugija tu
rėjo didelės reikšmės ne tik palaikydama lietuvybę, bet ir plėsdama jos
ribas. Galima pagrįstai teigti: tarpukario laikotarpiu „Ryto“ draugija
padėjo išsaugoti lietuvybę Punsko ir Seinų krašte.
Lit e r a t ū r a
D. Alseika, Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas 1919–1934, Vilnius, 1935.
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1990.
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Marytė Malinauskienė

bibliotekos SEINŲ krašto istorijoje
Biblioteka saugo praeitį ir kuria ateitį.
M. Gormanas

Seinų kunigų seminarijos bibliotekos
Jeigu kas paklaustų, su kuo man siejasi Seinai, greičiausiai pagalvočiau apie Seinų Švč. Mergelės Marijos baziliką su paslaptingu
vienuolyno mūru. Tas mūras nuo seniai kėlė didelį smalsumą. Man
kažkodėl atrodė, kad mūsų, Punsko ir Seinų krašto lietuvių, išlikimo
paslaptis slypi būtent toje vietoje. Pirmiausia bandydavau įsivaizduoti, kaip 1602 m. iš Vilniaus atvykę dominikonai su baltais abitais, gobtuvais, diržais bei kairėje pusėje segimais rožančiais kuria vienuolyną
ir vykdo savo misiją…
Vėliau vienuolyno rūsiuose 1826 m. įsteigiama Seinų kunigų seminarija (1826–1915, 1918–1919), kuri išugdo daug žymių rašytojų,
knygnešių ir kitų neeilinių veikėjų. Išgarsėja Seinų vardas. Veikiant
spaustuvei miestas tampa vienu reikšmingiausių Lietuvos kultūros
centrų.
Vienuolynas siejasi visų pirma su religine veikla, kurios negalima
skleisti be rašto. Seminarija – tai mokslas, o mokslas – tai darbas su
knygomis. Kaipgi tad apsieiti be bibliotekos? Juk bibliotekos atsirado
prie religinių institucijų… Ši tema nedavė man ramybės, kol netyčia
Aušroje (1998, nr. 8) užtikau humanitarinių mokslų daktaro Algimanto Katiliaus straipsnį „Jono Reitelaičio laiškas Vaižgantui: Iš Seinų kunigų seminarijos bibliotekos istorijos“. Vėliau naudodamasi informacija ir nuorodomis pradėjau naršyti. Radau dar Jolantos Dapkevičiūtės
diplominį darbą „Knyga Seinų-Punsko krašto lietuvių kultūroje“.
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Seinų kunigų seminarija. Sigito Birgelio nuotr.

Pasirodo, Dominikonų ordinas garsėjo savo bibliotekomis. Jose,
kaip teigia A. Pacevičius (Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–
1864 m.), buvo daug įvežtinių leidinių (apie 60 proc.). Jų pagrindą
sudarė katalikiškų spaustuvių produkcija – iš Kelno, Venecijos, Augsburgo, Paryžiaus, Romos. Iš vietinių spaustuvių neabejotinai pirmavo
Vilnius. Dominikonai turėjo Varšuvoje, Krokuvoje, Lvove, Poznanėje
leistų knygų. Dominikonų vienuoliai (seniausia filosofijos mokykla
Lietuvoje) vertino vadinamojo katalikiškojo humanizmo laikais suformuluotą grįžimo prie šaltinio principą. Jų bibliotekose buvo gausu
Aristotelio ir jo pasekėjų veikalų. Biblijos, kuri tarsi atverdavo duris į
vienuolyno biblioteką, buvo įvairiausių leidimų, pradedant nuo inkunabulų laikų. Ypač vertingas vienuolynuose buvo Konstantino Sirvydo Trijų kalbų žodynas. Bibliotekose būdavo ir protestantų knygų bei
vietinių vienuolių kūrinių. Kai kurie iš jų labai originalūs. Žinoma, kad
1610 m. Seinų vienuolyno bibliotekoje buvo 54 teologiniai veikalai.
Vienuolyno patalpose dominikonai buvo įsteigę ir pirmąją spaustuvę… Uždarius vienuolyną, 1804 m. daug knygų išvežta į Rusijos gilumą. Kas liko, 1818 m. sunaikino Seinuose siautėjęs gaisras.
Apie seminarijos bibliotekas sužinojau maždaug tiek. Pagrindinę seminarijos biblioteką įsteigė vysk. M. Manugevičius. Jai paaukojo savo privačias knygas. 50 tomų padovanojo kunigas M. Jovdyskis
(Jowdyski). Daugiausia knygų į seminariją pateko iš uždarytų vienuo-
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lynų bibliotekų: Virbalio, Liškiavos dominikonų ir kitų nežinomų vienuolynų, panaikintų 1819 m.
Tai nebuvo didelė biblioteka. Pirmą knygų sąrašą sudarė konsistorijos sekretorius Babinavičius, jau mirus vysk.
M. Manugevičiui. Iš pradžių besikurianti biblioteka neturėjo
tinkamų patalpų. Trūko taip pat spintų. Knygos buvo sudėstytos ant grindų. Tik po 7 metų seminarijos rektorius informavo vyskupą, kad biblioteka pagaliau sutvarkyta ir sudarytas knygų katalogas. Yra žinoma, kad 1832 m. biblioteką
tvarkė profesorius Naruševičius. Jis po pamokų su klierikais
pernešė knygas į joms pritaikytą kambarį. Jas sudėstė ir turėjo paruošti sąrašą. 1849 m. bibliotekos fondą sudarė apie
200 tomų. Naujoms knygoms įsigyti trūkdavo lėšų. Sakykim,
1855 ir 1857 m. įsigyta tik po vieną knygą. Padėtis pagerėjo
po paskutinio vienuolynų panaikinimo 1864 m. Tada į Seinus
suvežtos knygos, priklausančios Tykocino seminarijos ir Von- Seinų kunigų seminarijos
sošo karmelitų vienuolyno bibliotekoms. Dvasinei vyresnybei šiaurvakarių bokštas, kurį klierikai vadino „Szczurnik“
leidus, į Seinus buvo perkelta ir Kalvarijos dekanato biblioteka. Kaip bibliotekos aukotojai minėtini prelatas P. Andruškevičius, prelatas Krajevskis (Krajewski), kun. A. Lesnevskis (Leśniewski), prelatas
A. Dorobis, prelatas A. Marma, kun. Jasinskis, P. Brazevičius, J. Staugaitis, J. Karužas, A. Dmochovskis (Dmochowski).
1873 m. seminarijos vizitacijos akte nurodoma, kad biblioteka yra
pirmame aukšte ir užima vieną kambarį. Bibliotekos kambarys buvęs
mažas, tamsus, su vienu langu. Dažniau naudojamos knygos buvo rekreacijos salėje. Čia pastatyta didelė spinta enciklopedijoms ir žodynams.
Seminarija, be pagrindinės bibliotekos, dar turėjo ir pačių klierikų
išlaikomą biblioteką. Jos atsiradimas susijęs su klierikų organizuotu
sąjūdžiu už lietuvybę, kuriam pradžią davė A. Staniukynas. 1888 m.
klierikai susibūrė į draugiją. Nario mokestis buvo 3 rubliai per metus.
Už šituos pinigus klierikai pirko laikraščius ir naujas knygas. Lietuviški leidiniai buvo laikomi šiaurvakarių bokšte, kurį klierikai vadino
„Szczurnik“. Bibliotekai tvarkyti iš klierikų buvo renkama du bibliotekininkai. Iškilus pavojui, draudžiamos literatūros prižiūrėtojas turėjo prisiimti visą atsakomybę.
Draugija taip pat leido savo laikraštį. Vėliau sulenkėjusi seminarijos valdžia uždraudė jį leisti, o draugiją uždarė. Tačiau ji veikė toliau,
tik slaptai. Jos nariai susitarę kas mėnesį rašydavo bent vieną straipsnį,
o per atostogas parengdavo ilgesnį rašinį. Taip atsirado Reitelaičio pa-
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rašyta „Gudelių monografija“, „Žydų tauta Kristaus laikais“ ir įvairūs
straipsneliai Šaltinyje… Labai reikšminga buvo tai, kad Reitelaitis su
draugais galėjo nekliudomi naudotis seminarijos bibliotekos knygomis. Jis turėjo raktus ir čia organizuodavo slaptus susirinkimus. Įkūrus
Seinuose spaustuvę, bibliotekų fondai buvo papildomi šios spaustuvės
leidiniais.
Iki 1905 m. seminarijos biblioteka neturėjo lietuviškų knygų
skyriaus. Tik atgavus lietuvišką spaudą susilaukta didesnio skaičiaus
lietuviškų knygų. Klierikai sumanė tokį skyrių įsteigti. Tam tikslui
susitarė patys aukoti pinigus ir pirkti knygas. Daug pinigų paaukojo ir kai kurie kunigai: V. Dvaranauskas, K. Prapuolenis, J. Laukaitis,
J. Totoraitis. Kunigas S. Norkus – ilgametis Punsko parapijos klebonas
– prieš mirtį savo sukauptas knygas atidavė kunigų seminarijai.
M. Krupavičius, kuris Seinų seminarijoje mokėsi 1908–1913 m.,
savo „Atsiminimuose“ mini, kad jo studijų laikais seminarija turėjo
didelę ir turtingą biblioteką. Ypač daug buvo senų knygų, net viduramžių rankraščių. Bibliotekoje buvo taip pat M. Daukšos rankraštis,
tik neaišku, ar tikrai originalas, ar jau kieno kito perrašytas. Minima ir
M. Daukšos lietuviškoji Postilė bei M. Valančiaus raštai.
Seminarijos bibliotekininko pareigas eidavo kuris nors profesorius. Į pagalbą pasikviesdavo klieriką. Kurį laiką talkino klierikai
Ignas Starka, Juozas Juozaitis ir Juozas Danielius. Kas po profesoriaus
Mykolo Naruševičiaus tvarkė biblioteką, kol kas nėra žinoma.
1908 m. seminarijos rūmai buvo suremontuoti. Po to biblioteka
perkelta į naujas patalpas. Toliau ji buvo pirmame aukšte, bet dabar
užėmė du (arba tris) kambarius su šviesiais langais.
Kiek vėliau biblioteką globojo prof. Pr. Augustaitis. Jis seminarijoje profesoriavo nuo 1871 m. Manoma, kai biblioteka dar nebuvo iki
galo baigta tvarkyti, prof. Augustaitis atsisakė pareigų. Tada biblioteka buvusi vicerektoriaus Romualdo Jalbžykovskio (vieno iš didžiausių
lenkintojų) žinioje. Jis paliepė pirmo kurso lenkams klierikams (Moroz, Kuklewski) prieš remontą knygas pernešti į kitą kambarį. Esant
progai senas knygas ir prirašytus sąsiuvinius įsakė sudeginti krosnyje.
Jalbžykovskis tuo metu turėjo labai daug pareigų seminarijoje ir miesto kooperatinėje krautuvėje, tai bibliotekai, laimei, visiškai nebelikdavo laiko.
Tuo metu pagalbininku pradėjo dirbti trečiakursis J. Reitelaitis.
Į Seinų seminariją jis įstojo 1907 m., būdamas beveik 23 metų, ir joje
buvo iki 1913 m. Klierikas Reitelaitis buvęs gabus, plačiai apsiskaitęs,
visą jau tada didelę biblioteką pažinojo kaip savo penkis pirštus. Su-
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gebėjo prašomą knygą ne tik paduoti, bet ir atversti puslapį, kuriame
aiškinama skaitytoją dominanti problema. J. Reitelaitis visą laisvalaikį
praleisdavo bibliotekoje. Jo darbas buvo labai naudingas į lietuvybę
besiorientuojantiems klierikams. Svarbu dar paminėti, kad Reitelaitis,
būdamas seminarijoje, ėmėsi tirti savo krašto praeitį. Tai jis darė ir
visą gyvenimą.
Kaip kiekvienoje bibliotekoje, taip ir Seinų seminarijos, laikui bėgant kai kurios knygos dingo. Tarp jų buvo daug vertingų lietuviškų
knygų. Tai pastebėjęs Reitelaitis, pasitaręs su draugais, nutarė svarbesnes lietuviškas knygas paslėpti. Jie išėmė iš grindų dvi lentas, iškasė žemes ir nepastebimai išnešė. Sudėjo turtą ir lentas grąžino į vietą.
Niekas net nepagalvojęs, kad bibliotekoje yra paslėptas lobis.
Po Jalbžykovskio bibliotekininku tapo Pranciškus Vondolovskis.
Jis labai „valė“ knygyną ir pildė jį naujomis H. Senkevičiaus (Sienkiewicz) knygomis.
Kilus Pirmajam pasauliniam karui dalis knygų iš Seinų seminarijos buvo išvežta į Rusiją. Kita dalis, galbūt didesnė, 1919 m. lenkų
kariuomenei užėmus Seinus (seminarijos profesoriai ir klierikai buvo
atgabenti prie demarkacinės linijos Punsko krašte ir ištremti į Lietuvą), nugabenta į Zyplius, vėliau į Gižų dvarą, dar vėliau – į Vilkaviškį.
Vilkaviškio seminarijoje atsiradusios knygos sunaikintos per Antrąjį
pasaulinį karą. Galimas daiktas, dalis knygų galėjo patekti į Lomžą,
kur buvo įsteigta lenkiška seminarija.
Dominikonų bibliotekos ir seminarijos bibliotekų istorijos labai
įdomios, bet kartu sudėtingos – vis dar trūksta istorinių šaltinių, o įdomios tuo, kad jų tyrinėjimai svarbūs mūsų kultūros istorijai. Pasilieka
knygų likimo problema ir daug neaiškių spragų… Dar prisimenu seniausios pasaulio – Aleksandrijos bibliotekos istoriją (III a. pr. Kr.)
ir jos visišką sunaikinimą, apie tai rašiau pernai punskas.lt portale.
Egiptiečiai savo kultūros paminklą 2002 m. atstatė. Tai naujoviškiausia biblioteka pasaulyje, iš žemės išsineriančio disko pavidalo… Ar
mūsų istorijos tušti puslapiai bus užpildyti? Ar sunkiai puoselėta dvasia pasiliks tik akmenyse?
Seinų ir Punsko krašto bibliotekos XX amžiaus pradžioje
1906 m. Seinuose įsteigtos „Žiburio“ draugijos tikslai buvo: auklėti lietuvius „lietuviška ir katalikiška dvasia“, šviesti juos lietuviškose mokyklose, įvairiuose kursuose, steigti knygynus-bibliotekas ir
mėgėjų teatrus, šelpti neturtinguosius. Draugija buvo įsteigusi Sei-
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nuose biblioteką su skaitykla, jai vadovavo kunigas A. Savickas. Nuo
1912 m. bibliotekininko pareigas ėjo kunigas Vailionis iš Seinų. Jis
spaudinius laikė savo bute. Kai skaitytojas grąžindavo knygą, bibliotekininkas klausinėdavo, koks jos turinys. Šios bibliotekos fondai greit
augo. 1910 m. biblioteka turėjo 709 knygas ir 250 skaitytojų.
Punske tuo metu veikė „Žiburio“ filialas. Bibliotekininko pareigas
ėjo kunigas M. Simonaitis. 1908 m. Punsko bibliotekoje buvo jau 618
knygų ir 158 skaitytojai. Nuo 1913 m. bibliotekininkas buvo A. Senda iš Alksniakiemio. Skaitykloje buvo rengiamos paskaitos, koncertai,
vaidinimai. Buvo kovojama su vietos alkoholio parduotuvėmis ir užeigomis, rūpinamasi, kad lietuviai būtų tautiškai susipratę ir blaivūs.
Kaimyniniuose Smalėnuose biblioteka su skaitykla atidaryta
1907 m. Atsakingas už ją buvo kunigas J. Katilius. Po metų čia buvo
270 knygų ir 83 skaitytojai.
1907 m. pabaigoje Seinų „Žiburio“ skyrius turėjo jau 8 filialus.
Kadangi draugija svarbiausiu uždaviniu laikė švietimą, atidarant naują
skyrių pirmas žingsnis būdavo įsteigti biblioteką. Visi skyriai 1909 m.
jau turėjo savo bibliotekas. Knygas skaityti imdavo ne tik draugijos
nariai. Iš jų buvo imamas mažas mokestis – 5 ar 10 kap. per mėnesį. Buvo prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai. Knygas ir periodiką
pirkta už draugijos narių pinigus. Bibliotekos turėjo skaityklos patalpas. Čia šventadieniais buvo rengiami bendri knygų ir laikraščių skai-
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tymai, taip pat viešos paskaitos ir minėjimai. Laikui bėgant „Žiburio“
draugija turėjo 38 skaityklas ir 58 bibliotekas. Bibliotekėlės nebuvo
didelės. Daugelis iš jų turėjo mažiau kaip 500 knygų. Buvę ir tokių,
kurios po įsteigimo neįsigijo nė vienos knygos. Leidinių straipsniuose
rašyta, kaip įrengti biblioteką, kokias knygas skaityti. Šiomis temomis
rašė S. Tijūnaitis, A. Šmulkštis, kun. J. Vailokaitis. Laikraščiuose buvo
rašoma ir apie bibliotekininkų neprofesionalumą.
1914 m. Pirmasis pasaulinis karas sužlugdė prasidėjusį lietuvių
tautinį atgimimą ir švietimą. Karui pasibaigus, Seinų inteligentija iš
naujo pradėjo rūpintis švietimu ir mokyklų steigimu. Tuo tikslu Seinų
kunigai A. Savickas ir A. Petrauskas pasikvietė iš Vilniaus mokytojus
S. Tijūnaitį ir kitus. 1915 m. pabaigoje jau veikė mokykla Bubeliuose,
1916 m. pradžioje – Seinuose. Greitu laiku Seinų parapijoje jau veikė
7 pradinės mokyklos. Išimtį sudarė Klevų ir Žagarių kaimai, nes juose jau 1908 m. veikė mokyklėlės, vadovaujamos daraktorių. Jos buvo
gyventojų išlaikomos. 1918 m. Seinuose pradėjo veikti „Žiburio“ vyrų
gimnazija, o 1919 m. atidaryta „Žiburio“ mergaičių gimnazija.
1919–1920 m. įsiliepsnojo vietos lenkų ir lietuvių konfliktas, kurio
atgarsiai gyvi iki šių dienų. Uždraustos lietuvių organizacijos („Žiburio“ – 500 narių, „Pavasario“ kuopa – 215, „Blaivybės“ draugija
– 300, Šv. Zitos draugija – 93, Dailės draugija „Lyra“ – 30, Lietuvių
katalikių moterų sąjunga – 20, „Artojo“ kooperatyvas – 120 narių. Iš
viso 9 draugijos su 1 300 narių). Taip pat uždarytos abi gimnazijos,
kuriose mokėsi 223 mokiniai, pradžios mokykla – 75 mokiniai, uždarytos visos lietuviškos redakcijos, spaustuvė, skaitykla. Tų pačių metų
rugsėjį sudegintos lietuvių mokyklų ir bendrabučio knygynėlio knygos. 1919 m. uždarytos lietuviškos mokyklos Ramoniškėse, Klevuose, Bubeliuose, Žagariuose, Burbiškiuose, Radžiūčiuose, Lumbiuose,
Skarkiškėse, Dusnyčioje, Vidugiriuose, Aradnykuose, Punske, Vaitakiemyje, Senuosiuose Ramonuose. Iš viso čia mokėsi 657 lietuvių
vaikai. „Žiburio“ gimnazija pasitraukė į Lazdijus. Čia mokslus ėjo ir
mūsų kraštiečiai: V. Drūtys, J. Pajaujis, J. Drūtys, A. Valinčius, V. Pavasarytė, J. Stoskeliūnas, J. Aleksa.
Gimnazija turėjo ir savo biblioteką, ją sudarė dvi dalys: mokinių
ir mokytojų knygos. Knygas bibliotekai buvo aukoję įvairūs asmenys,
dažniausiai patys gimnazijos darbuotojai. Gimnazijai besikraustant į
Lazdijus daug knygų dingo.
Kaip pralaimėjusi šalis, lietuviai iš naujų šeimininkų patyrė daug
skriaudų. Iš šio krašto buvo priversti pasitraukti jo aktyviausi veikėjai.
Svarbiausias Punsko ir Seinų krašto lietuvių, gyvenančių Lenkijoje,
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uždavinys buvo žadinti ir stiprinti savo tautiškumą ir taikiu būdu išlaikyti lietuvybę. Tuo metu visuomenė pradėjo atkakliai kovoti už teisę
turėti tautinę mokyklą. Jos Suvalkų krašte nebuvo nuo 1919 m., panašiai kaip Vilnijoje. Savo veiklą išplėtė švietimo draugijos: Lietuvių šv.
Kazimiero draugija (LKD įsteigta 1925 m. Vilniuje lietuvių jaunimui
auklėti ir globoti) bei Lietuvių švietimo draugija „Rytas“. 1920–1939 m.
Lietuvos Respublikos vyriausybė daug dėmesio skyrė lietuviškumui
prarastose žemėse palaikyti – finansavo švietimą, leidybą. Bet vis vien
nebuvo lengva. Lietuvių draugijų įsteigtos mokyklos buvo sistemingai
uždaromos. Po 1932 m. nelabai buvo galima kurti privačių mokyklų.
Tuo metu nebuvo draudžiama steigti skaityklų. Joms atidaryti užteko
formalių pareiškimų. Pigiau atsieidavo ir jas išlaikyti. Ilgokai skaityklos-bibliotekos kaimuose buvo užmokykliniai auklėjimo ir kultūrinio
gyvenimo židiniai.
1932 m. įsteigta Seinų skaitykla. Seinuose ji veikė Napoleono
gatvėje nr. 1, išnuomotoje už 35 zlotus patalpoje. Jai vadovavo S. Petruškevičius, gyvenantis Seinuose, Zavadzkio g. 13. Skaitykla veikė
sekmadieniais, šventadieniais ir turgaus dienomis (trečiadienį ir penktadienį). Šventadieniais joje lankydavosi 40–50 žmonių. Per pirmuosius 6 mėnesius skaitykloje lankėsi apie 100 asmenų ir naudojosi apie
100 knygų bei apie 10 pavadinimų periodinių leidinių, gautų iš LKD
centro.
Suvalkų apskrityje viršaitis pareikalavo, kad Seinų policija sektų vedėją S. Petruškevičių. Seinų policijos komendantas Kustalis rašė,
kad Petruškevičius yra moralus žmogus, bet politiškai įtartinas, kaip ir
jo tėvas Vincas. Policija po stebėjimų pranešė, kad skaitykla nerengia
nelegalių lietuvių susitikimų ir neužsiima politine veikla bei propaganda. Dirba tik švietėjišką darbą.
1932 m. gruodį skaitykla buvo perkelta į naujas patalpas Kreivojoje g. 1. Už jas LKD centras mokėjo 10 zlotų per mėnesį. Seinų
skaitykla buvo lietuvių jaunimo sueigų vieta. Čia jie skaitydavo naujausią spaudą bei knygas. Lietuviškos knygos buvo sunkiai gaunamos.
Jas atveždavo iš Vilniaus knygyno, kuriame buvo parduodamos tik
valdžios cenzūruotos knygos. Necenzūruotos buvo konfiskuojamos.
Knygos buvo labai brangios ir mažai kas jas galėjo įsigyti. 1933 m.
Seinų skaitykla per Rygą legaliai gavo iš Lietuvos periodinių leidinių
ir užsienio spaudos lietuvių kalba. Skaitytojai ją labai vertino.
1933 m. birželį skaityklą suremontuota, ji pasidarė jauki. Pakilo
nuomos mokestis. 1934 m. Seinų LKD viešoji skaitykla šventė dvejų
metų veiklos sukaktį. Abejus metus jai vadovavo S. Petruškevičius.
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Skaitykloje lankėsi apie 3,5 tūkstančio skaitytojų. Prie jos veikė LKD
narių sudarytos artistų ir choro sekcijos. Skaityklos patalpos buvo
geroje vietoje, netoli bažnyčios, turėjo atskirą įėjimą. Skaitykla labai
gerai veikė, subūrė nuolatinių skaitytojų grupę. Nuo 1935 m. sekmadieniais 18–19 val. skaitykloje vykdavo pasiskaitymo valandėlės. Jos
sulaukė plataus atgarsio visuomenėje.
1936 m. lenkų valdžia ėmė varžyti LKD skyriaus, taip pat bibliotekų veiklą. 1936 m. Seinų skaitykla tikriausiai buvo uždaryta. Lietuvių draugijų skaityklų-bibliotekų plėtimą Lenkijos valdžia laikė šovinistine kampanija, kenkiančia valstybės saugumui ir pasienio tvarkai.
Be kultūrinio darbo, skaityklų vedėjai dirbo ir visuomeninį, tautinį darbą. Apie 1940–1950 m. skaityklos steigtos ten, kur visai nebuvo
lietuviškų mokyklų, tai yra Punske, Seinuose, Vaitakiemyje. Knygomis bei kitomis priemonėmis jas aprūpino ir finansiškai išlaikė LKD
ir „Ryto“ centras. Nebuvo jos gerai aprūpintos, nes dažnai trūkdavo
lėšų. Skaityklų vedėjai turėjo patarti žmonėms įvairiais klausimais.
Mokė juos lietuvių kalbos, geografijos, tikybos, vedė diskusijas aktualiomis temomis. Dėl to darbuotojams buvo organizuojami lavinimosi
kursai.
Vaitakiemio kaimo skaitykla minima
1933 m. pranešime, kuriame rašoma, kad skaitykla neturi skolinamų knygų, nes Suvalkų
apskrities viršininkas neleidžia užsiimti tokia
veikla. 1935 m. pranešime rašoma, kad J. Stanelis, gyvenantis Vaitakiemyje, yra lietuviškos
skaityklos vedėjas. Skaitykla tais metais buvo
perkelta iš A. Aleksos į J. Stanelio namus. Vos
perkėlus skaityklą buvo padaryta krata ir konfiskuota apie 60 knygų. Dalis iš jų buvo Stanelio
nuosavybė. Skaitykla savo darbą baigė 1936 m.
gegužės mėnesį.
Skaityklų darbo sąlygos buvo nelengvos.
Nuolatos joms grėsė įvairių tikrintojų bei policijos savivaliavimas. Be to, dirbti trukdė Seinų bei
ypač Vaitakiemio ir Seivų „išverstarankoviai“,
bendradarbiavę su lenkų kolonistais, priklausiusiais lenkų karinei organizacijai „Šauliai“
(Strzelcy), kuri buvo įsikūrusi Seivų dvarelyje.
Pirmuosius LKD veiklos metus Punske veiPunsko parapijietės su lietuviška spauda.
kė visų skyrių bendras knygynėlis. Jame buvo 1929 m. gegužė. J. Nevulio nuotr.
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800 knygų. Vėliau LKD gavo daugiau knygų iš LKD centro. Skyrių
knygynėliai buvo pas paskirus žmones. Jie juos tvarkė: sudarinėjo
knygų katalogą, užrašinėjo knygų skolinimą ir grąžinimą. Pagrindiniai
skaitytojai buvo nariai. Knygas galėjo skolinti ir kiti. Knygų skaitymas
LKD skyriuose buvo labai populiarus.
1930 m. juose buvo daugiau nei 4 000 knygų, o 1935 m. jau apie
5 000–6 000. Ypač jaunimas mielai skaitė lietuvišką periodiką, leidžiamą Vilniuje ir užsienyje. Populiariausi leidiniai buvo: Vilniaus rytojus,
Kelias, Jaunimo draugas, Vilniaus aidas, Saleziečių žinios, Ūkininko
patarėjas, Vilniaus aušra, Šaltinis, Kregždutė ir kiti. Skaitytojai skaitė apie pasaulį, draugijos veiklą. Radijo imtuvai tais laikais buvo prabanga, juos turėjo vos keli žmonės. Anot lenkų valdžios, tai buvo labai
pavojingas prietaisas, mat jį turint galima klausytis lietuviškų laidų iš
Lietuvos. Norint klausytis radijo, reikėjo turėti leidimą, bet jis ir taip
po kelių mėnesių būdavo konfiskuojamas.
Svarbų vaidmenį lietuvių kultūriniame gyvenime atliko draugija
„Rytas“. Ji veikė 1913–1938 m. Šios draugijos tikslas buvo „šviesti lietuvius, kaip reikalauja Rymo katalikų tikėjimo mokslas“. Žinoma, kad
nuo 1932 m. draugija skleidė plačią kaimo skaityklų kampaniją. Tuo
metu buvo uždaroma daug privačių mokyklų ir skaityklos-bibliotekos
išliko kaimuose kaip vieninteliai kultūrinio gyvenimo židiniai. „Ryto“
skaityklos kaimuose virsdavo nelegaliomis lietuviškomis mokyklo-
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mis. Vaikai kelis kartus per savaitę rinkdavosi bibliotekose ir mokėsi
gimtosios lietuvių kalbos, tikybos, istorijos. „Rytas“ turėjo centrinę
biblioteką Vilniuje, ją sudarė apie 6–7 tūkst. knygų įvairiomis kalbomis. Be to, turėjo kilnojamąjį knygyną. Jo darbuotojų dėka kaimo skaityklos gaudavo knygų.
„Ryto“ įsteigtos skaityklos
„Ryto“ draugija bandė įsteigti skaityklas Aradnykuose, Paliūnuose, Punske, Radžiūčiuose, Vilkapėdžiuose ir Žagariuose. 1935 m.
pavyko tai padaryti tik Punske ir Žagariuose. Punsko skaitykla atidaryta po ilgų pastangų 1935 m. Ją pašventino kunigas V. Budrevičius.
Vedėjas V. Kadziauskas pasakė kalbą, kurioje nusakė skaityklos, kaip
lietuvybės židinio, tikslus ir reikšmę.
Skaitykla susilaukė didelio dėmesio. Per savaitę joje lankydavosi
apie 600 skaitytojų, o šventadieniais iki 200. Ją prižiūrėjo policija. Ji
tik netrukdė lietuvių priešams skaityklos teplioti ir įvairiais būdais niekinti, – 1935 m. Lenkijos pasienio apsaugos puskarininkis įsakė nuimti
lietuvišką užrašą, tačiau nei vedėjas, nei buto savininkas jo nepaklausė.
1936 m. pašto vedėjas paėmė leidimą laikyti radijo aparatą skaitykloje ir savininko bute. Kratos metu buvo konfiskuotos 199 beletristinės
ir ūkio tematikos knygos bei mėnraštis Jaunimo draugas. 1936-ųjų
rugpjūtį skaitykla uždaryta. Knygos konfiskuotos. Skaityklos vedėjas
Suvalkų storastos įsakymu per 24 valandas buvo ištremtas 30 kilometrų nuo administracinės linijos. Kreipimaisi į vietos valdžią, o vėliau į
Varšuvą prašant sugrąžinti skaityklą nieko nepadėjo.
Žagarių skaitykla
Panaikinus Žagariuose „Ryto“ įsteigtą mokyklą, atidaryta skaitykla. Jos vedėja tapo atleista mokytoja I. Brazinskienė. Skaitykla
įrengta mokykloje pas J. Rudį už 10 zlotų nuomos mokestį. 1935 m.
V. Kadziauskas perdavė Žagarių skaityklai Vilkapėdžių skaityklėlės
inventorių. Skaityklėlės turtas buvo labai kuklus. Pati vedėja prenumeravo Vilniaus rytojų, o vėliau atsirado dar ir Jaunimo draugas.
Vedėja prisimena, kad iš draugijos gavo patefoną ir knygų, jas skaitydavo vaikams, mokė juos lietuvių kalbos gramatikos. Brazinskienė
dirbo taip pat su jaunimu. Skaitė jiems paskaitas, diskutavo, mokė
naujų dainų ir žaidimų. Knygynėlis, sulaukęs kratos, buvo uždarytas
1935 m. Knygos konfiskuotos. Platesnę kultūrinę veiklą skaityklose
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valdžia trukdė. Draudė rengti spektaklius, skaityti paskaitas. Policija
sekė skaityklų vedėjų darbą, dažnai juos atleisdavo, o skaityklą uždarydavo. Uždarytų lietuviškų „Ryto“ mokyklų vietoje buvo steigiamos
mokyklos su dėstomu lietuvių kalbos dalyku.
Galime manyti, kad geriausias ginklas istorijoje buvo knyga. Tai ji
gynė nuo smurto ir tamsos. Ji šildė sugrubusią sielą ir vedė pasaulio ir
žmonių širdies labirintais… Todėl priešai kiek galėdami naikino dvasinių vertybių lobynus – bibliotekas.
Punsko valsčiaus biblioteka
Pirmoji biblioteka Punske įsteigta 1956 m. gruodžio mėnesį. Ji
buvo sukurta iš likviduotos Krasnavo bibliotekos. Į Punską tada pargabenta 3 286 knygos. Biblioteka buvo įkurta Itatų bute (pastato dabar
nėra – jis buvo prie dabartinės policijos būstinės, toliau nuo gatvės),
o bibliotekininke buvo tų namų šeimininkė Marytė Itataitė. Ji dirbo
beveik pusmetį.
Jau 1957 m. bibliotekoje dirbo Anelė Degutytė-Vaicekauskienė iš
Agurkių. Tada biblioteka buvo jau Kupravičių mediniame name (Kupravičiai gyveno vieni, vaikų neturėjo).

Itatų namas, kuriame buvo biblioteka
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Kupravičių namas, kuriame buvo biblioteka

Rinkdama medžiagą apie bibliotekas užsukau pas ponią Anelę.
Tai kūrybinga, poetinės sielos, turinti gerą humoro jausmą, nepaprasta moteris. Mūsų susitikimas susijęs su vieno gan įžūlaus girtuoklėlio
apsilankymu. Anelė tuoj stebimą sceną sueiliavo:
Skaidrus protas, švelnios rankos –
Lai pijokai nesilanko.
Jeigu rankose mobilus,
Sutvarkysi tokius vyrus!
Tiktai paspaudi mygtuką –
Jau vyrukas namo sprunka.
Dar norėtųsi pabūti,
Bet baisu visai pražūti...
Paprašyta papasakoti apie savo darbą bibliotekoje, ponia Anelė
nutaria parašyti keletą savo minčių, prisiminimų.
Kodėl? Kyla klausimas, kodėl mes nepasiklausėm vyresniųjų?
Kodėl taip vėlai supratom, ar visai nesupratom, kas yra brangu, kas
praeina. Jau dabar man viskas per vėlu. Vėlu prisiminti, kas gera,
gražu ir brangu. Sunku po 50 metų ar daugiau prisiminti, kokį turėjom džiaugsmą – gerą darbą. Kokie draugai, draugės, kuo jie buvo
brangūs. Džiugu, kad dabar randasi tokių žmonių, kurie nori atkurti
tą, kas praėjo. Aš, pavyzdžiui, dirbdama bibliotekoj galėjau rašyti
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kiekvienos dienos prisiminimus. Ir vėl klausimas: kodėl nesupratau.
O dabar protas miglotas, mažai ką prisimenu...
Dėka p. Judicko Antano gavau darbą, jam labai esu dėkinga.
Jis tada buvo valsčiaus pirmininku (vaitu). Biblioteka buvo senam
mediniam Kupravičių name. Jis stovėjo ant kampo priešais bažnyčią.
Vėliau buvo pernešta į naują vietą. Labai mažas buvo kambarėlis,
bet kelios lentynos knygų tilpo. Buvo keliolika bibliotekos punktų kaimuose, kuriuos reikėjo lankyti ir duoti ataskaitą aukštesnei bibliotekai. Lankydavau pėsčia, nes nebuvo jokių patogumų. Žiemą prašiau
tėvo, tai pakinkydavo arklį ir važinėdavau rogėmis. Pagaliau gavau
dviratį. Jie buvo „an talionų“...
Žmonės tada skaitė knygas. Ir įdomu – kaimo žmonės. Prisimenu, labai daug skolinosi knygų ir daug skaitė p. Čėpla Punsko kaimo,
lyg Jurgis vardu. Įdomu, kad kaimo žmonės turėdami daug darbų
ūkyje – viską darė rankomis, – o visgi rado laiko paskaityti kokią
nors knygą.
Ruošėm būrelius – kaip mokėdavom. Organizavom vaidinimus,
vakarones, kaip mokėjom ir sugebėjom. Organizavomės sukurti šokiam kokią programėlę, kad tik praleistume laiką prasmingai. Pagal
šių dienų vaidinimus ir visus pasilinksminimus, tai labai „biednai“

E. Anuškevičienė (dešinėje) su O. Valinčiene 1965 m.
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atrodė. Bet džiugu, kad būrėmės, dalinomės savo sugebėjimais. Bet
viskas ėjo ir praėjo, kaip ir pati jaunystė ir jos visi gražumėliai...
Jaunimui patarčiau: rašykit prisiminimus, viską, ką pergyvenat.
Kad ir skaudžiausi prisiminimai – jie visi labai labai brangūs. Kai išeisit senatvės atostogų, patirsite begalinį džiaugsmą ir satisfakciją, kad
ne veltui gyvenote, kad gyvenimas yra gražus, nors kartais ir sunku.
Nuo 1958 m. bibliotekoje dirbo Eugenija Anuškevičienė.
Tuo metu biblioteka buvo perkelta į dabar vadinamus senuosius
kultūros namus. Tada ji veikė ir sekmadienį. Žmonės po šv. Mišių
dažnai užeidavo pasiskolinti knygų. Eugenija daug laiko skyrė visuomeniniam darbui. Jai talkino Julija Kalinauskaitė, Janina Mackevič Onutė Valinčienė
(Mackiewicz), Birutė Kliučinskaitė-Pravdzikienė, Danutė JudickaitėGrimalauskienė. Iki 1973 m. Punsko biblioteka (Biblioteka Gromadzka) rūpinosi valsčiaus tarybos pirmininkas Antanas Judickas. 1973 m.
biblioteka pavadinta Viešąja valsčiaus biblioteka (Gminna Biblioteka
Publiczna). Jai priklausė du filialai – Smalėnų ir Vidugirių.
Ilgainiui knygų bibliotekoje daugėjo ir reikėjo ieškoti didesnių
patalpų. 1980 m. biblioteka iš senųjų kultūros namų buvo perkelta į
mokyklos pastato dešinįjį sparną (šiuo metu ten vaikų darželis). Šiose
patalpose jau buvo įmanoma biblioteką suskirstyti į skyrius. Taip atsirado skaitykla, knygų skolinimo patalpa vaikams ir suaugusiesiems.
E. Anuškevičienė mirė nuo vėžio sulaukusi vos 48 metų. Jai mirus, nuo 1981-ųjų sausio mėnesio pareigas perėmė 15 metų Vidugirių
bibliotekoje dirbusi, turinti profesinį išsilavinimą Onutė Valinčienė.
1981 m. buvo pertvarkytas ir suaktualintas abėcėlinis katalogas,
atsižvelgiant į Pagrindinės viešosios bibliotekos reikalavimus, suaktualintas dalykinis katalogas, nupirkta kėdes, stalus, lentynas. Knygos
aplenktos folija. Darbą ir ryšius su skaitytojais palengvino telefonas.
1984 m. Punsko biblioteka laimėjo II vietą konkurse „Mūsų biblioteka“, o 1986 m. bibliotekai skirta pirma vieta ir 150 tūkst. zlotų
premija (už šiuos pinigus nupirktas spalvotas televizorius). 1990 m.
suremontuotos valsčiaus bibliotekos patalpos, įvestas centrinis šildymas. Tais metais paskolinta 21,1 tūkst. knygų, 639 nupirktos už 5 mln.
770 tūkst. zlotų. 1994 m. įsigyta dar 414 knygų.
O. Valinčienė vedėja dirbo iki 1996 m., vėliau išėjo į pensiją. Šiandien buvusi bibliotekininkė su ypatinga šiluma pasakoja apie savo
darbą. Ji, panašiai kaip ir kitos bendradarbės, ne vien skolindavo knygas, bet ir organizuodavo susitikimus su skaitytojais, rengdavo jiems
konkursus, lietuviškų pasakų sekimo valandėles (jauniesiems skaitytojams), pasakodavo apie įsigytus naujus leidinius, rengdavo knygų
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parodas, organizuodavo vaikų ir jaunimo susitikimus su Lenkijos ir
Lietuvos poetais ir rašytojais. Tuo metu valsčiaus bibliotekoje svečiavosi Vaidotas Daunys, Donaldas Kajokas, Judita Vaičiūnaitė, Dalia
Jazukaitytė, Alfonsas Maldonis, Antanas A. Jonynas ir Petras Palilionis.
Darbas bibliotekoje buvo ramus, – pasakoja O. Valinčienė. – Labai jį mėgau. Žmonės tada labai daug skaitė, ypač vyresni ir vaikai. Mažiau knygas skolindavo jaunimas. Jie ateidavo lektūrų... Tais
laikais televizija buvo retenybė. Žmonės tiek nesėdėjo prie ekranų,
kaip dabar. Deja, iš pradžių lietuviškų knygų beveik neturėjome.
Buvo tik lenkiškos. Vėliau p. Rolofas parūpino iš Lietuvos lietuviškos
literatūros... Kai licėjaus direktorium buvo J. S. Paransevičius, jis
bendradarbiavo su Lietuva ir daug gaudavo lietuviškų knygų. Valsčiaus bibliotekai taip pat kažkiek jų perteikdavo. Vėliau buvo galima
lietuviškos klasikos nusipirkti ir Seinų knygyne. Knygos tada buvo
nebrangios ir lengva buvo jų įsigyti. Knygas dovanodavo atvykę iš
Lietuvos svečiai...
Dabar viskas pasikeitė, o aš jau pensininkė... Bet mano ryšys
su knyga nenutrūko. Skaitau labai daug. Prisimenu, kaip buvau mokinė, tai labai nesinorėjo skaityti privalomos literatūros. Ji buvo didelė kančia. Dabar skaitau viską, kas papuola. Maloniausia skaityti
knygas, kurios domina. Labai mėgstu biografijas, autobiografijas.
Pastaruoju metu skaičiau V. Aleknos parašytą S. Nėries biografiją.
Prieš tai D. Wałęsa, Marzenia i tajemnice. Patiko man A. Marr knyga Prawdziwa królowa. Įdomi knyga yra M. Nurowskos Po tamtej
stronie śmierci. Savaime aišku, visų pirma perskaitau mūsų „Aušros‘‘
spausdintus žurnalus, knygas... Knygas skaitau ir lietuvių, ir lenkų
kalbomis. Žinoma, sava kalba brangiausia, bet spontaniškai renkiesi
tas, kurios gerai skaitosi, tas, kurios parašytos suprantamai, lengvu
stiliumi, iš kurių galima kažko pasimokyti ar palyginti savo gyvenimą
su vaizduojamu knygos siužete...
1996 m. vasario 15 d. valsčiaus tarybos nutarimu taupumo sumetimais biblioteka sujungta su Lietuvių kultūros namais. 1996 m.
rudenį, kai O. Valinčienė išėjo į pensiją, biblioteką perėmė ilgametė
darbuotoja, bibliotekininkystės studijas baigusi Elena Sendaitė, ji iki
šiol eina bibliotekininkės pareigas. Dar prieš tai biblioteka buvo perkelta į licėjaus bendrabučio du kambarius.
Elena labai mėgsta knygas. Tai tikra knygų žinovė, kuri nepaleidžia iš rankų jokios naujos knygos. Kaip ji sako, knyga – tai geriausias
draugas, ji niekada nenuvils, neišduos. Elena taip myli knygas, kad
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tuo užkrečia ir kitus, paslaptinga jėga pritraukia aistringus skaitytojus. Jie ateina ne dėl statistikų, niekieno neverčiami, o tiesiog ištroškę
dvasinio peno. Daug knygų skaito ponas Vincas Šupšinskas, emeritas, Kotauskienė Teresė – emeritė iš Ožkinių kaimo, Dalė Zimnickienė – psichologė, emeritė, Borowska Irena iš Punsko, Kraužlienė
Jūratė iš Punsko, mokytoja, emeritė Nevulienė Jūratė, Fiodorowicz
Teresa iš Kreivėnų, Jurkiūnienė Marytė iš Punsko... Knygas skolina
taip pat mokiniai. Jie dažniausia prašo privalomos literatūros arba
pamokoms ruošti pagalbinės medžiagos. Neretai užsuka studentai.
Malonu klausyti, kai moksleiviai, atvykę iš didelių miestų, džiaugiasi,
kad Punsko valsčiaus bibliotekoje surado knygą, kurios niekur kitur
negalėjo gauti...
Įdomu pasižiūrėti, kaip vystėsi skaitomumas Punsko valsčiaus
bibliotekoje:
Metai

Knygų skaičius

Skaitytojai

Paskolinta knygų

1956

2000

1965

5700

771

9468

1975

8200

800

11647

1258

17020

855

21100

1985

28100 (su filialų
knygomis)

1990
1993

14956

651

11016

1997

15500

460
lietuvių
ir 77 lenkų

iš viso 5975 (1200
lietuviškų ir 4775
lenkiškos knygos)

2012

21600 (13500
suaugusiesiems,
8100 vaikams)

390
(360 lietuvių,
30 lenkų)

iš viso 5961
(588 lietuviškos
knygos, 5373
lenkiškos)

Kai mažėdavo skaitytojų skaičius, tai buvo ženklas, kad ima trūkti
aktualių leidinių. Trūkumai visada siejasi su lėšų stoka...
Bibliotekininkės prieina prie išvadų, kad lietuviai daugiau skolina
knygų. Jie, aišku, yra dvikalbiai, bet daugiau skaito lenkų kalba. Kodėl
taip yra – sunku paaiškinti.
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Kartu su valsčiaus biblioteka buvo steigiami ir bibliotekos filialai
bei punktai. Jie veikė daugelyje kaimų: Bokšuose, Seivuose, Raistiniuose, Žvikeliuose, Taurusiškėje, Navinykuose, Paliūnuose, Šlynakiemy,
Ožkiniuose ir Peleliuose. Punktai dažnai buvo kilnojami iš vieno buto
į kitą. Vidugirių filialas 1988 m. perkeltas į Pristavonis. Po trejų metų
valsčiaus tarybos nutarimu šis filialas uždarytas. Taip pat buvo uždaryti
7 bibliotekos punktai. Toks sprendimas buvo aiškinamas sunkia finansine padėtimi. Panaikinus Pristavonių filialą ir punktus sumažėjo skaitytojų ir skolinamų knygų skaičius. Dalį uždaryto filialo knygų perėmė
valsčiaus biblioteka, kitos atiduotos Pristavonių mokyklai. Punktas liko
tik Vidugirių gaisrinėje. Čia dirbo Romutė Sidarytė. Jis taip pat vėliau
panaikintas. Punktai pradėta naikinti maždaug 1990–1991 m. 1992 m.
veikė Punsko biblioteka, Smalėnų filialas ir 6 bibliotekos punktai. Tais
metais 672 skaitytojai paskolino 14 650 knygų. Ilgiau išsilaikė Anelės
Nevulienės globojamas Raistinių punktas. 1997 m. dar veikė vienintelis
bibliotekos punktas Seivuose. Čia dirbo Violeta Vavokaitė. Minėtais metais Seivų punkte 36 skaitytojai pasiskolino 92 knygas.
Šiuo metu Smalėnuose veikia paskutinis filialas. Jame dirbo Halina Gaidzinska (Gajdzińska), vėliau Janas Gaidzinskis (Jan Gajdziński), o dabar 1/3 etato Jadviga Gobčynska (Jadwiga Gobczyńska).
1997 m. buvo čia apie 9,2 tūkstančio knygų. 2012 m. filialas turėjo
22 skaitytojus, kurie pasiskolino 217 knygų. Smalėnų bibliotekoje yra
8 800 lenkų ir lietuvių kalbomis parašytų knygų. Lietuviškų jau niekas
nebeskolina...
Reikia paminėti, kad Punske, be viešosios bibliotekos, yra dar Dariaus ir Girėno mokyklos biblioteka bei Kovo 11-osios licėjaus biblioteka. Seinuose veikia „Žiburio“ mokyklos biblioteka. Kiekviena iš jų
turi savo istoriją ir dar laukia, kada ji bus užrašyta.
Kai kas teigia, kad XXI a. – tai bibliotekų tuštėjimo amžius. Neseniai teko Vroclave susitikti su įtakingais naujųjų medijų atstovais,
kurie įrodinėjo, kad bibliotekos tučtuojau taps knygų kapinynais. Jas
palaidos internetas. Man atrodo, kad mūsų amžiui būdingi įvairūs kraštutinumai. Jei vienoje pusėje atsiranda stiprios jėgos srautas, tai kita
– likusi apleista ar nusilpusi – pradeda pulsuoti. Vis daugiau atsiranda
žmonių, kuriems knyga yra didelė vertybė, kurios negalima atsisakyti.
Jiems aišku, kad reikia „kovoti“ už knygas, bibliotekas ir skaitytojus.
Jų nuomone, nereikėtų šiam tikslui gailėtis pinigų, nes jie sugrįš – gal
ne naujų bankų pavidalu, bet išprususių, modernių, laimingų žmonių
vertybėmis. Verta kaupti pusiausvyrą palaikančią energiją ir ugdyti
knygų skaitymo kultūrą.
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Kaip tai daryti XXI amžiuje, kai žaibo greičiu vystosi naujos
technologijos, kurios labai domina ir traukia jaunus žmones? Ši pažanga ir džiugina, ir kelia didelį nerimą. Baisu, kad realus gyvenimas
netaptų tik virtualiu, kad gyvenimas neišsprūstų iš rankų. Knyga yra
patikrinta vertybė, turinti ilgą istoriją, giliai suleistas šaknis. Dėl to jos
negalime taip lengvai atsisakyti. Tėvams, mokytojams ir visiems žmonėms, kuriems rūpi naujųjų kartų likimas, svarbus ir knygų skaitymo poreikis. Šiuolaikiniai bibliotekininkai turi nelengvą užduotį: kaip
sudominti ir pritraukti jaunimą, kuris visiškai nesusidomėjęs knyga,
kaip patenkinti išprususius, sąmoningus skaitytojus, kurių gana daug?
Tikriausiai ne „prikalant grandinėmis knygas prie lentynų“. Dabar- Marytė
Malinauskienė
tinis bibliotekininkas turi drąsiai ieškoti naujų veiklos būdų, eksperimentuoti, kad perprastų naujų laikų skaitytoją. Turi kurti novatoriškas, modernias bibliotekas – patrauklias, prieinamas, gerai aprūpintas
naujausia literatūra ir technologijomis. Visa šita yra įmanoma, net jeigu kultūriniams tikslams stokoja pinigų. Juk bibliotekininkai yra nuėję
ilgą istorinį kelią, kūrybingi, sugeba keisti bibliotekos įvaizdį pagal
dabartinių laikų poreikius... Jiems tik reikalinga šiek tiek pagalbos
– valdančiųjų dėmesio ir supratimo.
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MARYTĖ MALINAUSKIENĖ (g. 1964 m. Punske) baigusi Punsko licėjų, studijavo rusų kalbą Poznanės universiteto Neofilologijos fakultete. 1987 m. studijas tęsė
Maskvos pedagoginiame institute. Ištekėjusi gyveno Cechanove, Gižycke, Olštyne.
Dirbo Pristavonių, Navinykų pagrindinėse mokyklose, Cechanovo vaikų darželyje,
Kolno pagrindinėje mokykloje ir Olštyno pagrindinėse mokyklose. 2006 m. baigė
bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos podiplomines studijas Olštyno universitete. Dabar – Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos bibliotekininkė.
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Kunigo Jono Totoraičio MIC laiškai
kunigui Pranciškui Būčiui MIC
Jonas Totoraitis ir Pranciškus Būčys – Seinų kunigų seminarijos
to paties kurso auklėtiniai, abu studijavo Fribūro universitete, kartu
įstojo į palaimintojo Jurgio Matulaičio atkuriamą marijonų vienuoliją,
abu buvo universiteto profesoriai. Trumpai pateiksime biografinių žinių apie abu susirašinėjimo dalyvius.
Kunigas Jonas Totoraitis gimė 1872 m. gruodžio 24 d. Bliuviškių
kaime, Griškabūdžio parapijoje, tuometinėje Naumiesčio (Vladislavovo) apskrityje. Mokėsi Griškabūdyje ir, pasiruošęs privačiai, 1885 m.
įstojo į Marijampolės gimnazijos antrą klasę. Gimnazijoje baigęs penkias klases 1890 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, ją baigė 1895 m.,
ir tų pačių metų gruodžio 25 d. Varšuvos arkivyskupijos sufraganas
Kazimieras Ruškevičius Varšuvoje įšventino jį kunigu. Jau seminarijoje susidomėjo istorija ir nuo 1895 m. vikaraudamas Daukšių parapijoje
ruošėsi studijoms užsienyje – pasimokė vokiečių ir prancūzų kalbų.
1899 m. gavo Seinų vyskupo Antano Baranausko leidimą studijuoti
užsienyje. J. Totoraitis pasirinko slapta studijuoti Fribūro universitete
Šveicarijoje, kur jau studijavo keli Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai. Studijavo ne savo pavarde, o slapyvardžiu Jonas Norus. Studijų
objektu pasirinko istoriją, bet klausė prancūzų, lotynų, graikų ir lenkų
literatūros, filosofijos, meno istorijos paskaitų. Vadovaujant profesoriui Gustavui Šniureriui (Schnürer), 1904 m. apgynė disertaciją apie
Mindaugą „Die Litauer unter dem Könige Mindowe bis zum Jahre
1263“. Grįžęs po studijų, vėl buvo nusiųstas vikaru į Daukšių parapiją. Vikaraudamas Daukšiuose, apžiūrinėjo archeologinius paminklus,
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rinko tautosaką, dalyvavo Vilniaus Didžiajame Seime. 1906 m. pradžioje išvyko į Seinus, ten buvo paskirtas dirbti kuriamo laikraščio
Šaltinis redakcijoje. Čia dirbo kartu su kun. dr. Antanu Civinsku. Tačiau redakcijoje dirbo neilgai, iš Seinų buvo paskirtas vikaru į Šunskus. Dirbdamas Šunskuose bendradarbiavo laikraščiuose, dalyvavo
visuomeninėje veikloje, pradėjo redaguoti „Žiburio“ kalendorius.
1910 m. pasikeičia J. Totoraičio gyvenimas. Paragintas palaimintojo
Jurgio Matulaičio ir P. Būčio, įstoja į slapta atnaujintą marijonų vienuoliją. Tų pačių metų liepą išvyksta atlikti noviciato į Sankt Peterburgą, ten apsigyvena akademijoje pas prof. J. Matulaitį. Sankt Peterburge rinko medžiagą apie Aušrą – vėliau ji buvo išspausdinta Vadove.
1911 m., atlikęs noviciatą, sugrįžo į Lietuvą ir trumpai buvo Sintautų
vikaru. 1911 m. nuo mokslo metų pradžios paskirtas Seinų kunigų
seminarijos dvasios tėvu. 1915 m. pavasarį nuo artėjančio fronto su
seminarija pasitraukė į Rusijos gilumą – iš pradžių į Mogiliavą, paskui su dalimi klierikų į Petrogradą. Čia J. Totoraitis paskirtas lietuvių
tremtinių kapelionu ir Seinų vyskupo Antano Karoso kapelionu. Prisidėjo prie lietuviško katalikiško laikraščio Vadovas steigimo ir jame
rašė. 1917 m. pavasarį (balandžio mėn.) kartu su vyskupu per Suomiją ir Švediją grįžo į Lietuvą. Vyskupas apsigyveno Vilkaviškyje, kur
gyveno jį karo metu pavadavęs prelatas Matas Dabrila. Vilkaviškyje
J. Totoraitis buvo paskirtas vyskupo A. Karoso sekretoriumi. 1917 m.
rudenį J. Totoraitis apsigyveno Seinuose. 1918 m. pradžioje prisidėjo
siekiant gauti leidimą Seinuose steigti „Žiburio“ draugijos gimnaziją, buvo pirmasis jos direktorius, iki užleido vietą kun. dr. Motiejui
Gustaičiui. Prisidėjo prie lietuviškos seminarijos Seinuose atidarymo.
1918 m. rudenį išvyko į Marijampolėje atidarytą marijonų vienuolyną.
Nuo 1919 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje, vėliau pertvarkytoje į valstybinę Rygiškių Jono gimnaziją, dėstė istoriją.
Šioje gimnazijoje dirbo iki 1923 m. rugpjūčio 1 d. Marijonų vienuolija
nutarė steigti savo vidurinę mokyklą. Iš pradžių buvo atidaryta progimnazija, ir nuo 1922 m. vasario 21 d. J. Totoraitis buvo šios progimnazijos vedėjas. 1925 m. progimnazija pertvarkyta į gimnaziją, ir
J. Totoraitis nuo 1925 m. lapkričio 6 d. buvo Marijampolės marijonų
gimnazijos direktoriumi. Gimnazijoje dėstė lotynų ir graikų kalbas.
Iš gimnazijos direktoriaus pareigų atleistas 1937 m. gruodžio 30 d.
1923 m. Lietuvos universiteto Teologijos filosofijos fakultetas pakvietė J. Totoraitį dėstyti universiteto Bažnyčios istorijos katedroje kaip
ekstraordinarinį profesorių. Pirmaisiais mokslo metais dėstė naujųjų
amžių Bažnyčios istoriją. Sušlubavus sveikatai 1924/1925 mokslo me-
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tais paskaitų universitete neskaitė, bet nuo 1925 m. rugsėjo 1 d. vėl
pakviestas dėstyti universitete. Skaitė visuotinę naujųjų amžių istoriją, istorijos metodą ir paleografiją. 1930 m. mirus prof. Antanui Aleknai, dvejus metus dėstė Lietuvos istoriją. Iš universiteto atleistas nuo
1937 m. gruodžio 24 d., sulaukus 65 metų amžiaus. Buvo paskirta 500 litų pensija. 1930–1933 m. Lietuvos marijonų provinciolas.
J. Totoraitis buvo Lietuvos marijonų provincijos filosofijos kursų, arba
vadinamosios mažosios seminarijos, rektorius ir Bažnyčios istorijos
profesorius. Šie kursai atidaryti 1937 m. rugsėjo 6 d. Marijampolėje.
J. Totoraitis neilgai ėjo šias pareigas, nes sumanė tyrinėti Vatikano archyvus. Vatikane lankėsi du kartus: pirmą kartą išvyko 1938 m. balandžio 13 d. ir sugrįžo liepos 26 d., antrą kartą išvyko 1938 m. gruodžio
15 d. ir sugrįžo 1939 m. liepos 7 d. Mirė 1941 m. birželio 21 d. savo
tėviškėje. Palaidotas Marijampolės kapinėse.
Jonas Totoraitis buvo aktyvus lietuviškos spaudos darbuotojas.
Rašė mokslinius ir publicistinius straipsnius į lietuvišką spaudą, išleido 23 knygas, iš jų geriausiai žinoma 1938 m. išleista monumentali
monografija Sūduvos Suvalkijos istorija (1 d.).
Pranciškus Būčys gimė 1872 m. rugpjūčio 20 d. Šilgalių kaime,
Slavikų parapijoje, tuometinėje Naumiesčio (Vladislavovo) apskrityje. Iš pradžių mokėsi namuose, paskui Slavikų pradžios mokykloje,
1883–1889 m. – Marijampolės gimnazijoje, kur baigė 4 klases. 1890 m.
įstojo į Seinų kunigų seminariją. Joje mokydamasis aktyviai dalyvavo
lietuvių klierikų slaptoje veikloje. Po seminarijos baigimo 1895 m. pasiųstas studijų tęsti į Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. Studijavo
kartu su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu. Akademiją baigė 1899 m.
teologijos magistro laipsniu. Kunigu įšventintas 1895 m. kovo 25 d.
Po studijų akademijoje slapta išvyko studijuoti į Fribūro universitetą
(slapyvardis Bernys), ten gilinosi į apologetiką. 1901 m. liepos 27 d.
gavo teologijos mokslų daktaro laipsnį. Sugrįžęs po studijų Fribūre,
buvo paskirtas Slavikų parapijos vikaru, paskui trumpai profesoriavo
Seinų kunigų seminarijoje, o nuo 1902 m. rugpjūčio 1 d. buvo Sankt
Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. 1912 m. tapo akademijos prorektoriumi, o 1913–1915 m. ėjo akademijos rektoriaus pareigas,
bet kaip nelenkas nebuvo paskirtas rektoriumi. Dalyvavo Didžiajame
Vilniaus Seime, buvo vienas iš pirmininkų. Su kitais parengė Lietuvių
krikščionių demokratų partijos programos projektą, bet partija nebuvo įkurta. 1909 m. rugpjūčio 29 d. Varšuvos Šv. Kryžiaus parapijos
klebonijoje, vyskupo Kazimiero Ruškevičiaus koplyčioje, marijonų
generolas Vincentas Senkus priėmė pirmuosius kun. J. Matulaičio
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vienuolio įžadus, o kun. P. Būčys buvo priimtas į noviciatą. 1915–1916
metais ėjo kunigo pareigas lietuvių tremtinių kolonijoje prie Maskvos.
1916 m. rugpjūčio 24 d., gavęs marijonų generolo J. Matulaičio įsakymą vykti į JAV pas marijonus į Čikagą, per Suomiją, Švediją, Norvegiją, Angliją, Prancūziją ir Italiją išvyko į JAV ir 1916 m. lapkričio
3 d. pasiekė Brukliną. Nuo 1917 m. vasario 1 d. iki 1921 m. su pusės
metų pertrauka redagavo marijonams priklausantį dienraštį Draugas,
klebonavo dviejose lietuvių parapijose, nuo 1918 m. gruodžio 16 d.
buvo kazimieriečių vienuolyno kapelionas ir jų akademijos religijos
mokytojas. 1920 m. įkūrė religinį savaitraštį Laivas. 1921 m. marijonų
generolui įsakius liepos mėnesį sugrįžo į Lietuvą. Prisidėjo prie Teologijos-filosofijos fakulteto organizavimo Kaune kuriamame universitete, o jį atidarius paskirtas Fundamentinės teologijos katedros vedėju ir
ordinariniu profesoriumi. Du kartus ėjo Teologijos-filosofijos fakulteto dekano pareigas, 1925–1926 m. buvo universiteto rektorius. Kaune
redagavo dienraštį Laisvė. Po marijonų generolo J. Matulaičio mirties
1927 m. išrenkamas marijonų vienuolijos generolu ir šias pareigas ėjo
iki 1933 m. Antrą kartą marijonų generolu išrenkamas 1939 m. ir juo
buvo iki 1951 m. 1930 m. liepos 6 d. Romoje konsekruotas Rytų apeigų vyskupu. 1935–1936 m. – Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas,
1936 m. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas. Parašė
atsiminimus. Vyskupas P. Būčys mirė 1951 m. spalio 25 d. Romoje,
palaidotas Verano kapinėse.
Aktyviai rašė lietuviškoje spaudoje, be kitų knygų, išleido šias:
Apie Dievo buvimą (1908), Tikėjimo dalykai (1913), Trumpa apologetika (1922, 1926), Fundamentalinė teologija (1923, 1926, 1928),
Katalikų tikyba pagal apaštalų sudėjimą, 3 t. (1921–1932), Švenčiausios Panelės apreiškimai Liurde (1909 ir vėlesni metai).
Publikuojami laiškai saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve (f. 1674, ap. 1, b. 139). Spausdinama 16 laiškų iš 32 saugomų
archyve. Publikuojamų laiškų rašyba ir skyryba netaisyta. Paaiškinimai pateikiami išnašose. Gaila, tačiau ne apie visus aiškintinus dalykus pavyko surasti duomenų.
Publikacija prasideda J. Totoraičio laišku iš Daukšių, kur jis tuomet vikaravo. Laiškas svarbus ne tik lietuviškos katalikiškos spaudos
pradžios tyrimams, bet ir pateikia autentiškų žinių apie revoliucinius
įvykius Daukšių parapijoje. Toliau rašoma apie J. Totoraičio darbą
Šaltinio redakcijoje Seinuose, apie patiriamus jame sunkumus. Laiškuose, rašytuose iš Šunskų, daugiau dėmesio skiriama visuomeninei
veiklai ir asmeniniams išgyvenimams (galvojo išvažiuoti iš Lietuvos
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ir taip geriau tęsti mokslinę veiklą). Laiškuose pateikia žinių ir apie
mažai žinomą kunigų susivienijimo veiklą; neaišku, kiek laiko gyvavo ši organizacija. 1912–1913 m. rašytuose laiškuose – Seinų kunigų
seminarijos realijos, santykiai su seminarijos vadovybe ir profesoriais,
seminarijos klierikais.

Laiškai
1
Mielas Prany!
Berašydamas tau aną laišką pasakiau, kad 50 rub. už Žiburį atsiųsiu kaip busiu gavęs nuo tų, kurie mane buvo siuntę važiuoti į Peterburgą. Rašiau tep delto, kad išsyk nenorėjau tau prisipažinti, kad tie
pinigai man pačiam reikia užsimokėti. Seinuose man nė už kelią, ką
aš buvau pridėjęs prie duotųjų pinigų, nė tų 50 rub. už Šaltinį niekas
nepasiūlė, nors buvau užsiminęs. Matydamas kad iš mudviejų pirkimo
nieko nebus, nelindau nė vienam į akis su savo reikalu. Man rodos,
kad apie tuos pinigus, tau Seinuose ėsant, ir niekas neužsiminė. Delto
aš dabar turėdamas savo pinigų, tau tą 50 rub. neužilgio atsiųsiu. Tu
juos atiduosi p. Januškevičiai. Na ir Žiburys gulintis dabar mano pulpite bus mudviejų nuosavybė. Išsiųsti tau tuos pinigus skubįsiuos da ir
delto, kad dabar gal ir geriau pinigų beveik neturėti.
28 sausio d. nedėlioje atėjo pas mane vienas tikrų tikriausias
socialdemokratas pabarti ar prasergėti, kad aš prieš socialistus agitacijos nedaryčiau ir žmonėms nedrausčiau jų mėtomų lapelių, kurių
šįmet yra didelė daugybė, skaityti. Per kalėdas buvau išaiškinęs per
pamokslą, kaip jie visokiais užkabinėjimais rašomais jų lapeliuose
arba knygpalaikėse atitraukia žmones no tikėjimo ir klaidina. Kalėdodamas ir buvau netylėjęs. Delto visko socialdemokratai nutarė mane
prasergėti. Minėtasis atėjęs paklausė ar teisybė, kad aš taip darąs. Atsakiau, kad aš draudžiu tiktai tai, kas yra priešinga tikėjimui neminė„Žiburys“ – 1904–1906 m. kunigų planuotas leisti laikraštis. Plačiau žr. Regina Laukaitytė, „Legalios katalikiškos spaudos pradžia Lietuvoje“, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 7: Atgimimas ir Katalikų Bažnyčia, Vilnius: „Katalikų pasaulio“ leidykla, 1994,
p. 236–240.

	Čia, matyt, turi galvoje Juozą Januškevičių (1862–1960), kuris Sankt Peterburge vertėsi
privačiomis vokiečių ir lotynų kalbų pamokomis. 1906–1909 m. studijavo filosofiją Vroclavo (Breslau) universitete.
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damas keno rašyta. Išsiėmęs iš kišeniaus pluoštą atsišaukimų dėdamas
po vieną ant stalo tvirtino, kad nieko juose nėsą priešinga. Paprašiau,
kad paliktų man paskaityti. O jis manęs prašė, kad duočiau kiek aukos
SDPartijos reikalams. Atsakiau, kad no aukų niekados nesišalinau, bet
kad su SDP siekiniais ir darbais sutikti negaliu, delto negaliu ir aukų
duoti. Ant to jis man: „Supranti, tamista, kad šie lapeliai kaštuoja“.
„Tai aš už juos užmokėsiu“, atsakiau. Neapsiėmė, kad mokėčiau, buvo
beketinąs savo lapelius pasiimti, bet bešnekėdamas paliko. Begirdamas socialdemokratus prasitarė, kad buvo sutarę uždėti ant kunigų
kontribuciją už tai, kad stabdą žmonių apšvietimą, tik no to juos Vilniuje centr. komitetas ar kas kitas sudraudęs. Kokiom dviem nedėliom
pirma buvo atėję su tuo pačiu tikslu kita du socialdemokratu, tik manęs namieje neradę.
Musų parapijoje Padovinio valsčiuje revoliucija ėjus labai smarkiai. Pereitąją vasarą Daukšiuose per devintines buvo pirmutinė prakalba su raudona vėliava. To prieš tai da niekur Lietuvoje nebuvo buvę.
Rudenį buvo keli mitingai. Iš Vilniaus seimo sugrįžę ir labai įsikarščiavę per Nekaltą prasidėjimą P. Šv. padarė Daukšiuose mitingą, aiškino
V[ilniaus] S[eimo] nutarimus ir gailinosi tik kad manęs nėra namieje
jų žodžiams patvirtinti. Žmonės sujudinti ir iš dalies nesigaudą ir manęs laukė, kad jiems pasakyčiau, kas čia darosi. Tą pačią dieną prisakė
vaikus atimti iš mokyklos ir keliems vaikinams paliepė sudraskyti caro
portretą, ką jie tuojau ir padarė. Prisakė žmonėms ant rytojaus sueiti į valsčiaus susirinkimą. Ant rytojaus vaikų mokykloje jau nebuvo.
Žmonės susirinko Padovinyje. Čia atstatė senąją valdžią. Išrinko naują vaitą, raštininką, kasierių, policiją. Sodžiams įsakė išsirinkti naujus
šaltyčius ir aprinkti miliciją. Protokolus įrašė lietuviškai į knygas ir
arti 200 žmonių pasirašė. Žmonės ne visi norėdami tai darė. Daugumas
ėjo į susirinkimą, rinko ir rašėsi tik del gazdinimo, kad nebutų pabausti
ugnia arba kalaviju. Valdžia tos naujosios tvarkos nepripažino, ir visi
reikalai sustojo. Dabar jau kitas lapas virto. Raiti kareiviai naktimis
atjoja gaudyti kaltininkų. Tris jau suėmė, o kiti slapstosi ir naktimis
namuose nemiega. Tiems kurie į protokolą pasirašė uždėta po 10 rub.
bausmės. Sudiev. Tavo Jonas T.
Daukšiuose 3-II-1906
Prierašas: Kunigai kiek tik girdėti nenori, kad Šaltinis išeitų Seinuose. Podbulatyje Kalvarijos paviete naktyje iš 24 į 25 sausio keli
	

Neaiškus vietovardis.
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apsiginklavę vyrai užpuolė ant generolo Bergo girių užveizdėtojo ir
paėmė iš jo 1160 rub. už girios pardavimą gautus. Gižų prabaščiaus
sudeginta svirnas, tvartai ir kluonas. Eina gandas, bet tikros neturiu
žinios, Senapilėje no Senkaus keli užpuolikai paėmė kelis šimtus rub.
Ar tau pasisekė padaryti važinėjant į Seinus, Kauną ir Vilnių?
2
Mielas Prany
6 ar 7 kovo rengiuosi jau važiuoti į Seinus dirbti prie Šaltinio
redakcijos. Kaip eisis Šaltiniui nežinia. Kunigai ant jo pyksta, kad ne
Vilniuje pagal visų sutarimą bus išleidžiamas, bet Seinuose. Ar žmones
gundo užsirašyti, tikrai nežinau. Kai kas tai daro, kiti sako žiurėsime,
koks jis bus. Jei busiąs geras, tada ir skaitytojų atsirasią; jeigu ne, tai
nėsą ką nė platinti. Ar šeip, ar teip, ar kas kursto žmones jį išsirašyti,
ar ne: visi jau yra priešingi, kad Seinuose išeis. Tokiam dalykų stoviui
ėsant, supranti, kad nelabai smagu rengtis į Seinus. Tenai darbas bus
sunkus. Rėksniai kritikai reikalaus daug, o nepasirupįs nė suprasti,
kaip dalykai eina ir kaip jų reikalaujamiejie gerumai pasiekiami yra.
Beto, man reikės aprupinti skyrius bėgamųjų Lietuvos reikalų,
mokslo, ukės ir politikos. Ko čia bus laikytasi, kalbant apie Lietuvos
reikalus? Tą klausymą kitąsyk Ruta buvo aiškinus. Jos išdirbtoji nuomonė man geriausiai patinka. Nors darbo tikslu anot jos turi būti ramus kulturos kėlimas visose jos šakose, bet ir tas sukels riksmą. Ak
laikraščiuose buvo varoma ant to, kad tik revoliucija imtų kilti. Revoliucija, nors ji jau ima galą gauti10 mus pavietuose nieko gero nedavus,
o aukų, ašarų ir keiksmų daug suėmus yra da drąsi ir nenori matyti
savo klaidų. Kaip reikės man pradėti, nežinau. Mokslo skyrių pradėsiu

Daugiau duomenų nerasta.
Taip vadinama Marijampolė.

Vincentas Senkus (1840–1911), marijonas. Marijampolės klebonas, 1892–1911 m. marijonų vienuolijos generolas.
	
Čia turima galvoje kun. Pranciškaus Būčio 1906 m. sausio mėnesį lankymasis Seinuose,
Vilniuje ir Kaune, per kurį pristatė vyskupijų hierarchams kuriamos lietuvių krikščionių
demokratų partijos programos projektą. Plačiau žr. Petras Pranciškus Būčys, „Šį tą prisimenant iš Didžiojo Vilniaus Seimo“, Tėvynės sargas, 1948, nr. 4, p. 257.

Šaltinis – 1906–1915 m. Seinuose leistas laikraštis. Pirmas numeris išėjo 1906 m. kovo
31 d. Pirmus tris numerius redagavo kan. Kazimieras Prapuolenis, vėliau redaktoriumi
buvo Juozapas Laukaitis.

Turima galvoje 1899 m. Fribūro universiteto lietuvių studentų įsteigta „Rūtos“ draugija,
šiuo pavadinimu veikusi iki 1915 m. J. Totoraitis buvo aktyvus šios draugijos narys.
10
Toliau nubraukta: nors.
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straipsniu, kurį buvau parašęs į kalendorių. Paskui jei paspėsiu megįsiu toliau varyti Lietuvos istoriją. Ir čia bėda, nes jos aš moku tik vieną
Mindaugą. Bėda bus ir su politika. Laikraščių niekad aš nebuvau daug
skaitęs, o iš užrubežio sugryžęs skaičiau tik vienus lietuviškus. Delto
valstijų reikalai nėra aiškųs mano galvoje. Neišmanau, kaip man eisis.
Rašiau į Friburgą Weirichui11 ir prašiau jo patarimo. Prižadėjo man atsiųsti mannet du redacteur. Patarė išsirašyti Lexikon der
Staatswissenschaften, Herders Konversatione Lexikon, laikraščius
Paris Univers, Kölnische Volkszeitung12 ir La justice sociale. Jisai
buvo apie tą dalyką šnekėjęs su prof. Bise’n13. Žadėjo man pranešti no
jo da ir daugiau žinių apie publicistiką.
Tavo patarimus ir kritiką visada su džiaugsmu priimsiu, tik netingėk parašyti. Gal tu nors kokį nors plianą turi, ką talpinti mokslo
skyriuje. Pritrukstant istorijos, reikės man talpinti kas kitas. Jei turi,
nors trumpai pranešk.
Dabar turiu tik du straipsniu: pradžią Liet[uvos] ist[orijos] ir apie
ukę. Kas reikės rašyti apie Lietuvą pirmam numeryje, niekaip negaliu
išgalvoti. Nežinau už ko čia stvertis. Sunku man bus tenai. Darbo bus
labai daug, nežinau, ar mano sveikata ištesės. Daukšius palikti man
gaila. Teip čia man gera buvo. Prisirinkau čia daugybę pasakų (tik jos
da neapdirbtos). Betyrinėdamas senovės liekanas čia esančias, netikėtai išgirdau daug mitologiškų žinių apie lietuvių dievaičius ir senovės
lietuvių stabmeldžių kultą. Čia bebudamas bučiau gal da ir daugiau ką
apie tai ištyręs.
Laišką tavo gavau jau išsiuntęs tą 50 rub. Į Motinėlę14 vargu kas
pasiseks prikalbinti. Vilniuje budamas aš įsirašiau, tik pinigų 10 rub.
neturėdamas adreso da nenusiunčiau. Jei tau pasitaikytų proga, nusiųsk iš tų manųjų 10 rub.
Terp kunigų šneka, kad keli ar keliolika susitarę padarytų draugiją susidėdami po 2 ar 3 rub. kas met ir kad už tuos pinigus išleistų kokius du ar trissyk ant metų savo sąnariams po kokią sąsiuvėle,
kur būtų kalbama pastoracijos ir kiti bažnyčios reikalai. Rašyti turėtų
patys sąnariai. Teip gal užsimegstų pradžia kunigų laikraščiui. Tikras

Fribūro universiteto profesorius.
1860–1941 m. leistas laikraštis.
13
Fribūro universiteto profesorius.
14
„Motinėlė“ – draugija, kurios pagrindinis tikslas buvo remti besimokantį jaunimą. Nuo
1903 m. veikė slaptai, o nuo 1907 m. – viešai, kai Kauno gubernatorius patvirtino draugijos
įstatus. Draugija uždaryta 1932 m. J. Totoraitis kalba apie dar neregistruotą draugiją.
11
12
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kunigams laikraštis dabar išsilaikyti negalėtų. Tik nuvažiavęs į Seinus
vargu prie to ką galėsiu prisidėti.
Sudiev. Tavo Jonas
24-II-1906.
3
Mielas Prany!
Apie mano važiavimą gyventi į Peterburgą nė kalbos negali būti.
Niekas ant to netiks ir aš pats nežinau, ar man teip naudinga ir gera
butų. Nežinau, ar man liktų kiek laiko naudotis tais laikraščiais, knygynais ir pažintimis. Aš vos galėčiau paspėt parašyti kas reikia. Apie gilias
studijas nėra ką nė svajoti. Sunkiai eina ir tos negilios. Bėda man su tuo
darbu. Ir per dieną dirbant nedaug kas gero išeina. Pirmutinis numeris
jau turbut šią nedėl išeis. Aš pristačiau viską, ko tik reikalavo
Tuo tarpu sudiev
Tavo Jonas
Seinai 27-III-1906
Kairėje pusėje lapo parašyta: raidžių gerų neturi, pusę numerio
spausdina visai [neįskaitomas žodis]. Laukia parsiunčiant ir vis nėra.
Žiurėk kitą pusę
Į Motinėlę [įrašyk] k. V. Dvaranauską15, k. V. Dargį16 abu davė
man po 10 rub., delto tu iš tų manųjų atskaityk 20 rub. ir pristatyk kur
reikia.
Vincentas Dvaranauskas (1871–1966), kunigas marijonas. Gimė Žečkalnių k., Pilviškių parapijoje (Naumiesčio aps.). 1884 m. įstojo į Suvalkų gimnaziją, nuo 1887 m. balandžio iki
1888 m. buvo Lomžoje, iš ten grįžo į Suvalkus ir ten 1889 m. birželio mėnesį išlaikė gimnazijos 4 klasių baigimo egzaminus. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1890 m. Nuo 1895 m.
studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, teologijos magistras. Kunigu įšventintas
1899 m. kovo 25 d. 1899–1902 m. Mažojo Plocko parapijos vikaras. 1902–1903 m. Suvalkų
parapijos vikaras. 1903–1908 m. seminarijos vicerektorius ir profesorius. 1909–1912 m.
seminarijos profesorius. 1911 m. knygų cenzorius. 1912 m. spalio 10 d. paskirtas Pilypavo
klebonu, atleidus iš Seinų kunigų seminarijos profesoriaus pareigų. Pilypavo parapijos klebonu buvo iki 1917 m. 1917–1925 m. Marijampolės klebonas, įstojo į marijonų vienuoliją.
1922 m. kurijos sekretorius. 1925–1927 m. JAV marijonų vienuolyne ėjo įvairias pareigas.
1927–1933 m. Žemaičių Kalvarijos klebonas. 1933–1937 m. Marijampolės klebonas. Nuo
1937 m. vasario Panevėžio marijonų vienuolyno vyresnysis ir bažnyčios rektorius. Nuo
1938 m. kovo Ukmergės marijonų vienuolyno vyresnysis ir bažnyčios rektorius. 1939 m.
lapkričio mėnesį pasiųstas į Vilnių perimti marijonų vienuolyno valdymą ir vėliau paskirtas Šv. Ignoto bažnyčios rektoriumi. 1950 m. birželio 3 d. atleistas iš Marijampolės altaristo pareigų ir paskirtas Marijampolės parapijos vikaru. 1951 m. liepos 3 d. atšauktas pavedimas aptarnauti Patilčių bažnyčią ir pavesta aptarnauti Patašinės bažnyčią. Nuo 1957 m.
birželio 12 d. Betygalos bažnyčios altaristas. Bendradarbiavo Apžvalgoje, Vadove. Mirė
Marijampolėje ir ten palaidotas.
16
Neaišku, kuris Dargis, nes buvo du kunigai tokiu vardu ir pavarde.
15
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4
Mielas Prany!
Esu dabar Šaltinio sandarbininku. Man tenka jame aprūpinti ta
pusė, kuri yra tikru publicisto darbu. Esu dėlto dabar publicistas. Tą
savo naująją pareigą bepildydamas atsiminiau, kaip kitąsyk per prelekcijas apie 19-tąjį amžį Reinhardtas17 buvo kalbėjęs apie publicistus.
Mane šiurpuliai pakratė jam bekalbant apie publicistiką. Teip man išrodė nemaloniu dalyku publicisto darbas. O dabar man reikia pačiam
jis varyti. Ir varau. Bet ar man pasiseks viskas gerai atlikti, parodys
ateitis ir pasakys skaitytojai. Ligi šiol jau pasakė, kad politikos per
maža. Ta politika mane krato, kai reikia po laikraščius meškerioti ir
tuščia galvioti. Į savo darbą nėsu teip įsitraukęs, kaip kitąsyk Šveicarijoje. Antras dalykas – tai įžengiamieji straipsniai. Ką aš čia turiu
daryti ir kokias idėjas pravesti. Čia reikėtų žmones šviesti, aiškinti,
mokyti, arba tiesiog būti Volkserzicher [tautos auklėtojas]. Bet ką čia
su tuo daryti. Redaktoriui tie dalykai tiek rūpi, kad pradedant spausti
numerį prašo atnešti straipsnius į sekantį18. Lietuvišką kalbą jis labai
gerai moka, pataiso kur klaida ir sušvelnina kur mano žodžiai valdžios
ausims šiurkščiai skamba.
Kad Civinskas19 būtų redaktorium visos ideos Šaltiniui pravesti
reikalingos eitų Perkuno smarkumu ir saulės aiškumu. Geresnio redaktoriaus už jį pas mus nebūtų. Išsiunčiau tau Русско-Ливонскiе Акты20.
Padėkavok Volteriui21. Radau tenai vieną dokumentą, kuris mano Mindauge nebuvo sunaudotas. Išrašyk man da kokiu gudišku laikraščiu.

17
18
19

20

21

Fribūro universiteto profesorius.
Toliau nubraukta: numerį.
Antanas Civinskas (1876–1913), kunigas. Gimė Šunskų k., Marijampolės aps. Baigė
6 kl. Marijampolės gimnazijoje, 1893 m. įstojo į Seinų seminariją, 1898–1900 m. studijavo teologiją Romos Grigaliaus universitete, 1900 m. rugpjūčio 10 d. Romoje įšventintas
kunigu, gavo teologijos daktaro laipsnį. 1900–1902 m. studijavo Fribūro universitete, tuo
pačiu metu redagavo Tėvynės sargą. 1903 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1904 m. Seinų seminarijos profesorius. 1906 m. dirbo Šaltinio redakcijoje, 1906–1907 m. buvo Ilguvos, Alytaus
vikaras, 1907 m. lankėsi JAV. 1908–1910 m. buvo Šakių, Kalvarijos vikaras. 1910–1912 m.
redagavo Šaltinį. 1912 m. išvyko gydytis į užsienį, 1913 m. grįžo į Marijampolę. Bendradarbiavo lietuvių laikraščiuose, išleido religinio ir socialinio turinio knygelių. Palaidotas
Marijampolėje.
Russisch-livländische Urkunden = Русско-ливонскіе акты, gesammelt von K. E. Napiersky; herausgegeben von der Archäographischen Commission, St. Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1868.
Eduardas Volteris (1856–1941), baltistas, etnografas, Kauno universiteto profesorius.
1886–1917 m. Sankt Peterburgo universiteto Slavistikos katedros privatdocentas, skaitė
baltų kalbų ir kultūros kursus.
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Norėčiau pirmiausia organo konst[itucinės] demokr[atinės] partijos22.
Kitas gal būtų gera 17-X part[ijos]23 arba ant galo kokį išrastum geresniu, tik ne tokį, kuris dabartinę tvarką nori prilaikyti. Užrašyk tuojau,
kad dūmai prasidėjus turėčiau. Žinoma man čia tokis būtų geras, kur
dumos darbai bus aiškiai išdėstomi. Į Šaltinio redakciją yra išrašyta
Слово. To man delto nerašyk. Prašau tavęs išrašyti tuos laikr[aščius],
kad pats rusiškų nežinau. Aš jų niekados nebuvau skaitęs.
Ar aš tau buvau rašęs, kad du sąnariu įrašytum į Motinėlę?
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 5-V-1906.
Beje, jei žinotum kokią gerą knygutę apie politišką Rusijos ir kitų
valstijų sutvarkymą, gera butu, kad man ja išrašytum.
5
Mielas Prany!
Dėkui už korespondenciją. Man jau seniai rupėjo, kur bus gauta
žinių apie lietuvių atstovų darbus. Yra Kurjere lit.24 ir Riečije25, lietuvių autonomijos klausymas ir agrariškas klausymas. Jei jį turėtum
lietuviškai atsiųsk. Jei neturi, tai reikės nors iš tų laikraščių išvertus
patalpinti Šaltinyje. Mano politika vis labai šlubuoja, ypač paskutiniame numeryje. Buvau daugiau žinių parašęs. Tik redaktorius jų nepatalpino.
Straipsnius savo ką turi parašęs atsiųsk. Kam tau jie laikyti pas
save.
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 19-V-1906
Mus redaktorius jau trečia diena Varšuvoje, šiandien gal sugrįš.
P.S. Rašai, būk turįs straipsnį Apoliogetikos, bet siųsti neskubini.
Dėlko? Tavo taktikos negaliu suprasti. Jei apsiėmes ar apsiimi vesti ją „Šaltinyje“, tai veskie, o jei tik erzini, tai atsiminkie, jog ir męs
žmonės. Iš Tavo laiško Jurgiui rašyto aiškiai matoma, kad Tu apsiimi
vesti Apoliogetiką ir net kuone pasižeidęs, kad aš šį tą pradėjau ant
Konstitucinė demokratinė partija (kadetai). Įsteigta 1905 m., buvo viena iš pagrindinių
Rusijos politinių partijų. Centrinis partijos spaudos organas laikraštis Reč’.
23
Oktiabristų partija, įkurta 1905 m. gruodžio 17 d. Šios partijos spaudos organas iki
1906 m. rudens buvo Slovo, paskui Golos Moskvy.
24
Kurier Litewski – 1905–1910 ir 1912–1915 m. Vilniuje leistas lenkų laikraštis.
25
	Žr. išnašą apie Konstitucinę demokratinę partiją.
22
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tos dirvos Šaltinyje dirbti. Dabar vėl rašai turįs parašęs, bet nesiųsiąs,
nors aš, man rodos, aiškiai Tavęs prašiau, kad rašytum ir siųstum kuo
greičiausia. Kitaip aš nežinau, ką pradėti. Lemiu viso gero.
Tavo Antanas26
P.P.S.S. Dar pora žodelių. Nesistebiu, ką po atsiųstais ligiošiol į
„Šaltinį“ straipsniais pasirašyti [ne norėjai], nė savo paprastojo pseudonimo dėti. Jie kaipo Tau persilpni. Patarčiau nemenkinti per daug
„Šaltinio“ ir rašyti, kaip moki ir gali rašyti, o ne kas į galvą pareina bez
składu i ładu [netvarkingai], kaip tai padaryta straipsny iš socijoliogijos ir apoliogetikos apie religijos reikalingumą. Sudie!
Antanas
6
Mielasis Prany!
Kad Šaltinio redakcijai reikėtų mažiau pinigų išleisti, čia taip susitvarkėme. K. Civinskas ir aš likdamie Šaltinio bendradarbiais išeisiva į
parapijas: Civ[inskas] į Ilguvą, aš į Šunskus. Mudviem už raštus mokės
nuo eilutės. Redaktorius į vietą mudviejų daug pigesnėmis lėšomis paims sau už padėjėją k. Petrauską27 ir pasisamdys vieną sekretorių. Šitaip susitvarkius, redaktoriui bus daug lengviau ir daug pigiau. Mudu
į mechaniškąją pusę ir administracijos dalykus nesikišova. Tuo aš esu
visai pasikakinęs. Nes man politikos nereikės vesti. Ligi šiolei pagal
mano sveikatą man reikėjo perdaug dirbti. Daug dabar apsilpau. Dar
tiek dirbti vargu būčiau stengęs kokią pusę metų. Politika man daug
laiko suima ir prie to yra dar labai netikusiai vedama. […]
Seinai 8-VI-1906

26
27

Kun. Antano Civinsko prierašai.
Antanas Petrauskas (1881–1944), kunigas marijonas. Gimė Lapupio k., Prienų vls.,
Marijampolės aps. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1903 m. baigė Seinų seminariją,
įšventintas 1904 m. liepos 12 d. Trumpai buvo Krokialaukio (dėstė tikybą), Liubavo vikaras, vėliau dirbo Seinuose Šaltinio redakcijoje. Studijavo literatūrą Fribūro ir Krokuvos
universitetuose. Nuo 1907 m. dėstė Marijampolės prad. mokyklose, 1911 m. paskirtas
Varšuvos karo apygardos kapelionu. Nuo 1914 m. buvo Seinų katedros vikaras, nuo
1918 m. – Barzdų parapijos klebonas (įsteigė parapiją, pastatė bažnyčią, įsteigė namų
ūkio mokyklą). Nuo 1924 m. Marijampolės vargdienių seserų vienuolyno ir jų vidurinės
mokyklos kapelionas. 1926 m. įstojo į marijonų kongregaciją, dirbo Marijampolės parapijoje, Marijonų gimnazijoje. 1930–1934 m. su misijomis lankėsi JAV, 1934–1935 m. buvo
Londono lietuvių parapijos klebonas ir marijonų vienuolyno vyresnysis. 1935–1938 m.
– Lietuvos marijonų provinciolas, 1939–1940 m. – Žemaičių Kalvarijos klebonas, vėliau
Ukmergės marijonų vienuolyno vyresnysis. Išleido atsiminimų, istorinių ir religinių
knygų, vertimų, bendradarbiavo lietuvių spaudoje.
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7
Mylimasis Drauge!
Noriu Tavęs prašyti vieno dalyko. Mano reikalas šiokis. Pernai
rudenyje Marijampolėje kunigų susirinkime aš padaviau sumanymą ir
perskaičiau tam tikrą straipsnį, kad reikia įsteigti kunigų susivienijimas. Susirinkimas išrinko komisiją susivienijimo įstatus sustatyti. Toje
komisijoje aš buvau pirmutinis. Parašęs įstatus nusiunčiau k. Administratoriui užtvirtinti. Paliepė man dar pataisyti ir šioje gavėnioje užtvirtino. 4-tą Velykų dieną sukviečiau kunigų susirinkimą į Marijampolę.
Čia perskaičiau įstatus ir prie to tam tikrą straipsnį. Susivienijimas
susitvėrė28. Prisirašė 16 ypatų, į susirinkimą buvo atvykę 24 ar 26. Įstatai bus atspausti29. Jo tikslą iš jų sužinosi. Man rūpi, kad jis savo
darbą gerai varytų. Nors būdas veikimo įstatuose yra pasakytas, bet
vis reikia judinti ir rūpintis, kad veikimas geras ir taip kaip dabar yra
reikalinga. Kad tikslas to susivienijimo yra taip platus, kaip svarbiausi Lietuvos reikalai dabar ir ateityje, tai jo veikimas pradėdamas nuo
mažo turi tai dabar imti kas reikalingiausia. Čia jau ir bus sunkenybių
norint stumti tolyn. – Dėlto aš tavęs prašyčiau, kad tu grįždamas per
vakaciją į Lietuvą sustotum Pilviškiuose ir čia su k. Kulikausku30 geru
mano kaimynu ir dideliu darbininku atvažiuotum pas mane pasišnekėt. Gal mums šis tas ir visai gerai apsvarstyti. Šio mano prašymo
susimildamas neužmiršk.
Beto tame susirinkime aš padaviau sumanymą, kad reikia išleisti
pigų ir gerą kalendorių31. Mane drauge su kitais dviem kunigais išrinko sustatyti tam kalendoriui. Ar negalėtum man pranešti, kaip reikia
statyti šventes, saulės ir mėnulio tekėjimus ir nusileidimus, mėnesio
atmainas etc.

Apie susivienijimo veiklą mažai išlikę žinių. Plačiau žr. Algimantas Katilius, „Kunigų susivienijimas: du kun. Jono Totoraičio laiškai“, Tėvynės sargas, 1998, nr. 1(96), p. 63–68.
29
Įstatai Kunigų susivienijimui, Seinai: Laukaičio ir B-vės spaustuvė, 1907.
30
Vincentas Kulikauskas (1878–1936), kunigas marijonas. Gimė Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. 1898 m. baigė 6 kl. Marijampolės gimnazijoje, 1903 m. baigė
Seinų kunigų seminariją ir liepos 12 d. įšventintas kunigu Varšuvoje. Paskirtas Sintautų,
1905 m. – Pilviškių vikaru. 1912 m. įstojo į marijonų kongregacijos noviciatą Fribūre, iki
1915 m. mokėsi ten universitete, gavo licenciato laipsnį. 1915 m. išvyko į JAV, organizavo
marijonų veiklą, studijas. Dirbo leidinių Tikyba ir dora, Laivas, Draugas redakcijose.
Buvo marijonų vienuolyno vyresnysis, Amerikos provinciolas. Bendradarbiavo lietuvių
spaudoje. Išleido daug religinių, Bažnyčios istorijai skirtų knygų, scenos vaizdelių,
vertimų. Mirė Čikagoje.
31
	Čia turima galvoje „Žiburio“ kalendorius, leistas 1908–1917 m. Redaktoriumi buvo J. Totoraitis.
28
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Prie to ar negalėtum paprašyti kurio nors vilniškio lietuvio akademiko, kad parašytų straipsnelį apie Vilniaus gub. lietuvius, jei galima
su tam tinkančiomis statiškomis žiniomis. Straipsnelis turėtų būti kokių dviejų trijų lapų. Straipsnelis tas turėtų būti man atsiųstas birželio
mėnesyje (naujojo stiliaus). Gal apsiimtų tai kuris nors padaryti. Vieną vilniškį aš pažinau pernai vasarą Nemunaičiuose, tik neatsimenu jo
pavardės.
Laukiu tavęs atvažiuojant į Šunskus.
Sudiev Tavo J. Totoraitis
Šunskai 26-IV-1907.
Beje kur gaut saulės ir mėnesio užtemimus.
8
Mylimasis Prany!
Ekrhardo brošūrą „Kultur und Katholicismus“, kurią tu man
vasarą Prienuose davei, beveik jau ketinu iš tikrųjų išversti, arba geriau sakant savaip perdirbti, nes išvertus kalba būtų begalo sunki.
Tik mane gazdina kai kurie žodžiai, kurių aš nežinau kaip lietuviškai
reikėtų išversti. Tu tikrais dalykais nuolat esi užsiėmęs, dėlto tavęs
prašyčiau ant kortos parašyti, kaip galėtų būti lietuviškai: Problem
Voraussetzung [spėliojimo, manymo problema], Fuktor, Weson, Bestandteil [sudėtinė dalis], Gegensatz [priešybė] ir Widerspruch [prieštaravimas]. Priešingumu šiuodu abu tik negalima be skirtumo vadinti.
Kalt naujus žodžius aš nelabai norėčiau.
Galėčiau beveik tau pasigirti, kad kunigų susivažiavimas, kurį buvau sukvietęs spalių mėnesyje, visai gerai pasisekė. Susirinko apie 30,
ko aš buvau nesitikėjęs. Į programą buvau įdėjęs net 15 ar 16 punktų.
Svarbiausias buvo – priežastįs prancūzų katalikų pralaimėjimo, mokykla, spauda, dvasiškijos apsileidimas. Tuo norėjau atkreipti akis į
Lietuvos padėjimą ir tai visai pasisekė. Išrinkom net kelias komisijas.
Man rūpėjo agitacija: sujudint, sukurstyt ir paragint prie darbo. Ant
kiek tai galėjo pasisekt, nežinau. Skirstėmės, rodos, susirinkimu pasikakinę. Vienas net buvo padavęs sumanymą, kad toki susirinkimai
reikia tankiau daryti, net žiemą prieš užgavėnes.
Noriu da išversti vieną brošūrą Fürsorge für die Schulenatlassene Jugend. Man išrodo, kad ji labai būtų naudinga. Tik nežinau, ar
laikas leis. Iš Seinų rašo, kad kalendorių gerai perka ir išpirksią. Dėlto reikės rengti ir kitiems metams. Darbo tokiu būdu pasidaro daug.
Stengsiuos kiek galima atlikti iki ateinančiai vasarai. O paskui? Ar tu
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atsimeni, ką tau Prienuose šnekėjau? Pagunda man eina ne mažyn,
bet didyn. Gal da tu neužmiršęs esi, kaip aš tau kitąsyk būdamas laiminguose Daukšiuose ir rengdamasis į užsienį rašiau: jacta est alea
[burtas mestas]. Dabar jau aš vėl tą pat beveik ištaręs esu. Šįmet kartais man ateina į galvą, kad geriau man būtų buvę, jei aš niekados
to nebūčiau daręs: mintis būtų dabar rami, darbai smagųs, neturėčiau
be reikalo kankinančių norų. Nuo to laiko, kaip k. Civinsko čia nėra,
man labai neramu. Tu draudi mane. Kunigai pyks ant manęs. Yra ir
žmonių, kurie [nesuprantamas žodis]. Bet aš, man rodos, nė vieniems,
nė kitiems nieko kaltas nesu. Aš pats sau savo darbų kelią prasikirtau.
Padaręs pradžią ar dabar turėčiau sustot ir neit tolyn? Prastot aš neturiu ką, o laimėt galiu daug. Dabar aš laukiu žinių iš tenai. Turėdamas
jas darysiu, kaip matysiu geriau. Šitų dalykų prašau niekam nešnekėti,
tegu jie pasilieka tik pas tave.
Ar jau yra akademijoje kun. Matulevičia32. Kai buvau Varšavoje
ant kursa społeczne [socialiniai kursai]33 jisai man sakė, kad laukiąs
tik užtvirtinimo. Beje, męs tenai sutarėme padaryti ateinančią vasarą
socijališkus kursus Kaune34. Vyskupo leidimo gavimui ir to reikalo
varymui išrinkome komitetą. Jei k. Mat[ulaitis] yra akademijoje duok
jam labas dienas.
Sudiev. Tavo Jonas T.
Šunskuose 18-XI-1907.

32

33
34

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927), arkivyskupas. Sankt Peterburgo dvasinės
akademijos profesorius (1907–1911).
Lenkijos socialiniai kursai vyko Varšuvoje 1907 m. rugpjūčio 27–30 d.
Socialiniai kursai Kaune buvo surengti 1909 m. sausio 16–18 d., kun. J. Matulaitis juose
perskaitė tris pranešimus.
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9
Šunskai 3-XII-1907
Mylimas Prany!
Savo laiške nors ne tiesiok tu nori mane privesti prie to, kad aš
nuo savo projekto atstočiau35. Prirodymai tavo yra tai, kad šičia likus
reikia stoti į kovą su bedievybe. Svarbą ir reikalą tos kovos aš pilnai
pripažįstu, aiškiai matau ir niekur iš akių neišleidžiu. Ji man rūpi visur
ir visame. Neužmirštu aš jos nė būdamas tarp žmonių, nė linksmai
kalbėdamas tarp kunigų. Niekur nepraleidžiu progos atidaryti kitiems
akis ant to, kas pas mus Lietuvoje darosi. Kada tik galiu nelieku nepasakęs kokio gero žodžio ar gimnazijos mokiniui ar studentui. Kur
matau didelį pasipūtimą ar neapkentimą, tenai stengiuosi nors iš tolo
išrodyti, kad ir kitaip gali būti, kad pasipūtęs, niekinantis ir ant nieko
neatsižiūrintis įsitikinimas imtų krypti į kitokias vėžes. Kokios to visko pasekmės būna, aš nežinau. Norėdamas mane atitraukti nuo mano
projekto geresnį prirodymą, kurio svarba mano akyse būtų taip didelė,
vargu tu būtum galėjęs surasti. Bet vėl suprask, kad aš dėlto pačio
tikslo tą projektą [statausi]. Aš manau, kad aš prie jo arčiau prieisiu pildydamas tą savo sumanymą. Argi bus geriau tam tikslui, kad
aš šičia būdamas turėsiu šalyn mesti savo studijas. Męs turime dirbti
katalikiškos Lietuvos kulturai. Tos pareigos nė čia, nė tenais aš neketinu užmiršti. Jeigu būsiu nudirbęs naudingą katalikiškai Lietuvai
darbą tai vis tiek bus, kur aš būsiu buvęs ar čia, ar tenai. Kol čia esu
stovėsiu prie darbo, kokis reikalingas iki paskutiniai valandai. Ką rašai
apie tuos socijališkus kursus, tai aš prie jų sumanymo esu prisidėjęs.
Sumanėme juos Varšavoje per kursa społeczne. Aš tada susikviečiau
pas save kuriuos tik galėjau lietuvius kunigus ir męs kalbėjome, kad
	Čia J. Totoraitis rašo apie savo ketinimus išvykti į JAV. Plačiau žr. Antanas Kučinskas,
„Prof. kun. dr. Jonas Totoraitis (60 metų amžiaus sukaktuves minint)“, Athenaeum, t. 4,
Kaunas, 1933, p. 9. Čia rašoma: „Tačiau vikaro pareigomis nesitenkino. Būtinai norėjo susirasti progos tyrinėti Lietuvos istoriją. Tam tikslui reikėjo ne tik ramaus kampelio, bet ir
bibliotekos, kuriai trūko pinigų. T. sugalvojo planą, kuriuo galės pasiekti tikslą – važiuoti
į Ameriką, užsidirbti pinigų, o paskui grįžus kur nors įsikurti ir dirbti. Šita mintis jam
nedavė ramybės. Susirašinėjo su visokiais kelionių biurais, parsisiųsdino informacijų ir
buvo beketinąs važiuoti. Buvo klausęs draugų patarimo, bet pritarimo nerado. Kun. Būčys
kvietėsi važiuoti į Peterburgą, bet apie jį T. nenorėjo nė galvoti, nes baisų vaizdą buvo
susidaręs iš Ad. Mickevičiaus „Dziady“ III dalies Peterburgo aprašymo. Todėl vis vien
rengėsi keliauti į Ameriką. Kai jau visai buvo susirengęs, staiga kažin kokia jėga jį sulaikė,
momentaliai praėjo noras važiuoti ir jis liko Lietuvoje, nes jam buvo skirti kiti keliai, apie
kuriuos jis dar visai nesapnavo.“

35
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reikia mums jie Kaune padaryti. Išrinkome tam tikslui komitetą. Prie
stūmimo to dalyko tolyn išrinkome tave ir k. Matulevičių. Na buvome
kalbėję apie tematas. Tu dėlto prisidėk prie dastatymo programos ir
pakvietimo prelegentų. Dabar butų pats tikrasis laikas, vėluotis nėra
ką. Išsirupinti nuo vyskupo leidimą buvo pavesta k. Šauliui36 ir kauniškiams iš kurių ir komitetas susideda. Kaip dabar dalykai stovi, nežinau.
Iš tavo laiško spėju, kad nėra tas dalykas užmirštas. Kad jie įvyktų tu
turi su k. Matulevičium juos klibint ir stumti. Jeigu jie įvyks, aš juose
be abejo būsiu. Prie to tarimosi, kurį tu rašai, būsiu ir savo dalį, kokią
galėsiu, įnešiu. Bet iš to neturi išeiti, kad mano projektas negali būti
įvykdintas. Aš tvirtai tikiu, kad įvykdinimas mųs viešam reikalui bus
naudingas. Aš tenai jokiu būdu visados likti neketinu. Taip pat ir kun.
Civinskas, kurio tu taip gailiesi. Jis sugrįš gal greičiau, kaip tu tikiesi,
tik žinoma ne ateinančią vasarą.
Skaitant tau šitai gal skaudu darosi, bet suprask mųsų padėjimą.
Kun. Lastauskas37 išmintingas, karštas, gabus viską paskui save patraukiantis kalbėtojas Vilkaviškio paviete negalėjo būti ir tūno dabar

36

37

Kazimieras Steponas Šaulys (1872–1864), Žemaičių vyskupijos, vėliau Kauno arkivyskupijos kunigas, prelatas, Vasario 16-osios akto signataras. Kalbamu metu buvo Kauno kunigų seminarijos profesorius. Prisidėjo prie socialinių kursų Kaune 1909 m. organizavimo.
Adomas Lastauskas (1866–1938), kunigas. Gimė Rudaminos miestelyje ir parapijoje (Kalvarijos aps.). Suvalkų gimnazijoje baigė 5 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1886 m.
liepos 5 d. Kunigu įšventintas 1891 m. birželio 21 d. 1891–1895 m. laikinai buvo Raigardo
parapijoje. 1895–1898 m. studijavo Fribūro universitete. 1899–1902 m. Raigardo parapijos vikaras. 1902–1903 m. Bartninkų parapijos vikaras. 1903–1909 m. Raigardo parapijos vikaras. Nuo 1909 m. Berznyko parapijos administratorius (klebonas), juo buvo iki
1915 m. 1922 m. jau Šilavoto parapijos klebonas, ir juo buvo iki mirties. Draudžiamosios
lietuviškos spaudos platintojas. Mirė Šilavote.
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Mozūrijos užpečkyje. Kun. Aleksandravičia38, kurį del jo gabumų
garbina visi jį pažįstantieji, turėjo lindėti mažoje mozurų parapijėlėje.
Kun. Staugaitis39 gabiausias ir daugiausiai pas mus padariusis veikėjas
ir geras rašytojas turi tverti prastam, mažam, suvargusiam užkampyje
naują parapiją, statyti kleboniją ir bažnyčią. Kun. Civinsko nereikia
minėti. Tuo kaipo tokiose vietose, kur reikia ypač tokių, kaip čia paminėtų kunigų, sėdi niekam netikę, sėdi ne tik seniai, bet ir jauni yra
skiriami. Imk šią žiemą paskirtąjį Lankeliškių kleboną. Paskyrimas į
tenai ko nelaimingiausias. Žinant šitai ar gali vadint kantrų laukimą,
kaip tu man patari, išmintingu, o k. Civinsko pasielgimą neišmintingu.
Neminint jau to ir prieinant prie mano padėjimo pridėk da ir tai, ką esu
rašęs į Seinus, ir ką dabar visas svietas žino. Man rašė iš tenai, der alte
Fuchs (tu da atsimįsi kas Freiburge tuo vardu buvo vadinamas), kad
mano rašymas padarė įspūdį ir sujudino prie darbo tik nežinia kaip
ilgam. Gali suprast, kad tais savo rašymais aš tenai sau gero ženklelio
nepasistačiau. Tai kas mane laukia ateityje? Gal sąlygos tokios, kuriose aš galėsiu varyti savo studijas ir dirbti? Visai ne! Puse lupų netyčia
esu nugirdęs, kad ir mane laukia nauja parapija tverti, kaip žmonės
tikrai bus viską sutarę, tinkamesnio klebono tai vietai nėsą. Tai – perspektyva ateičiai. O dabar dirstelk, kokia mano naminė padėtis. [Toliau
savo laiške apibūdina Šunskų kleboną.]
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Vincentas Aleksandravičius (1865–1952), kunigas. Gimė Birsčių k., Krosnos parapijoje (Kalvarijos aps.). 1878–1882 m. mokėsi Suvalkų gimnazijoje, baigė 5 klases. Į Seinų
kunigų seminariją įstojo 1882 m. ir ją baigė 1887 m. Paskui iki 1891 m. studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, ją baigė teologijos magistro laipsniu. Kunigu įšventintas
1891 m. birželio 28 d. Po akademijos baigimo nuo 1891 m. rugsėjo 15 d. paskirtas
Veiverių mokytojų seminarijos tikybos mokytoju vietoje kunigo Juodišiaus, ten dirbo iki
1892 m. liepos 1 d. Veiveriuose be jokių pareigų gyveno apie pusę metų. Veiveriuose
gautas lietuviškas knygas išdalindavo moksleiviams. Varšuvos generalgubernatoriaus
1892 m. rugsėjo 12 d. rašte Seinų vyskupui nurodoma, kad kun. V. Aleksandravičiaus
negalima skirti Seinų kunigų seminarijos profesoriumi dėl turimų neigiamų žinių apie
jį. Kitame Varšuvos generalgubernatoriaus (1892 gruodžio 1) rašte Seinų vyskupui nurodoma, kad kun. Aleksandravičiaus negali skirti Kalvarijos parapijos vikaru.
1893–1900 m. buvo Vonsošo parapijos vikaru. Nuo 1900 m. sausio 7 d. Piontnicos parapijos administratorius (klebonas), juo išbuvo iki 1912 m. 1907 m. išspausdino knygą
Aktai ir palaimos eucharistinės su atlaidais. 1912–1921 m. Kobylino parapijos administratorius ir klebonas. 1912–1915 m. Mazovijos dekanato dekanas. 1922–1924 m. Aukštadvario parapijos klebonas. V. Aleksandravičius paskirtas Seinų kapitulos kanauninku.
1924–1928 m. Kruonio parapijos klebonas. 1928–1930 m. Gelgaudiškio parapijos klebonas. 1930 m. Šakių dekanas. 1930–1933 m. Gražiškių klebonas. 1933–1952 m. Gudelių
klebonas. Kompozitorius. Yra sukūręs giesmių ir dainų. Mirė Gudeliuose.
Justinas Staugaitis (1866–1943), vyskupas. 1906–1909 m. naujos įsteigtos Lekėčių parapijos klebonas, nuo 1909 m. Seinuose redagavo žurnalą Vadovas.
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10
Mielas Prany!
Kad ir Tu jau tenai lauki manęs atvažiuojant, bet aš taip greit išsikraustyt negaliu. Buvau tėviškėje. Reik pas kaimynus nuvažiuot atsisveikint, visi daiktai susikrauti. Atvyksiu da vėliau, kaip anąsyk buvau
rašęs. Išvažiuosiu 13 liepos anksti ryte, kad paspėčiau Pilviškiuose ant
rytinio traukinio dešimtoje valandoje. Peržiūrėjęs vieną seną geležinkelių surašą radau, kad iš Pilviškiu išvažiavus minėtu traukiniu, vakare aštuntoje valandoje busiu Dinaburge40. Bet nežinau ar taip yra pagal
dabartinį planą. Jei del kokios nelaimės susivėlinčiau, tai tą pačią dieną
išvažiuočiau po piet ir Dinaburge būčiau ant rytojaus po piet trečioje
valandoje. Yra daug nokautautų, kad išvažiuoju iš Šunskų. Mano išvažiavimas nepatinka tėvui, nepatinka broliui, nepatinka mano prabaščiui, kad išeinu, parapija ir nenori, kad išeičiau.
Sudiev tuo tarpu Tavo Jonas
Šunskai 8-VII-1910.
11
Mylimas Prany!
Rekolekcijų aš nėsu atlaikęs ir nė nesirengiu dabar laikyti, nėra
kaip čion būvant. Bus gerai, kad galėsim laikyti drauge kur išvažiavę.
Aš per Yliją būsiu jau liuosas ir greičiausiai ant rytojaus išvažiuosiu iš
Seinų. Per vakaciją čia nenoriu būti. Per visus metus iš namų niekur nė
kojos neiškėliau. Iki vasaros liuosam esant reikės naudotis ir važiuot
kad ir į kraštą svieto, bile ne Seinuos likti. Kur galėsiva susieiti ir kada
išvažinėti priklausys nuo to, kaip susitarsime. Man reikės nedėlioje
(7 liepos) truputį būti del vieno mažmožio Marijampolėje, bet norint
galėčiau ir anksčiau atlikti, tik būtinai greitu laišku turėtum duot man
žinią, kad būtų kada susitarti del to mažmožio ir pirma susieiti. Paskui
reikėtų nuvažiuot į tėviškę paso išsiimti. Bet su tuo ne bėda, galima
būt parašyt į tėviškę, kad išėmę atvežtų į Pilviškius. Gali parašyti, kaip
geriau išeitų ir aš pasistengsiu.
Mano gyvenimas eina labai vienodai. Viską ką reikia atlieku ir
ramiai sau tūnau. Prie savo padėjimo ir aplinkybių jau visai pripratęs.
O koks tas padėjimas, gerai žinai: esu čia kaip dieglys šone. To man

40

T. y. Daugpilis.
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niekas nepasako, bet tai jaučiama. Kitaip su manim nė negali būt. Reikėtų persiimti ir prisitaikyti prie jų nuomonių, elgtis pagal čia esančius
papročius. Jei aš norėčiau taip padaryti, turėčiau pilnai savęs išsiginti.
Aš to nedarysiu, delto tarp manęs ir jų nėra nieko bendro.
Daviau apdaryti Šaltinį. Pasirodė, kad 1910 m. turiu tik pirmus
25 numerius, tarp kurių nėra 10-to, stokojančių gauti čia jau negalima. Jeigu kartais pas tave būtų k. Jurgio užsilikę, nevertėtų tų metų
numesti. Jei turėtum ir galėtum atsiųsti, duočiau apdaryti. Neišmėtyk
nė kitų savo lietuviškų laikraščių, kad būtų galima jie pilnai surinkti.
Aš turiu visus, kokius iki šiolei buvau išsirašęs, tik tarp visų atsiranda
stokojančių numerių, kartais gana daug. Nežinau ką daryti. Ar duoti
apdaryti, ar da kur jieškoti nepritenkančių numerių. – Jei neužmirštum
prašyčiau Kaune man nupirkti pirmą šių metų Draugijos numerį (61mą); manasis prapuolė.
Pasveikink K.
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 28-IV-1912
12
Mielas Prany!
Atsiuntei tu man Merchlerio antrą tomą. „Šaltinį“ ir „Wackt“ ir
laiškelį, o aš niekaip neprisirengiau tau laišką parašyti. Rūpi man darbai rekolekcijos, skubinau ir skubinu rašyt joms konferencijas, o prie to
kiti paprastiejie darbai taipogi neatleidžia. Susirgimas apie kurį rašai,
ar nebus tik del persidirbimo prie tavęs prisikabinęs. Tu šįmet užsikrovei per didelę naštą. Ar negalėtum truputį atleisti. Kas bus kai begalo
perilsi? – Gerai padarytum, kad pamestum visus pašalinius darbus,
o į jų vietą rašytum į Vadovą41. Čia verkiant reikia ir daugiau naudos
būtų, kaip iš kitų. – Susimildamas niekad neišsitark priešingai apie
kunigų varomus darbus ar sumanymus, kaip kad pernai esi padaręs. Iš
to nieko gero neišeina, kenkt kenkia. Didinasi tik priešų skaitlius.
Man su sveikata nepergeriausiai einasi: Prieš kalėdas jau jaučiausi visai apsilpęs ir pailsęs, buvo ėmus nemiga imti ir kraujas iš nosies bėgti. Pasijutau, kad neinant sergu nė pareigų neįstengiu atlikti.
O priežaščia to apsilpimo buvo ne tik darbas, bet ir badas. Stalas ira
nepergėriausias, o pėtnyčioje ir subatoje man visai neužtenkamas. Prie

41

Vadovas – 1908–1914 m. Seinuose leistas žurnalas kunigams.
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to valgių, kurie man netinka, nevalgydavau ir tankiai būdavau visai be
vakarienės. Taip ir prilipau liepto galą. Dabar jau kitaip susitvarkiau.
Pėtnyčioje ir subatoje prieš piet suvalgau silkę arba kokių žuvyčių,
vakare, jei vakarienė man netinka, ir taip pat. Beto pavakarių kasdien
kavos su pienu. Pusryčiams nuo pradžios sviestą perku. Kaip dabar
nereikia alkt, visam geriau: ir galva lengvesnė ir miegu geriau. Aš vis
sau vienui-vienas gyvenu. Jei kartais ir pasitaiko su kuo sueit, tai tas
yra tik tuščia forma. Į mane, rodos, nežiūri, kaip kitąsyk žiūrėdavo
net ir geriausiejie draugai. Nejaučiu, kad taip dabar užsitikėtų, kaip
kitąsyk. Tiesa ir aš visai ne taip elgiuosi, kaip kitąsyk. Seniau draugų
džiaugsmuose aš gal linksmiausias būdavau, nuliūdimuose su skaudančia širdžia drauge dejuodavau, o kaip reikėdavo geri sumanymai
vykdyt, pilnai atsidėjęs pirmutinėse eilėse dirbdavau ir kitus kiek galėdamas ragindavau. O dabar šaly jau stoviu. Tai visi mato ir, kaip aš
pirmiau buvau elgęsis, niekas neužmiršo. Taip viskam apsimainius, ir
jausmai kitoki išdygo. Susiėjus nėra nė gyvumo, nė atvirumo, nė širdingumo, kaip kitąsyk. Kartais lyg jaučiu, kad į mane dirstelia kaipo į
žuvusį žmogų. Ir aš jau nė į naujienas, nė į sumanymus, nė į jokius reikalus nesikišu ir kviečiamas neinu. Ir man nenuobodu. Susieit su kuo,
kaip seniau, nenoriu. Jokių pasigailėjimų, jokių patarimų neklausau.
Kaip čia einasi galėsi numanyti iš šio atsitikimo. Yra vienas klierikas lietuvis negocijatorius. Iš jo klierikai perkasi visus reikalingus
daiktus, o jis ima viską iš lenkiškos sankrovos. Dabar per jį gabenosi ir
pončkas. Nieko pikto neprijausdamas ėmė jąs iš lietuviškos valgyklos,
o yra ir lenkiška. Lenkai klierikai išgirdę, kad ne iš lenkiškos gabena,
padarė trukšmą ir išsirinko savo negocijatorių lenką. Nė regensas, nė
viceregensas da turbūt šito dalyko nežino: lietuviai bijo, kad nedažinotų. Visa bėda, kad vieniems per daug valia, o kitiems per mažai. Vieni
ir kiti tai jaučia. Vieniems tai drąsos daduoda, o kiti jaučiasi skriaudžiami esą. – Apie tai aš netyčia išgirdau. Saugojuos kiek galėdamas,
kad neįsipainiočiau į tuos reikalus. Nors ir parašiau apie tai, tylėk ir
tu. Labų dienų p. K.
Sudiev Tavo Jonas
Seinai 27-I-1912.
13
Mielas Prany!
Jaučiuosi visai prasikaltęs esąs, kad taip ilgai neparašiau tau laiško.
Iki užgavėnių niekas man daugiau nerūpėjo ir nesikišo, kaip tik rengi-
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mas rekolekcijų. Gavėnioje jas atlaikius, nors vis turėjau darbo, bet vis
būčiau galėjęs surasti laiko, tik neprisirengiau ir iki šiolei delsiau.
Rekolekcijos labai man rūpėjo, bet Dievui dėkui visai gerai pasisekė. Konferencijos buvo tokios, kad man niekad ir niekur del jų gėditis
nereikėtų. Jų turinys buvo taip geras, kad ir labiausiai išsilavinusiems
visada galėtų tikti. Patiko jos ir kunigams, ir klierikams. Vienas lenkas
kunigas man sakė, kad labai oryginališku būdu esančios sustatytos, ir
patarė duot atspaust, tik aš tos lenkiškos garbės nenoriu. Kitas lenkas
gėrėjosi kalbos lengvumu, trumpais sakiniais ir turiniu, kad niekad
nieko panašaus nebuvęs girdėjęs. Ką apie jas grandai mano, nežinau;
ar šiaip ar taip del jų man daug ką užmetinėt negalės. Po tų rekolekcijų man išrodė, kad kai kurių kunigų nuomonė apie mane aukštyn
pakilus. Neseniai vienas klierikas atėjęs pas mane prašė, kad duočiau
persirašyti. Klierikai manęs klauso ir, rodos užsitiki. Galėčiau beveik
pasigirti, kad kai kurie dalykai nukrypo į geresnę pusę, kaip kad pirmiau buvo buvę. Tik tu neišvesk, kad aš esąs geras iškalbus pamokslininkas. Lenkiška kalba man vis yra painia, jaučiu, kad ji man vis svetima. Kartais sakydamas visai sunkiai velku ir jaučiu, kad klierikams
sunku klausyti. – Su savo darbais jau visai apsipratęs esu. Visai lengva
nėra, bet nė ne persunku. Man tankiai ateina į galvą, kad tau šimtąsyk
sunkiau yra turint naujai prirengti kiekvieną prelekciją. Aš tiek nepavežčiau. Žiūrėk, kad nesusilptum. Su sveikata man einas neperblogai.
Maitinuosi ir valgau kiek tik galiu, bet gavėnią jaučiu; tik ar šiaip ar
taip dabar vis sveikesnis esu, kaip prieš kalėdas. – Šiaip gali suprasti
kaip čia man einasi. Kai kurių nuomonės perdėm visame skiriasi nuo
manųjų ir delto tarp jų ir manęs nieko bendro nėra; ir jie ir aš tai jaučia,
delto susieit ir pašnekėt nė jiems, nė man nėra geistina ir [neįskaitomas žodis]. Su kitais ypač jaunesniais nors kartais pašneku; tarp ir jų
nuomonių ir mano da vis nors kiek atsiranda bendrų dalykų.
Klausi manęs apie pinigus, ar užtenku. Iki kalėdų sunkiai ėjosi;
variausi vienais deficitais. Bet po Naujų metų viskas pasitaisė. Gavau
algos, atsiėmiau iš Šaltinio knygyno už mano knygas 80 rub. su viršum. Dabar turiu per du šimtu rub. Be naujų knygų tuo tarpu apsieinu,
tai nė neišsirašau. Taigi ne taip bloga, kaip Tau išrodė.
Kun. Civ[inskas] nuo redaktoriavimo atsisakė42 ir prieš užgavėnes išvažiavo į Wörishofeną gydytis nuo širdies ligos. Sugryžęs iš te-
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Kun. Antanas Civinskas 1912 m. dėl ligos atsisakė Šaltinio redaktoriaus vietos. Redaktorium buvo nuo 1910 m.
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nai vėl ketina eiti į parapiją, kur valdžia nusiųs. Dabar Šaltinį veda
k. Vail[okaitis]43.
Į Vadovą apie Aušrą išteksiu kokiems metams44. Kaip ką dabar
parašau, kai kas tinko iš to, ką pernai buvau parašęs. Tik tiek negerai,
kad neturint visko parašius reikia duot spaust. Toliau vis pasirodys,
kad kai ką reikėtų išbraukti arba pataisyti ar pridėti, ir jau nebus galima. Negera ir tai, kad vasarą negalėjau rašyti. Tada galvoje man viskas
gyvai stovėjo, o dabar jau daugelį dalykų užmiršęs esu.
Su grekiška kalba aš vis tolyn iriuosi. Nors po truputį aš vis skaitau gramatikas ir jas jau baigiu. Gana diktai jau esu pramokęs. Skaitau
jas, kai kiti skaitymai būva nusibodę, nekasdien: nors ne po daug ale
vis tolyn einu. Labų dienų p. K.
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 23 III 1912.
14
Mielas Prany!
Turiu Tau pranešti, kad vyskupas 14 birželio važiuos lankyt parapijų, o grįš vakare 28 birželio s[enu] kal[endorium]. Jei norėtum į
Seinus atvažiavęs jį pamatyti, tai turėtum pataikyt laiką, kada bus namie.
Rekolekcijų laikyt išvažiuot galėsiu apie 12–15 liepos, o norint
būtų galima truputį ir anksčiau.
Dabar turėjau šiokį atsitikimą; iš jo matysi kaip aš čia esu. Užvakar vakare vienas klierikas lenkas atėjo pasišnekėt apie blaivybę:
vakacija esanti netoli, reikią susitarti ir pagalvoti, kaip bus elgtasi
vasarą: reikėtų padaryti susirinkimas ir jame man reikėtų dalyvauti
žinoma su prakalba ir patarimais. Papasakojo, kaip elgiasi tame dalyke klierikai kitų seminarijų. Kreipėsi į mane kaipo vedėją blaivininkų:
adventuose ar prieš adventus klierikai buvo išreiškę norą, kad aš būčiau vedėju, ant ko aš jiems nieko nebuvau atsakęs. Matydamas, kad
čia dalykas gal būt visai painus pasakiau, kad jie sau vieni galį tartis
ir jei būtų regenso leista susirinkti tai aš atėjęs tik varžyčiau norinčius

Juozas Vailokaitis (1880–1953), kunigas. 1907–1910 m. redagavo Šaltinį. Pasitraukus
A. Civinskui, Šaltinį nuo nr. 7 neoficialiai redagavo kun. J. Vailokaitis, nes naujo redaktoriaus ilgai netvirtino valdžia. Nuo nr. 23 iki 1915 m. Šaltinio redaktoriumi buvo Bronius
Stosiūnas.
44
	Žr. Vadovas, 1911, 1912, nr. 39–45.
43
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tartis. Atsakė, kad manęs labai norį, kad pabūčiau. Pasakiau, kad turiu
pirma pašnekėti su regensu. Vakar iš zokristijos išeidamas susitikau
su juo ir paklausiau, ar neturėtų valandėlės laiko su manim pašnekėt.
Matydamas, kad nelabai norėtų prašyt pas save, pasakiau kame reikalas. Beminint apie blaivybę jis sakė, kad klierikai galį ateit pas jį ir
pasakyt ko norį ir prie to išsitarė: „wszelka przesada jest niedobra“
[perdėti nereikia]. O klausiant, ar galiu eit pas klierikus į jų susirinkimą ir jiems kalbėti, atsakė „Ojcu duchownemu do kleryków chodzić
nie wolno“ [Dvasios tėvui pas klierikus eiti negalima]. Klierikui atėjusiam paklausti, pasakiau, kad man nevalia pas juos eiti ir kad apie
blaivybę tartųsi be manęs, kaip jiems patinka – Pas klierikus niekados
neidavau, nors man tai aiškiai nebuvo pasakyta. Numaniau, kad man
nevalia eiti iš to, kad rudenį dviem klierikams sunkiai susirgus du sykiu viceregensas atėjo pasakyt, kad [neičiau] jų lankyti ir išpažinties
klausyti.
Pasveikink p. K. Džiaugiuosi, kad jau tiek ekzaminų yra išlaikęs
ir kad gerai sekasi.
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 14-V-1912.
Prierašas: Turbūt jau vieną sykį prašiau, kad paimtum nuo Puricko45 vieną knygą archeografiškos draugijos išleistą, joje yra atspausti
dalykai iš Keidainių archyvo. Ta knyga dabar man nėra reikalinga, gal
būt pas tave, tik reikia žiūrėt, kad neprapultų.
15
Mielas Prany!
Visi tie projektai, apie kuriuos rašai, greičiausiai bus nereikalingi. Kiek aš girdžiu ir galiu nujausti. J. M. vyskupas yra mano darbu
visai užganėdintas. Taigi bent šiuos metus manęs nejudįs. Politikomis,
žadėjimais ar aukso kalnais manęs iš čia niekas neišvilios. Aš kai kuriems čia tai aiškiai pažymėjau. Pasiryžęs esu būti, kol man aiškiai
nepasakys, kad turiu atsitraukti. Jeigu man reikėtų pamesti Seinus,
tai visi žinotų, kad aš išeinu ne savo noru, bet pavarytas. Manęs ne-

45

Juozapas Purickis (1883–1934), kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas, valstybininkas.
Baigė Kauno kunigų seminariją, 1912 m. Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, Fribūro
universitete apgynė daktaro laipsnį. Vėliau nukunigėjo.
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nori prel. Bl[aževičius]46 su Ant[anavičiumi]47. Šią vasarą Mozuruose
buvo šneka, kad iš Seinų išeis trįs lietuviai. Ar aš į tų trijų skaitlių
buvau įdėtas nežinau. Tik žinia, kad buvo norima išvaryti Šaltinio redaktorius. Kai vyskupijos kunigai šitai pajuto, pasidarė trūkšmas. Kai
kurie vyskupui pasakė daug teisybės apie abu pralotu seminariją ir
dijecezijos valdymą. Vyskupas kai kurių dalykų paklausė: k. Vailokai-

46

47

Vincentas Blaževičius (1857–1929), prelatas. Gimė Šėtijų k., Lekėčių (Dobrovolės) gminoje (Naumiesčio aps.). 1871–1874 m. mokėsi Ščučyno keturklasėje mokykloje. Į Seinų
kunigų seminariją įstojo 1874 m. liepos 6 d. Kunigu įšventintas 1880 m. liepos 13 d. Nuo
1880 m. liepos 15 d. iki 1881 m. balandžio 13 d. gyveno Kaimelio filijoje. 1881–1883 m.
Pajevonio parapijos vikaras. 1883–1886 m. studijavo Romoje, bažnytinės teisės daktaras.
Nuo 1886 m. gruodžio 28 d. iki 1887 m. gegužės 28 d. gyveno Naumiesčio aps. (buvo komandiruotas padėti Naumiesčio kunigams pastoraciniame darbe). 1887 m. gegužės 28 d.
paskirtas Seinų katedros vikaru, nuo 1888 m. rugpjūčio 20 d. paskirtas Seinų seminarijos
profesoriumi. 1888 m. buvo dvasios tėvas, Seinų katedros vikaras. 1889 m. profesorius ir
dvasios tėvas. 1890–1892 m. seminarijos profesorius. 1892 m. suteiktas Seinų katedros
kapitulos garbės kanauninko titulas ir paskirtas asesoriumi Sankt Peterburgo dvasinėje
kolegijoje. 1893 m. paskirtas tikruoju Seinų katedros kapitulos kanauninku. 1894–1898 m.
Sankt Peterburgo dvasinės kolegijos asesorius. 1895 m. paskirtas Balbieriškio parapijos
administratoriumi (klebonu) ir juo buvo iki 1901 m. Balbieriškio parapijos administratorius. Apdovanotas Šv. Stanislovo 2 klasės ordinu. 1899 m. paskiriamas Seinų vyskupijos bažnytinio teismo teisėju surogatoriumi. 1899 m. generalinės konsistorijos judex
surrogator. 1901 m. seminarijos provizorius. 1901 m. paskirtas Seinų katedros prelatu
ir Lomžos parapijos klebonu. 1902 m. paskirtas Seinų vyskupijos oficiolu. 1901–1907 m.
kapitulos prelatas scholastikas, generalinės konsistorijos judex surrogator, Lomžos kuratas (klebonas). 1907–1915 m. Seinų kunigų seminarijos rektorius, kapitulos prelatas
scholastikas, generalinės konsistorijos judex surrogator, Lomžos kuratas (klebonas).
1910 m. paskirtas vienuolynų vizituotoju. Nuo 1912 m. iki mirties Barglavo parapijos
klebonas. 1920–1925 m. prelatas arkidiakonas, vienuolynų vizituotojas, Lomžos kunigų
seminarijos profesorius, Barglavo parapijos klebonas. 1926–1929 m. Lomžos vyskupijos
katedros kapitulos prelatas dekanas, protonotaras, generalinis vikaras, seminarijos garbės
profesorius, Barglavo parapijos klebonas.
Juozapas Antanavičius (1853–1916), prelatas. Gimė Griškabūdžio parapijoje, Paplynių
k. (Naumiesčio aps.). Marijampolėje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1870 m. liepos 5 d. Kunigu įšventintas 1876 m. vasario 27 d. Po seminarijos baigimo paskirtas į Piontnicos parapiją. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1876 m. gruodžio
17/29 d. raštas Varšuvos generalgubernatoriui, kad paskyrė kun. J. Antanavičių Seinų
katedros vikaru. 1877–1879 m. Seinų kunigų seminarijos prokuratorius, katedros vikaras.
1879 m. liepos mėn. paskirtas Seinų vyskupijos konsistorijos kanceliarijos regentu ir juo
buvo iki 1893 m. 1893–1898 m. Seinų katedros kapitulos kanauninkas, konsistorijos asesorius, Prienų parapijos kuratas (klebonas). 1898–1902 m. Sankt Peterburgo dvasinės kolegijos asesorius ir Prienų parapijos klebonas. 1901 m. Seinų katedros kapitulos prelatas
kustošas. 1902–1910 m. Seinų vyskupijos administratorius, kapitulos prelatas kustošas,
Prienų klebonas. 1910–1915 m. kapitulos arkidiakonas, generalinės konsistorijos oficiolas,
Prienų parapijos klebonas. Mirė Logovo mieste Kursko gubernijoje.

K unigo J ono T otorai č io M I C laiškai . . .

249

tis pralotų nekenčiamas liko, o kl[ierikas] Krupavičius48 neleidžiamas49
gavo išvažiuoti į Akademiją. Niekas nesitikėjo, kad k. Palubinskui50
reikėtų trauktis šalyn. Pranešė apie tai tik prieš lekcijas. Sako vyskupą
įtikrinę, kad reikią kunigų, kad seminarijoje ir patys be k. Pal[ubinsko]
apsieisią. Ir po tam prašalinimui vyskupui buvo aiškiai pranešta, kame
čia dalykas. Vyskupas rodos geriausių norų pilnas. Gal kartais įvykti
visai smulki permaina. Yra truputis vilties, kad tu ją įvykdysiąs. Bet
ar daeis iki to sunku ką tikro pasakyti. Tikintis ir laukiant atmainų gal
visaip būti: gal kartais pasisekti ir mane išgrūsti. Jei reikėtų šalyn eiti,
tai bijau, kad nereikėtų į mozūrus pakliūti. N[e]imčiau kad ir aukso
kalnų mozūruose, o į Lietuvą eičiau, kad ir į prasčiausią vikaro vietą.
Pagal tavo projektą eičiau tik bėdos spaudžiamas, kad nepakliūčiau į
mozūrus. Bet da šįmet nėra jokios baimės. Su k. Palubinsku, kuris čia
yra preseriptas, po pietų nelaukdamas iki visi pabaigs drauge išeinu ir
paskui drauge vaikščioju. Į pralotą šnairas ar [nesuprantamas žodis]
akis visai neatsižiūriu.

Mykolas Krupavičius (1885–1970), prelatas, politikas, visuomenės veikėjas. Gimė
Balbieriškyje, Marijampolės aps. 1897 m. baigė Igliškėlių pradinę mokyklą, 1905 m.
Veiverių mokytojų seminariją. Dirbo mokytoju Lomžos gubernijos mokyklose, 1907–
1908 m. – Papilėje. 1913 m. baigė Seinų seminariją, 1917 m. – Sankt Peterburgo dvasinę
akademiją. 1914 m. birželio 13 d. įšventintas kunigu, paskirtas lietuvių berniukų gimnazijos Voroneže kapelionu. 1918 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas prie Lietuvos Tarybos Vilniuje,
nuo 1919 m. sausio mėn. – Kaune (dirbo Vidaus reikalų, vėliau – Žemės ūkio ministerijoje). Buvo vienas LKDP organizatorių, šios partijos atstovas ir lyderis Steigiamajame, I–III
Seimuose. 1923–1926 m. buvo žemės ūkio ministras. 1927–1929 m. studijavo socialinius
mokslus Lilio ir Tulūzos universitetuose (Prancūzija). Grįžęs į Lietuvą 1930 m. paskirtas
Garliavos vikaru, 1931–1933 m. buvo Vilkaviškio seminarijos profesorius, 1933–1935 m.
Veiverių, 1935–1942 m. – Kalvarijos klebonas. Kai 1942 m. lapkričio mėn. įteikė vokiečių
okupacinei valdžiai memorandumą (pasirašytą su J. Aleksa ir K. Griniumi) dėl Lietuvos
kolonizavimo, buvo suimtas, kalintas Eitkūnų ir Tilžės kalėjimuose, 1943 m. internuotas
Rėgensburgo karmelitų vienuolyne. 1945–1955 m. buvo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
komiteto pirmininkas. Nuo 1948 m. prelatas. 1957 m. apsigyveno JAV. Mirė Čikagoje, jo
palaikai perlaidoti Kauno Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.
49
	Čia turima galvoje: neleido išvažiuoti studijuoti į užsienį.
50
Antanas Palubinskas (1882–1943), kunigas. Gimė Nemirų k., Griškabūdžio parapijoje, Naumiesčio aps. 1903 m. baigė Seinų kunigų seminariją, vėliau Peterburgo dvasinę
akademiją, gavo teologijos kandidato laipsnį. 1905 03 19 įšventintas kunigu. Kurį laiką
buvo Studeničnos, Plokščių vikaras, nuo 1909 iki 1912 m. Seinų seminarijos profesorius,
vėliau Marijampolės gimnazijos kapelionas. Karo metais pasitraukė į Rusiją. Grįžęs buvo
Liškiavos klebonu, 1919 m. paskirtas pirmuoju Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu, šias pareigas ėjo iki 1929 m. 1929–1933 m. buvo Marijampolės mokytojų seminarijos kapelionas ir mokytojas. Nuo 1933 m. rezidavo Marijampolėje gaudamas valstybinę
pensiją. 1928 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio
ordinu.
48
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Vienas tų dviejų vaikinų, apie kuriuos kalbėjau iš čia išvažiavęs,
ar bus dabar toliau iškeliavęs, nežinau, bet ilgai nelaukęs vis važiuos51.
Kitas vakacijai baigiantis prisiklausęs priešingo vėjo susvyravo. Į Seinus sugrįžęs pasirodė vėl norįs, bet aš jau buvau šnekėjęs su vyskupu
ir labai aiškiai nieko nepasakęs. Aš jau nenorėjau su prašymu vėl lįsti
į akis, ypač kad painus dalyko išvedimas, ir jis liko. Dabar jam rūpi,
kad išsigautų žiemą, kai įsišventįs, kad nesiųstų į parapiją, bet kad tuo
gautų išvažinėti. Kas čia bus daryta da nežinau; bet reikės rūpintis ir
eit prašyti. Svarbu, kad žiemą gautų leidimą: nes norinčių išvažiuoti
mokytis bus daug; o kaip tik išeis į parapiją, nelengva bus ištrūkti. Kad
kokioje šauksiuos ir tavo užtarymo.
Man reikės už kokios nedėlios eiti pas vyskupą ir pranešti šį tą
apie savo darbą ir jo pasekmes, prie to išdėstysiu ir visą seminarijos
dalykų stovį nieko neužtylėdamas, ką žinau.
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 7-X-1913.
16
Mylimas Prany!
Vakar buvau pas Ekscelenciją. Užsiminė man, kad per a. a. Cirtauto52 laidotuves buvo kalbama apie Vincą53, sutinka jį išleisti, jeigu
jis pats apsiimtų. Pasakiau, kad Vincas nelabai nori, bet jei labai reiktų, sutiktų eiti. – Aš pats pas vyskupą gerai stoviu ir bent šįmet manęs
niekas neišjudįs. Aš netikiu, kad man reikėtų kitą metą eiti in Kauną.
Šitą žinią pranešu, kad žinotum, kaip elgtis su Vincu.
Sudiev. Tavo Jonas
Seinai 14-X-1913.

Straipsnis recenzuotas

51

52

53

Čia, matyt, kalbama apie klierikų studijas užsienyje. Apie išleidimą studijuoti plačiau
žr. Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje
(XIX a.–XX a. pradžia), Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 288–290.
Gasparas Feliksas Cirtautas (1841 06 21–1913 09 17), vyskupas. 1897 m. paskirtas
Žemaičių (Telšių) vyskupijos sufraganu, 1908 m. gegužės 8 d. Žemaičių (Telšių) vyskupijos valdytoju, o 1910 m. balandžio 7 d. popiežius Pijus X jį paskyrė Žemaičių (Telšių)
vyskupijos ordinaru.
Nenustatytas kunigas.
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Algimantas Katilius (g. 1959 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 1985 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Nuo 1996 m. Lietuvos istorijos instituto
rankraštyno vedėjas, o nuo 2006-ųjų XIX a. istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo
darbuotojas.
Mokslinių tyrimų kryptis – Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija: XIX a. antroji
pusė – XX a. Šia tema paskelbė apie 20 publikacijų. Monografijos Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX–XX a. pradžia) (2009) autorius, knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.) (2012)
sudarytojas.

Algimantas Katilius
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Jaunius Vylius

VINCAS ŠLEKYS.
GYVENIMO IR VEIKLOS APŽVALGA
Rašau apie Vincą Šlekį1, norėdamas prikelti jo atminimą iš užmaršties tamsybių, kuriose jis skendėjo per visus penkiasdešimt komunistinės Rusijos okupacijos metų, ir supažindinti dabartinę visuomenę su jo asmeniu bei nuveiktais darbais.
Gimęs ir augęs Mokolų kaime šalia Marijampolės, Vincas Šlekys
buvo knygnešys, slaptos „Sietyno“ draugijos lietuviškai spaudai platinti vienas iš steigėjų ir vadovas, Tilžės ir JAV lietuviškų laikraščių
bendradarbis, redaktorius ir leidėjas, grožinės literatūros vertėjas ir
leidėjas, tautosakos rinkėjas, muziejininkas. Duomenų apie jo gyvenimą ir veiklą yra nedaug – šiek tiek spausdintų šaltinių ir jo giminaičių
pasakojimai.
XIX a. septintojo dešimtmečio antroje pusėje Mokolų Naujienos
ūkininkas Baltrus Šlekys vedė nebejauną Mokolų Senkaimio merginą
Elzbietą Baltrukonytę. Šlekiai tada jau gyveno vienkiemyje, turėjo beveik pusšimtį margų žemės ir dar pievų kitoje pusėje Šešupės. Mokolų
Šlekiams 1870 m. spalio 19-ąją gimė pirmas vaikas – sūnus, jam davė
Vinco vardą ir nutarė užaugusį leisti į mokslus. Pagal tėvų ir senelių
norą jis turėjo tapti kunigu. Vėliau šeimoje gimė dar trys vaikai: Jonas,
po jo dar vienas sūnus, miręs mažas, ir duktė Petronėlė. Vincą tėvai
leido į mokslus, Jonas liko ūkininkauti, o Petronėlė išleista į marčias,
tapo Paužiene.
1

Straipsnis parašytas pagal 1995 m. Marijampolės kraštotyros muziejaus išleistą knygelę:
Jaunius Vylius, Vincas Šlekys. Gyvenimo ir veiklos apžvalga.

V I N C A S Š L E K Y S . G Y V E N I M O I R V E I K L O S A P Ž VA L G A

253

Apie Šlekių Vincuko vaikystę nieko nebežinoma,
lieka manyti, kad augo jis kaip ir kiekvienas kitas Suvalkijos ūkininko vaikas. Jo tėvas mokėjo skaityti ir rašyti, be abejo, ir sūnų pamokė. Tuo metu aplinkiniuose
kaimuose daugėjo apsišvietusių, susipratusių ūkininkų,
Lietuvoje jau buvo prasidėjusi knygnešių gadynė, veikė
slaptos „vargo mokyklos“. Kaime tada dar skambėjo
liaudies dainos – laukuose, kiemuose, pirkiose. O kad
ūkininko vaikas būtų gyvulių neganęs, tai taip Suvalkijoje tikrai nėra buvę. Tad ir Šlekių Vincukui, be abejo, teko piemenėlio dalios paragauti, Sekminių spirgutį
poliuoti, tėvo skaitomos slaptos lietuviškos spaudos
klausytis, gėrėtis senojo Lietuvos kaimo dainomis ir
pasakomis.
Į valdišką pradžios mokyklą Marijampolėje, paskui į gimnaziją mažasis Vincukas ėjo kartu su MatuVincas Šlekys
laičių Jurgiuku, vėliau tapusiu Palaimintuoju arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu, tada gyvenusiu gretimame Lūginės kaime.
Jam buvo pakeliui, tad užeidavo pas Šlekius, paskui abudu eidavo į
Marijampolę. Pradžios mokyklą V. Šlekys, kaip ir pusmečiu už jį
jaunesnis J. Matulaitis, lankė trejus metus: nuo 1879 m. rudens iki
1882 m. pavasario.
Marijampolės gimnazijos parengiamosios klasės mokytoju tada
buvo Petras Arminas, didelis lietuviškumo skleidėjas. Tokių mokytojų
ten buvo ir daugiau: P. Kriaučiūnas, J. Čėsna, A. Botyrius, J. Jasulaitis. Tad Šlekių Vincukas, dar tėvų namuose gavęs lietuviškumo, tautinio sąmoningumo pradų, ir valdiškoje mokykloje bei gimnazijoje jų
neprarado, nebuvo nei surusintas, nei sulenkintas. Atvirkščiai – čia
mokantis jo bręstanti, besiformuojanti pasaulėžiūra įgavo tinkamus ir
tvirtus pamatus. Mokydamasis Marijampolės gimnazijos aukštesnėse klasėse V. Šlekys pats pradėjo reikštis kaip lietuvybės skleidėjas:
siuntinėjo žinutes į slaptą lietuvišką spaudą, platino ją. Deja, tuo metu
mokymąsi gimnazijoje turėjo kuriam laikui nutraukti, nes susipyko su
tėvais: šie vertė jį važiuoti į Seinų kunigų seminariją, bet jis atsisakė.
Tada Vinco tėvas atėmė iš jo batus ir liepė pačiam pasidaryti klumpes,
siuntė prie sunkiausių darbų kartu su samdomu bernu, taip norėdamas
sūnų nubausti už nepaklusnumą. Vincas neprieštaraudamas vykdė
tėvų nurodymus, dirbo visus ūkio darbus. Įsiruošė ant tvarto sau kambarį ir ten po darbo skaitydavo, rašydavo, priiminėjo draugus. Neversti sūnaus stoti į kunigų seminariją Vinco tėvus atkalbėjo jų giminaitis
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kunigas Jonas Katilius, paaiškinęs, kad tokiu atveju gero kunigo iš jo
nebus, o kaltė dėl to teks jiems, tėvams. Tada V. Šlekys toliau mokėsi
Marijampolės gimnazijoje ir baigė ją (šešias klases) 1890 m. Nuo tada
prasidėjo naujas jo gyvenimo tarpsnis, labai neilgas, bet kupinas gerų,
gražių, vertingų darbų.
Vienas iš jų – daraktoriavimas, kaimo vaikų mokymas. Apie tai
pasakojo Vinco sesers Petronėlės duktė Ona Paužaitė: „Slaptoje mokykloje savo namuose mokė kaimo vaikus. Ir mano mamytė buvo jo
mokinė. Mokė ne tik skaityti ir rašyti, bet taip pat skaičiuoti ir supažindino su Lietuvos istorija. Mamytė sakė, kad mokytojas buvo griežtas“ (O. Paužaitė, „Vincas Šlekys“, rankraštis).
Kitas svarbus jo darbas tuo metu – bendradarbiavimas slaptoje lietuviškoje spaudoje. Bostono Lietuvių enciklopedija rašo, kad
V. Šlekys „Šapalo, Žvalgono, V. Stagaro ir kt. slapyvardžiais nuo
1890 m. bendradarbiavo „Vienybėje Lietuvininkų“, „Varpe“, „Ūkininke“, „Viltyje“, „Garse Amerikos Lietuvių“ ir kt. Tilžės ir JAV
laikraščiuose“ (t. 30, p. 47). Žinutes spaudai apie lietuviškus reikalus
jis yra siuntęs ne tik iš Marijampolės, bet ir iš atokesnių vietovių. Pradėjęs nuo trumpos korespondencijos siuntinėjimo į slaptus lietuviškus
laikraščius, vėliau ėmėsi redagavimo, grožinės literatūros vertimų, parašė ir išleido keletą apsakymėlių, kūrė eilėraščius, scenos vaizdelius,
libretus operetėms, o baigė, kaip matysime vėliau, paties leistu ir redaguotu žurnalu Žinių ir literatūros Aruodas (Kaune, 1930).
Šį tą V. Šlekys nuveikė tuo metu ir etnografijos, tautosakos baruose. Vinco brolio Jono sūnus Albinas Šlekys pasakojo, kad „Vincas pats
pirmasis tame kaime įsitaisė dviratį, važinėdavo juo ir rinko dainas
bei visokius senus daiktus“. Tada V. Šlekys gimtajame Mokolų kaime
užrašė 42 liaudies dainas. Deja, tenurodė tik dviejų dainų pateikėjas:
savo motiną Elzbietą Šlekienę ir Barborą Budrevičiūtę, ir neužrašė melodijų. Be liaudies dainų, rinko ir įvairias senienas: tautinius ir darbo
drabužius, apavą, namų apyvokos reikmenis, padargus. Per ketverių
metų tarpsnį daug ko nenuveikė, šį darbą tepradėjo, ne daugiau.
Svarbiausias V. Šlekio darbas šiuo laikotarpiu – knygnešystė, lietuviškos spaudos platinimas, su kitais Suvalkijos šviesuoliais įkurta
slapta „Sietyno“ draugija. Visi autoriai, rašę apie „Sietyną“, sutaria
dėl vieno dalyko: pagrindinis organizatorius ir vadovas buvo V. Šlekys.
Nesutariama dėl „Sietyno“ įkūrimo datos. Pagal V. Merkį, nei 1892, nei
1893 m. šios draugijos dar nebuvo. Tuo tarpu Lietuvių enciklopedija
nurodo, kad „Sietynas“ veikė 1892–1897 m. Šią informaciją ji gavo tikriausiai iš paties V. Šlekio. Ypatingų prieštaravimų šiuo atžvilgiu ne-
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matau, o tik šiek tiek skirtingą požiūrį į seniai atliktus darbus – mūsų,
tyrinėjančių juos, ir tų, kurie juos dirbo. V. Šlekys savo atsiminimuose
rašė, kad „1893 m. mes, s i e t y n i e č i a i, įkūrėme Marijampolėje
kooperacinę lietuvių krautuvę“ (Šviesa, 1930), ji ir buvo įsteigta slaptiems spaudos platinimo reikalams užmaskuoti. „Sietyno“ draugijos
įstatus parengė, taip pat pirmininku buvo išrinktas V. Šlekys, išbuvo
juo iki 1896 m. rudens.
Draugijai ėmus veikti, lietuviškų laikraščių ir knygų platinimas
Užnemunėje labai suintensyvėjo, tuo pat metu rusų žandarai ėmė ją
akyliau sekti. V. Šlekį jie sekė jau seniai, ir stropiai, nes, vos gavęs iš
JAV kvietimą redaguoti Garsą Amerikos lietuvių, jis nedvejodamas
pasiūlymą priėmė. Išvyko beveik slapčiomis iš Marijampolės geležinkelio stoties po nedidelių išleistuvių savo tėviškėje 1896 m. lapkričio
19 d. O jau 1897 m. pačioje pradžioje vienoje Marijampolės smuklėje
rusų žandarų vachmistras atėmė iš valstiečio Juozo Šmulkščio lietuvišką kalendorių – tai ir buvo tas siūlo galas, kurio nusitvėrę jie išvyniojo visą kamuolį: suėmė, tardė ir iškratė net 30 asmenų ir praktiškai
sužlugdė „Sietyno“ veiklą. Įvairiomis bausmėmis – kalėjimu, ištrėmimu, policijos priežiūra – buvo nubausti 18 žmonių, kiti išbuvo mėnesį
laiko suimti, tarp jų ir Vinco tėvas.
Taip baigėsi V. Šlekio gyvenimo dar vienas tarpsnis, neilgas, bet
kupinas svarbių darbų ir įvykių. Po 35 metų, vertindamas „Sietyno“
ir V. Šlekio veiklą, L. Dovydėnas rašys: „Buvo šiurkščios ir neramios
valandos. Niauri vergijos letena nešė tamsos skraistę... Iš vakarų be
palaiminimo, be paguodos skleidžiasi „Aušros“ šviesa... Jos apšviestuose kloniuose, pilkose pastogėse suskamba „Varpo“ balsai... Tarp
debesų, vėjų, audrų įsminga „Sietynas“ ir nakties tamsumoje rodo kelią...“ (Šviesa, 1930, nr. 26).
Apie V. Šlekio gyvenimą ir veiklą JAV daugiausia sužinome iš
Lietuvių enciklopedijos ir Jūratės Burokaitės knygos Mikas Petrauskas. Giminaičiai apie jo užjūryje praleistus metus nieko nepasakojo,
laiškų iš Amerikos jis nerašė. Į JAV atvykęs V. Šlekys tuoj pat ėmėsi redaguoti Garsą Amerikos lietuvių, žinomą JAV lietuvių laikraštį.
Taip pat nedelsdamas pradėjo dalyvauti visuomeninėje veikloje: jau
1897 m. išrenkamas Susivienijimo lietuvių Amerikoje seimo sekretoriumi, 1898 m. įstojo į Tėvynės mylėtojų draugiją, parašė apsakymą „Rinkimas vaito“, išvertė H. Senkevičiaus Duonos ieškotojus. 1899–1901 m.
su J. Montvila leido ir redagavo Viltį, parašė ir išleido dar du trumpus
apsakymėlius „Vanagai“ ir „Toksai sapnas“, taip pat Mažą dainų knygelę, kurios įžangoje paaiškino: „Šios visos (42) dainos yra užrašytos
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Mokolų kaime tarpe 1894 ir 1896 metų“ (Maža dainų knygelė, Shenandoah, Pa., 1905). Šenandoa V. Šlekys nusipirko spaustuvę, ten leido
laikraštį Darbininkų viltis, išvertė ir išleido H. Senkevičiaus Quo vadis?, V. Pietario Algimantą, dar keletą paties išverstų knygų. Visos šios
žinios – iš Bostono Lietuvių enciklopedijos (t. 30, p. 47). Pastarojoje dar
teigiama, kad V. Šlekys studijavo žurnalistiką ir ekonomiją, tačiau nenurodo nei tų studijų vietos, nei laiko. 1919 m. V. Šlekys iš Pensilvanijos
persikėlė gyventi į Bostoną, čia redagavo Sandarą, gyveno kartu su
Miku Petrausku, mokėsi jo konservatorijoje; apie tai galima gana plačiai pasiskaityti muzikologės J. Burokaitės knygoje Mikas Petrauskas
(Vilnius, 1976). Baigusių M. Petrausko konservatoriją sąraše tarp 35
žymesnių jos mokinių paminėta ir V. Šlekio pavardė, jis yra ir dviejose
toje knygoje įdėtose fotonuotraukose. O M. Petrausko kūrinių sąraše,
be kitų, išvardintos penkios operetės, kurioms libretą parašė V. Šlekys.
Dar reikia paminėti ir ne be V. Šlekio iniciatyvos bei vadovavimo vykusius keturis Amerikos lietuvių laikraštininkų suvažiavimus. Pirmasis buvo sušauktas 1911 m. Brukline, antrasis – 1912 m. Skrantone, o
trečiasis – 1913 m. Šenandoa, pas Darbininkų Vilties leidėją V. Šlekį.
Jame dalyvavo daktaras Jonas Basanavičius, kuris tuo laiku važinėjo po
JAV rinkdamas aukas lietuvių Mokslo draugijai. 1925 m. įvyko dar vienas lietuvių laikraštininkų suvažiavimas, Brukline, jame pirmininkavo
V. Šlekys.
Pasakodami apie V. Šlekio grįžimą į Lietuvą jo giminaičiai tvirtino, kad paskutiniaisiais gyvenimo JAV metais jų dėdė Vincas buvo
įsitraukęs į polemiką su kunigu Miluku, neva net bylinėjosi su juo ir
lyg tą bylą laimėjęs, o jei ne ta byla, būtų grįžęs į Lietuvą anksčiau.
Deja, nė vienas iš jų nesugebėjo paaiškinti, dėl ko buvo ta byla, koks
ten buvo ginčas.
Tuo metu prie Marijampolės pašešupiu nusidriekusiame Mokolų
kaime Jonas Šlekys, Vinco brolis, ir kiti to kaimo ūkininkai prie Šunskų vieškelio jau buvo surentę naują didelę Mokolų pradžios mokyklą,
tebestovinčią ir dabar. Jonas, beje, statė ir savo ūkio naujus trobesius
– senuosius laikas ir karo audros sugriovė. Jo šeimoje augo net septyni sūnūs, darbščių rankų ūkyje netrūko ir Šlekių sodyba ilgainiui
Mokoluose tapo viena gražiausių ir, ko gero, turtingiausių. Naujame
dideliame dviejų galų gyvenamajame name rinkdavosi Mokolų ir aplinkinių kaimų jaunimas, rengdavo vakarėlius, vaidinimus. Taigi ši sodyba tapo lyg ir kokiu kaimo kultūros židiniu.
1926 m. anksti pavasarį, prieš pat šv. Velykas, V. Šlekys iš tolimos Amerikos grįžo į gimtinę. Išvažiavo jaunas, energingas, prakutęs
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bernelis, grįžo solidus, rimtas, pagyvenęs ponas. Senoji Šlekienė, Vinco motina, turėjo labai džiaugtis po trisdešimties ilgų metų sulaukusi
savo vyriausiojo. Deja, pamatyti jo nebegalėjo, buvo jau apakusi. Tad
savo rankomis vis glostė sūnaus veidą ir klausė: „Ar tavo, Vinceli, vis
toks veidelis linksmas ir gražus?“ (O. Paužaitė). Per šv. Velykas Šlekių
namuose, kaip įprasta, kaimo jaunimas ir atostogų suvažiavę studentai
rengė vakarėlį. O čia dar amerikonas parvažiavo – tai būta džiaugsmo
ir neeilinio šurmulio! Senoji Šlekienė, ir ta nesitvėrė savyje, dukters
vedama per išpuoštą, išdabintą seklyčią tik sušuko: „Oi tai šoksim“,
parpuolė... ir numirė. Turėjo daugiau kaip 90 metų (Albinas Šlekys,
Jono sūnus).
Nelengva buvo sugrįžusiam Vincui: tėvo jau neberado, senosios
sodybos taip pat – viskas naujai perstatyta, nepažįstama. Vos parvažiavęs ir nespėjęs pasidžiaugti lietuviška, kapsiška kalba ir tėviškės
gamta, turėjo laidoti motiną. Tačiau kiek pailsėjęs vėl kibo į darbą, norėjo dar būti naudingas Lietuvai, juk tebuvo tik penkiasdešimt šešerių.
Apsigyveno Kaune, dirbo V. Kudirkos bibliotekoje, Lietuvos laikraščio redakcijoje. O 1930 m. gegužės 3 d. Kaune pasirodė naujas leidinys
– žurnalas Žinių ir literatūros aruodas, leidžiamas ir redaguojamas
V. Šlekio. Pirmojo numerio įžanginiame straipsnyje naujojo leidinio
redakcijos vardu V. Šlekys taip nusakė savo žurnalo tikslus, jo atsiradimo priežastis: „Eilinis pilietis... negali pasekti visų laikraščių ir žurnalų ir negali susigaudyti, kuriame kas įdomaus yra... „Aruode“ rasite
supilta tik rinktinius grūdus, t. y. tik žinias įsidėmėtinas, rinktines...
Mes jums išsijosime ir parodysime tik stambiausius įvykius politikoj,
literatūroj, moksle ir mene... „Aruodas“ pagelbės savystoviai mąstantiems žmonėms, žmonėms kultūringiems ir norintiems kultūrintis.“
V. Šlekio Aruode bendradarbiavo Vydūnas, V. Mykolaitis-Putinas,
K. Boruta, K. Jakubėnas, St. Zobarskas, L. Dovydėnas, A. Vitkauskas,
P. Puskunigis. Daugiausia, be abejo, rašė pats V. Šlekys. Paminėtini
šie jo straipsniai: „Pirmoji lietuviška kooperacijinė krautuvė“, „Pirmasis Amerikos lietuvių laikraštininkų suvažiavimas“, „Rygiškių Jono
gimnazija – Lietuvos atgimimo lizdas“. Nuo rugsėjo mėnesio Aruodo
pavadinimas pakeistas į Šviesa. V. Šlekys redakcijos straipsnyje rašė:
„Aruodas nors ir labai skambus ir grynai lietuviškas žodis, bet žurnalo
vardas daugeliui nepatiko. Taigi su šiuo numeriu „Aruodą“ pavadiname „Šviesa“. Pasistengsime dėti kuo įvairiausių ir kuo įdomiausių
straipsnių... Dėsime daug linksmų, „bovijančių“ dalykėlių...“ Kaune
tada daug kur vyravo visokios banalybės. V. Šlekys tikėjosi sudominti žmones tuo, kas kilnu, gražu, kultūringa. Deja, jam teko nusivilti.
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Tuometinė Kauno visuomenė jo nesuprato, neparėmė jo žurnalo. Nesurinkęs reikiamo prenumeratorių kiekio, turėjo liautis savo Aruodą
– Šviesą leidęs.
1926–1930 m. gyvendamas ir dirbdamas Kaune, V. Šlekys artimai
susipažino su Kipru Petrausku, turėjo visas jo įdainuotas plokšteles,
taip pat su Petru Rimša, Stasiu Šimkumi, Pranu Puskunigiu, Justu Paleckiu, Liudu Gira. Su kai kuriais – S. Šimkumi, P. Rimša, P. Puskunigiu
– V. Šlekys bendravo ir vėliau, išėjęs į pensiją: šie atvažiuodavo pas jį
į Mokolus, o jis aplankydavo juos Kaune.
Nustojęs leisti Aruodą, V. Šlekys išėjo į pensiją ir grįžo tėviškėn,
į Mokolų kaimą. Apsigyveno brolio ūkyje, gavo kambarėlį antrame
aukšte ir atsidavė tam, ką laikė reikalinga dar nuveikti ir tikrai mėgo:
užrašinėjo senąsias kaimo dainas, rinko senienas, sodino medžius, be
to, daug rašė ir skaitė. Šis jo gyvenimo tarpsnis gerai žinomas – apie jį
daug pasakojo jo giminaičiai.
V. Šlekio brolio Jono dukra Ona Krygerienė: „Ten stovėjo lova,
staliukas ir kiti jo gyvenimo reikmenys. Prie sienos buvo didelė knygų lentyna, pilna iš Amerikos parsivežtų knygų anglų kalba. Visos
jos buvo paženklintos jo vardu, pavarde ir nuotrauka (atspausdinta
ir priklijuota). Ten buvo nemažai tautinių drabužių ir darbo įrankių.
Be to, jis turėjo smuiką ir kankles, kuriomis kartais paskambindavo.
Ant staliuko stovėjo rašomoji mašinėlė, kuria jis spausdindavo savo
rašinius. Turėjo radijo aparatą, ausinį, kuriuo klausydavo žinias iš
viso pasaulio, nes jis mokėjo keletą kalbų.“ O štai V. Šlekio sesers Petronėlės dukters Onos Paužaitės pasakojimas: „Kai retkarčiais man
tekdavo būti pas dėdę Joną, su dėde Vincu ne visada susitikdavau,
tai būdavo užimtas, tai išvykęs. Iš savo kambarėlio ateidavo tik tada,
kai pakviesdavo valgyti. Už maistą mokėdavo. Mokėjo virti skanius
saldainius ir skanią kavą. Mokėjo pagaminti skanaus krupniko, bet
juo nepiktnaudžiavo, šiaip negėrė ir nerūkė. Namuose vaikščiojo tik
su chalatu, kuris būdavo sujuostas virvele... Išvykdamas iš namų
apsirengdavo tvarkingai, gražiai, bet kukliai. Buvo žemo ūgio, lieso kūno sudėjimo, praplikęs, su smaila barzdele, kuri visada buvo
rūpestingai sušukuota“; „Gyveno iš savo dar likusių nuo „Aruodo“
bankroto santaupų ir gaunamos pensijos, broliui už išlaikymą mokėjo, bet ūkio darbų nedirbo, buvo labai poniškas“ (Šlekių kaimynas
Vaclovas Kupčinskas). „Buvo geras žmogus, dirbo vis, rašė. Sakydavo – mokslui tai galo nėra“ (Petronėlės Paužienės dukra Adelė
Simonaitienė). „Vaikščiodavo po kaimą ir rinkdavo viską – daiktus,
aprangą. Buvo toks keistokas žmogus“ (Petras, Jono Šlekio sūnus).
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„Eidavo per kaimus, turėjo smuiką ir rašydavo dainų gaidas“ (Kęstutis, Jono Šlekio sūnus). „Mokančias dainuoti ir žinančias daug dainų
moteris prašydavo padainuoti ir jas su gaidomis užrašinėdavo. Savo
pusseserę Mariją Arnastauskienę vežėsi net į Kauną, kad įdainuotų į
plokštelę“ (Ona Paužaitė).
1934 m. V. Šlekys įteikė tuometiniam Lietuvių tautosakos archyvui Kaune bene vertingiausią savo darbą – 300 lietuvių liaudies dainų,
jo surinktų gimtajame Mokolų bei aplinkiniuose Tarpučių, Lūginės,
Puskepurių, Tursučių kaimuose, taip pat kitoje Šešupės pusėje Javaravo, Sasnavos, Gudelių valsčiuose. Jo užrašytų dainų pateikėjos – tai
motina Elzbieta Šlekienė, brolienė Magdelena Šlekienė bei jos motina
Ieva Popierienė, pusseserė Marija Arnastauskienė, dar Kastulė Popierienė, Marija Popieriūtė, Uršulė Papečkienė, Magdelena Šačkuvienė,
Uršulė Kidolienė. Dainavo V. Šlekiui ir keletas vyrų: „Sietyno“ laikų
bendražygis Juozas Kačergius, Kazys Popiera, Juozas Giedraitis. Dainas rinkti V. Šlekys, kaip minėta, pradėjo dar prieš išbėgdamas į Ameriką, tada jų užrašė 42. Grįžęs Lietuvon šį darbą vėl dirbo, daugiausia
išėjęs į pensiją ir apsigyvenęs Mokoluose. Ir 1934 m. atidavė jas archyvui. Pats rašomąja mašinėle išspausdino dainų tekstus, gražiai ir tvarkingai į penklines surašė jų melodijas, užrašė dainavusiųjų pastabas
ir nuorodas („veseilios daina“, „užgėras geriant“ ir kt.), senų žodžių
paaiškinimus. Nurodyti beveik visų dainų pateikėjai, užrašymų datos
ir vietos. Trijų dainų melodijos užrašytos ištisai visiems posmeliams,
kai kurių nurodyti atskirų posmų variantai, ir, nors tokių nedaug, šie
faktai rodo, kad tautosaką V. Šlekys užrašinėjo profesionaliai. Visas
dainas surikiavo pagal pateikėjus, surišo į du sąsiuvinius ir ant pirmojo
lapo užrašė: „Kapsų dainos. Jų poezija ir melodijos. Kanklių tonacija
G ir D. Marijampolės apielinkėje Kapsų tarme užrašė Vincas Šlekys.
1894–1934 m.“ Žinoma lietuvių tautosakininkė, liaudies dainų katalogo sudarytoja Bronė Kazlauskienė apie šį rinkinį straipsnio autoriui
yra taip pasakiusi: „Tos Vinco Šlekio surinktos dainos yra labai senos, atrinktos su skoniu: vertingos melodijos, labai gražūs meniniai
poetiniai vaizdai, pilni, išplėtoti tekstai, daug dvišakių. Rinkinys labai
vertingas... Iš visų mūsų tautosakos užrašinėtojų Vincas Šlekys iškyla,
stoja šalia Brazio.“ Bent po keletą V. Šlekio užrašytų dainų yra įdėta
kiekviename iki šiol tautosakos instituto išleistame lietuvių tautosakos rinkinyje, daugiausia jų yra tęstiniame lietuvių liaudies dainyne
(1–20 t.). Bent po vieną V. Šlekio užrašytą dainą dainuoja Skriaudžių
„Kanklės“, Kazlų Rūdos „Sūduonia“, Patašinės „Nova“, „Marijampolės kanklinykai“ ir „Žibinyčia“.
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1990 m. spalio 27 d. V. Šlekio gimimo 120-ųjų metinių proga jo
tėviškėje Mokolų kaime buvo atidengtas paminklinis akmuo, prie vieškelio pastatytas ąžuolinis stogastulpis, surengtas viešas paminėjimas,
padainuota jo užrašytų dainų, viena Marijampolės miesto gatvė pavadinta jo vardu. Taip buvo įamžintas šio žmogaus atminimas. Tačiau
peršasi mintis, kad geresnio paminklo, negu jis pats sau pastatė, mes
jam nepastatysime. Šis jo pasistatytas paminklas yra tos 300 kapsų
krašto dainų, užrašytų senuosiuose Suvalkijos kaimuose, neįspraustų
į profesionalios muzikos rėmus, nesugadintų harmonizuotojų ir dailintojų – jos yra neįkainojamas dvasinis mūsų krašto lobis.
Nemaži V. Šlekio nuopelnai ir muziejininkystei. Drąsiai galima
tvirtinti jį buvus vienu iš Marijampolės „Sodžiaus“ – dabartinio kraštotyros – muziejaus steigėjų. „Marijampolės muziejus įsteigtas iš Vinco
Šlekio surinktų eksponatų – taip sakydavo mano tėvelis ir kiti giminaičiai“, – tvirtina Kazytė Šlekytė, Jono sūnaus Petro duktė. Panašiai kalbėjo ir kiti V. Šlekio giminės: „Rinko visokią etnografinę medžiagą, iš
pakelių smūtkelius – senus dievukus išimdavo, įdėdavo naujus, o tuos
senus atiduodavo į muziejų... Turėjo ir kanklių“ (O. Paužaitė). „Dėdė
Vincas tų drabužių buvo prisirinkęs gausybę, visokių andarokų, žiurstų, baltų kelnių, dar medinę žagrę, kastuvą, drapaką“ (Kęstutis Šlekys,
Jono sūnus). „Tas Šlekys rinkdavo visokias senienas. Mes turėjome
tokį šepetį plaukams šukuoti, mano tėvas jį buvo padaręs iš kiaulės šerių, tai atidavė jam, sakė, ka čia geras daiktas“ (Mokolų kaimo gyventojas Petras Juškevičius). Žurnalo Bangos (Kaunas, 1932) spalio 23 d.
numeryje išspausdintas ilgas kapsų liaudies meno parodos, vykusios
Kaune, Kranto g. 1, aprašymas, kur išvardyta daugybė (beveik 200)
eksponatų: čepčiukų, pakalkių, pabriuvių, prijuosčių, juostų, skarelių,
marškinių, drobulių, rankšluosčių, staltiesių, kvieslių lazdų, pypkių,
pjautuvų, šepečių, karvių barškalų, piemenų ragelių, kanklių ir kitokių daiktų. Gale straipsnio pabrėžiama, kad „visi šios parodos daiktai
yra surinkti vieno asmens triūsu ir lėšomis – Vinco Šlekio, buvusio
„Sandaros“ redaktoriaus, kuris 1926 m. grįžęs iš Amerikos ir pamatęs,
kaip senienos beveik su kiekviena minute nyksta, suskato jas rinkti
bent savo gimtajam krašte – Marijampolės apylinkėse. Kaune gyvendamas, kas sekmadienį važiavo į Marijampolę ir kaimuose landžiojo
po visokius užkampius, kol per šešerius su viršum metų surinko tai,
kas dabar išstatyta kapsų liaudies meno parodoje.“ Marijampolės apskrities laikraščio Suvalkų kraštas 1938 m. pirmojo numerio straipsnyje „Marijampolės „Sodžiaus“ muziejaus reikalai“ taip pat paminėtas
V. Šlekys: „Prieš kelis metus Marijampolėje atidarytas Sodžiaus mu-
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ziejus, kuris pastaruoju metu išaugo į gana gražią kultūrinę įstaigą.
Muziejaus eksponatai parinkti iš apylinkės gyventojų... Čia yra ir Šlekio didokas įvairių senienų rinkinys.“ Tas pats laikraštis 1939 m. vėl
tarp kitų, steigusių „Sodžiaus“ muziejų, mini ir V. Šlekį. Deja, dabartinėse Marijampolės kraštotyros muziejaus inventorinėse knygose nėra
ne tik V. Šlekio, bet ir nė vienos pavardės tų, kurie šį muziejų kūrė. Pasirodo, tos knygos rusų okupacijos metais buvo perrašytos, o senosios
išmestos, sunaikintos. Ačiū Dievui, senienos išliko: saugyklose kabo
sijonai, kelnės, marškiniai, prijuostės, juostos, pabriuviai, čepčiukai,
galionai, tebėra ir seno apavo, žemės ūkio padargų, namų apyvokos
reikmenų, išliko ir smūtkeliai. Be abejo, ne vieną jų lietė rūpestingos
Vinco Šlekio rankos.
Atverskime paskutinį, tragiškąjį V. Šlekio gyvenimo puslapį. Manau, kad 1940-ųjų birželis yra riba, kuri perskiria ne tik mūsų valstybės, tautos istoriją, bet ir kiekvieno iš mūsų, gimusio dvidešimtojo
amžiaus pirmoje pusėje, gyvenimą dalija į dvi nelygiavertes dalis: iki
keturiasdešimtųjų, ir po jų. V. Šlekys, nors anksčiau buvęs šiek tiek
kairuoliškų pažiūrų, nusistatęs prieš Smetoną ir jo diktatoriškumą,
Lietuvos aneksijai, jos prievartiniam įjungimui į Sovietų Sąjungą nepritarė. Naujoji bolševikiškai komunistinė valdžia negalėjo nežinoti
apie V. Šlekio laisvamaniškas pažiūras, jo priešiškumą A. Smetonai,
apie jo draugystę su kairuoliu K. Griniumi. Juk buvo artimai pažįstamas su tais, kurie staiga išplaukė į paviršių, – J. Paleckiu, L. Gira.
Nežinoma, ar jie mėgino jį kviestis arčiau savęs, ar ragino V. Šlekį
įsitraukti į „naują gyvenimą“, bet tokios galimybės atmesti negalima,
nes raudonieji tada naudojosi kiekviena, kad ir mažiausia, galimybe
patraukti žymesnius tautos žmones į savo pusę. Ir kartais jiems pavykdavo, nors visi gerai žinome, kad pagrindinė lietuvių – tiek inteligentų,
tiek paprastų žmonių – dalis bolševikų užmačias perprato ir su jais
nesusidėjo. Vėliau, žinia, už šį savo pasirinkimą užmokėjo kančiomis,
krauju ir gyvybėmis. Šioje pusėje liko ir V. Šlekys.
Visus karo metus jis praleido tėviškėje, kurią karas nedaug tepalietė. Gal tik vienas įvykis kiek sudrumstė įprastą tvarką: 1942 m.
susirgęs staiga mirė ūkio šeimininkas, septynių sūnų ir vienos dukters
tėvas, Vinco jaunesnysis brolis Jonas. Neturėjo dar nė septyniasdešimties.
Prabėgo vokiečių okupacija, 1944 m. vasarą vėl grįžo rusai.
1945 m. baigėsi karas, tada ir prasidėjo: jau metų pabaigoje per Lietuvą tarsi viską griaunančio uragano pranašas praūžė turtingiausių
ūkininkų išdraskymo banga. Neaplenkė ji ir Mokolų Šlekių. Juos iš-

262

J auniu s V y liu s

buožino, suėmė vyriausią Jono sūnų Vytautą, jaunėlis Algirdas jau
buvo žuvęs partizanaudamas. Ir V. Šlekio visą turtą išvežė: knygas,
muziejinius eksponatus, radiją, rašomąją mašinėlę. Nepaliko nieko,
atėmė viską. Salomėja Leinartienė apie tą išbuožinimą taip pasakojo:
„Gyvenau tada pas savo tetą Magdeleną Šlekienę Mokoluose, mokiausi Marijampolės gimnazijoje. Kai vežė Šlekių turtą, stribai norėjo
ir iš manęs atimti pagalvę, bet aš įsikibau į ją ir laikiau, nedaviau,
o jie vis traukė ją iš manęs. Taip mums besitąsant, Vincas Šlekys
pasakė stribams – palikite jai nors tą paskutinį jos daiktelį! Ir stribai
paklausė, paliko man tą pagalvę.“ Šis vaizdelis gali pasirodyti kiek
neįprastas: mažas, silpnas senukas sudrausmina ginkluotus, sugyvulėjusius ir tikriausiai girtus stribus! Ko gero, taip pasireiškė to žmogaus dvasinė galia. Deja, tuo metu jis daugiau nieko negalėjo padaryti. Paveiktas patirtos neteisybės, visiems viešai pareiškė važiuosiąs
pas Paleckį skųstis, o jei tas negelbės – grįšiąs į Ameriką, tebeturėjo
JAV pilietybę. Tačiau, kol susiruošė, spėjo kai kas kai kur nubėgti ir
kai ką pašnabždėti – skundikų tada netrūko. Tad nuėjusio į Marijampolės geležinkelio stotį V. Šlekio jau laukė saugumiečiai. Tikriausiai
prigąsdino senuką, gal net apstumdė ir išvijo iš stoties, prigrasinę,
kad daugiau niekur nemėgintų važiuoti nei teisybės ieškoti. Turėjo
būti labai skaudu senam lietuviškos spaudos darbininkui senatvėje
patirti tokią brutalią prievartą ir nepelnytą skriaudą. Nelinksmas,
matyt, grįžo ir jau daugiau savo valia važiuoti niekur nemėgino. O
po mėnesio jau nebe savo valia V. Šlekiui teko vėl leistis į tolimą
kelionę ir antrą kartą gyvenime palikti tėviškę Lietuvą, šį kartą jau
visam laikui: 1946 m. vasario 16 d. prasidėjo masinis žmonių vežimas
į Sibirą. Išvežė juos du: senąją Šlekienę, Jono našlę, ir jį – vargšą
priblokštą senuką. Nuo rusų caro žandarų, kaip žinome, jis pabėgo, o
nuo komunistinių enkavedistų – nepavyko, šie atkeršijo jam už viską,
ir už „Sietyną“... Marijampolės geležinkelio stotyje įgrūdo pas juos
į vagoną ir trečią iš Šlekių – Vytautą, Jono sūnų, jį atvežė tiesiai iš
kalėjimo. Šlekiai išvažiavo taip, kaip stovi, beveik nieko nepasiėmė,
nes iš jų viskas jau prieš mėnesį buvo atimta...
RTFSR, Sverdlovsko sritis, Naujosios Lialios gyvenvietė – toks
paskutinis ir galutinis V. Šlekio adresas. Gyveno ten visi trys Šlekiai:
Magdelena su sūnumi Vytautu ir dėdė Vincas. Patyrė jie ten tas pačias
negandas, kaip ir visi kiti tremtiniai: šaltį, badą, parazitus, prievartą ir
kt. Vėliau V. Šlekys atsiskyrė nuo savo giminaičių ir apsigyveno vienas, nors vertėsi labai sunkiai – buvo jau senas, nedarbingas. Šiek tiek
pagerėjo jo padėtis, kai pradėjo rusų karininkus mokyti anglų kalbos.
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Galbūt kaip tik tada jo širdyje ir suspurdėjo paskutinė viltis: jis parašė
ir išsiuntė laišką J. Paleckiui. Deja, šis jo žingsnis jokių rezultatų nedavė, atsakymo nesulaukė. Gal tas laiškas niekur iš Naujosios Lialios ir
neiškeliavo. O gal ir gavo jį J. Paleckis, tik kažin ar benorėjo – o ir ar
begalėjo – ką nors dėl V. Šlekio padaryti.
Mėgino V. Šlekys savo padėtį gerinti dar ir hipnotizavimu. Ruošdavo tokius lyg magijos seansus, daugiausia jaunimui: tai užmigdydavo ką, tai įteigdavo šunimi loti, tai šokinėti ar pan. Žmonės po seanso
sumesdavo po kapeiką kitą, už jas V. Šlekys nusipirkdavo šio to valgomo, nes iš valdžios parai tegaudavo po 250 g duonos. Dėl tų hipnozių
vietos jaunimas praminė jį raganium. (Papasakojo Kostas Degutis, buvęs tremtinys, Kazlų Rūda.)
Tų pačių 1946 m. rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjo pradžioje mirė
V. Šlekio brolienė Magdelena Šlekienė. Jo brolvaikis Vytautas, kaip
ir kiti tremtiniai, sunkiai dirbo ir jam niekuo negalėjo padėti. Artinosi
žiema, prasidėjo šalčiai. Ne tik fizinio išsekimo, bado, šalčio ir parazitų, bet ir dvasinės negalios, nevilties, širdgėlos, visiško bejėgiškumo
suvokimo pakirstas V. Šlekys susirgo ir atsidūrė ligoninėje. Neilgai ten
ir gulėjo, mirė 1946 metų lapkričio 6 dieną, išgyvenęs šioje žemėje
septyniasdešimt šešerius metus. Buvo išmestas, kaip ir kiti, į bendrą
didžiulį kapą – duobę, vėliau ji užversta, užlyginta, ten pristatyta gyvenamųjų namų, komunistinio teroro pėdsakai panaikinti.
Nors per savo gyvenimą Vincas Šlekys daug dirbo, daug ir padarė,
taip ir liko nežymus, plačiajai visuomenei beveik nežinomas žmogus.
Tikimės, kad mums, V. Šlekio giminaičiams ir kitiems jį pažinojusiems
bei šio straipsnio autoriui, pavyko atkurti bent apytikrį šio lietuvių
šviesuolio paveikslą, parodyti, koks jis buvo – slaptos lietuviškos spaudos darbininkas, jos kūrėjas ir platintojas, tautinio lietuvių atgimimo
žadintojas, ne vieno Amerikos lietuvių laikraščio leidėjas ir redaktorius, vertėjas, knygų leidėjas, tautosakos rinkėjas, muziejininkas. Buvo
tikras lietuvis patriotas, dėl lietuvybės kovojęs visą gyvenimą. Savo
nuveiktais darbais jis pelnė ne tik mūsų pagarbą, bet ir pripažinimą.
V. Šlekys – vienas iš tų šviesių Lietuvos žmonių, į kuriuos žiūrėdami, iš
kurių mokydamiesi galime drąsiai eiti į ateitį – jie, lyg švyturiai, neleis
mums išklysti iš kelio.
Jaunius Vylius (g. 1933 m. Kaune) – etnografas. Nuo 1946 m. gyveno Marijampolėje. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, po to – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos
technikume. Dirbo su tautosakos rateliais. Nuo 1981 m. pradėjo rinkti lietuvių tautosaką (užrašė 5500 dainų ir melodijų). Parašė Vincas Šlekys. Gyvenimo ir veiklos apžvalga (1995), parengė Triobiškių dainas (kartu su Elvyra Kalindriene, 2009) ir kitas
suvalkiečių tautosakos knygas.

Jaunius Vylius
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Antisovietinis pasipriešinimas
Dzūkijoje 1940–1941 metais
			

Geležinis Vilkas šalį išvaduos

			

Iš po komunistų priespaudos sunkios.
B. Mačionis, 1941 m.

Lietuviai nuo seno sakydavo: „Nuo bado, maro, ugnies ir karo
gelbėk mus, Viešpatie!“ Tačiau, kai Sovietų Sąjunga 1940 m. birželio
15 d. okupavo Lietuvą, jie pradėjo laukti karo. Atrodė, tik karas gali
padėti nusikratyti sovietinės okupacijos, atgauti Nepriklausomybę ir
sustabdyti okupantų pradėtą lietuvių tautos masinį naikinimą. Vokietija tuo metu buvo vienintelė Europos valstybė, pajėgi kariauti su
Sovietų Sąjunga. Manyta, kad tokios dvi sistemos, kaip nacių ir bolševikų, negali ilgai viena kitos pakęsti, nes tai iš esmės nesutaikomos
priešės.
Kiekvienas susipratęs lietuvis stengėsi priešintis okupantams.
Vyko slapti pasitarimai, kuriuose buvo aptariami pasipriešinimo būdai. Patyrę, kad viešai ir legaliai nuo okupantų kėslų gintis nėra jokios
galimybės, lietuviai buvo priversti pradėti pogrindinę veiklą. Neorganizuotas antisovietinis pasipriešinimas pradėjo reikštis nuo pat pirmųjų okupacijos dienų.
Alytaus apskrityje užfiksuotas pirmasis antisovietinio pasipriešinimo veiksmas – 1940 m. birželio 29 d. 22 val. Butrimonių miestelyje,
Margio gatvėje rastas atsišaukimas, nukreiptas prieš Raudonąją armiją
„Šalin raudonoji armija“. Kas atsišaukimą išplatino – nenustatyta.

	

LCVA, f. 399, ap. 1, b. 988, l. 33.
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Pirmą kartą antisovietinis pogrindis Lietuvoje stipriau pasireiškė
paskelbus Liaudies seimo rinkimus. Ta proga su savo atsišaukimais,
raginančiais lietuvius tuos rinkimus boikotuoti, pasirodė nemažai pogrindžio grupių. Vieną pirmųjų atsišaukimų 1940 m. liepos 8 d. paskelbė „Lietuvos gynimo rinktinė“. Jame rašoma:
Pavergtos Tėvynės sūnau! Šiandien Tau išmušė valanda pasirodyti, kad esi Lietuvis. Tikras Lietuvis sutiks geriau mirti, negu ties
ranką balsuoti už Lietuvos išdavikus. Neik į rinkimų salę, nes ten
prievarta turėsi išduoti savo brolių laisvę ir tikybą. Šalin, Lietuvos
išdavikai! Jums tėvynė – Maskva.
Netrukus slaptų antisovietinių sambūrių atsirado visoje Lietuvoje.
Jie niekada nebuvo tiksliai suregistruoti, kiti net netapo pastoviomis organizacijomis. Tačiau ir žinomieji sambūriai, veikę įvairiose Lietuvos vietovėse, parodo, kad antisovietinis pogrindis krašte išplito labai greitai.
Alytaus apskrityje ir pačiame Alytuje veikė „Krašto mylėtojai“,
Alytaus gimnazijos moksleiviai suorganizavo „Mirties batalioną“, vėliau – „Lietuvos apsaugos gvardiją“. Miroslave veikė „Tėvynės mylėtojai“, Simne, Meteliuose ir Krokialaukyje – „Tėvynės mylėtojų sąjunga“, Merkinėje ir Stakliškėse – „Lietuvos mylėtojų sąjunga“, Birštone
– „Mirties batalionas“, kuriam priklausė 36 nariai. Seinų apskrityje,
Lazdijuose veikė „Laisvės mylėtojai“ ir „Lietuvos mylėtojų sąjunga“,
Kapčiamiestyje – „Laisvės mylėtojai“.
Lietuvių antisovietinis pogrindis pradėjo veikti kaip pasyvus pasipriešinimas – ragino nedalyvauti sovietų paskelbtuose tariamuose rinkimuose, neiti į okupantų organizuojamus mitingus, nemokėti
mokesčių, nepilti pyliavų. Buvo raginama likti ištikimiems savo tautai, stengiamasi padrąsinti artėjančiu karu, taip pat buvo parodomos Lietuvai ir lietuviams sovietų daromos skriaudos ir sovietinės
santvarkos ydos. Tam reikalui naudota vienintelė įmanoma priemonė – pogrindžio spauda. Pogrindžio grupės ar pavieniai asmenys rašė
ranka ir mašinėle. Paruoštus tekstus padaugindavo šapirografais ar
rotatoriais ir platindavo. Pradžioje buvo platinami tik atsišaukimai, o
1940 m. gruodžio mėn. pasirodė ir pogrindinis laikraštis „Laisvoji Lietuva“, vėliau „Aktyvistas“. Ypač plačiai pogrindžio spauda paplito
1941 m. pavasarį. Buvo platinamas iš Berlyno pargabentas Lietuvių
aktyvistų fronto (LAF) leidinys „Iš bolševikinės vergijos į naują Lietuvą“.



A. Gražiūnas. Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940–1944, Vilnius, 1996, p. 17.
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Alytuje ir jo apylinkėse sovietų agentai buvo labai budrūs ir akyli, nes čia buvo įsikūrusi didelė Raudonosios armijos karinė bazė, tačiau pogrindžio literatūros rasta daugelyje vietų – pačiame Alytuje
ir šio valsčiaus Kriaunių kaime; Daugų valsčiuje; Merkinės valsčiaus
Samūniškių, Ryliškių ir Veismūnų kaimuose, Liškiavoje bei Druskininkuose; Miroslavo valsčiaus Dapkiškių ir Zizėnų kaimuose; Simne
ir šio valsčiaus Giluičių, Kavalčiukų, Metelių, Santaikos, Varnagirių,
Verebiejų kaimuose, Krokialaukyje; Seirijų ir Stakliškių apylinkėse.
Seinų apskrityje pogrindžio spaudos rasta Veisiejų, Leipalingio apylinkėse, Šventežeryje, Šlavantų ir Mikyčių kaimuose. Čia suminėtos
tik tos vietovės, kur pogrindinė spauda pateko į sovietų agentų rankas.
Daugeliu atvejų pogrindžio spauda buvo paskleidžiama tiesiog gatvėse, lipdoma ant tvorų, namų sienų, medžių ar telegrafo stulpų.
1941 m. Alytaus apskrityje buvo suimti antisovietinių atsišaukimų
platintojai: sausio 4 d. – Juozas Tulaba, Martyno (g. 1910, gyv. Metelių
k.), sausio 11 d. – Jonas Laibinis, Antano (g. 1920, gyv. Metelių k.), sausio 13 d. – Punios vargonininkas Jurgis Tamošiūnas, Kazio (g. 1903).
Seinų apskrityje, Veisiejuose ir jų apylinkėse 1941 m. sausio mėn. suimti: mokytojas Antanas Rudzikas, Petro (g. 1914, gyv. Kalvių k.), veterinarijos gydytojas Povilas Zulonas, Jono (g. 1912), eigulys Stepas
Sekmanas, Antano (g. 1911), miško darbų prižiūrėtojas Jurgis Stabingis, Jurgio (g. 1897), siuvėjas Stasys Paliutis, Stasio (g. 1901), miško
darbininkas Liudas Mituzas, Jono (g. 1917); Kapčiamiestyje – miško
darbininkas Jonas Valenta, Jono (g. 1910).
Prieš 1941 m. sausio 12-osios rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą (kelios dienos prieš rinkimus ir naktį iš 11 d. į 12 d.) Seirijų valsčiaus Akuočių, Avižienių, Seiliūnų ir Krikštonių rinkiminėse apylinkėse buvo primėtyta atsišaukimų. Miroslavo valsčiaus Talokių, Pošnios
ir Cigoniškių apylinkėse prieš rinkimus ir rinkimų dieną buvo rasta
„Tėvynės mylėtojų draugijos“ išleistų atsišaukimų. Birštono valsčiuje,
Merkinės valsčiaus Liškiavos apylinkėje buvo išplatinta atsišaukimų
ir iškelta trispalvė vėliava. Butrimonių valsčiaus Algirdėnų ir Pivašiūnų apylinkėse buvo rasta išmėtytų atsišaukimų. I Varėnos valsčiuje ir
rinkiminėje apylinkėje buvo nukirptos telefonų vielos. Kaltininkai tuo
pačiu laiku surasti ir areštuoti. Tai buvo Lapiniauskas ir Juozas Kamarauskas, Varėnos gyventojai.

	

B. Kašelionis. Dainavos partizanai: Šarūno rinktinė (dokumentai ir prisiminimai). Vilnius, 1999, p. 26, 27, 28.
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1941 m. Vasario 16-ąją Daugų valsčiuje (Gudžių, Papiškių, Andriūnų ir kt. kaimuose) slapta iškeltos tautinės trispalvės vėliavos, už
ką buvo areštuotas buvęs pasienio policininkas Juozas Kurkutis, Andriaus (g. 1906, gyv. Doškonių k.). Tuo pat metu už tautinės vėliavos
iškėlimą Alytuje areštuotas gimnazistas Algirdas Aldonis, Motiejaus
(g. 1922), priklausęs antisovietinei „Krašto mylėtojų“ moksleivių organizacijai. Alovės valsčiuje tautinės vėliavos iškeltos medžiuose Domantonių, Venciūnų, Kaniūkų, Lelionių ir kt. kaimuose. 1941 m. kovo
5 d. Dauguose, prie bažnyčios buvo rasta daug antisovietinio pobūdžio
lapelių.
Į pogrindinę antisovietinę veiklą jungėsi daugiausia jaunimas,
ypač buvusių įvairių patriotinių organizacijų nariai – šauliai, tautininkai, jaunalietuviai, skautai, ateitininkai, pavasarininkai, Jaunųjų ūkininkų ratelių nariai ir kt. Tačiau netrūko ir subrendusio amžiaus įvairių profesijų bei visuomenės grupių atstovų – dvasininkų, karininkų,
policininkų, mokytojų, tarnautojų, ūkininkų ir darbininkų.
Tačiau vien pasyviu pasipriešinimu lietuvių antisovietinis pogrindis neapsiribojo. Jau 1940 m. rudenį pradėta slapta rinkti aukas, kad
būtų pasirūpinta suimtųjų šeimomis, kurios atsidūrė sunkiose sąlygose. Okupantams nuėję tarnauti asmenys pradėjo gauti pogrindžio įspėjimų bei grasinimų, vienas kitas buvo sunaikintas.
Artėjančio karo ir su juo siejamos Lietuvos Nepriklausomybės
perspektyva nuo pat okupacijos pradžios skatino tam atvejui ruoštis.
Kaip tas išsilaisvinimas bus pasiektas, plano neturėta. Dauguma manė,
kad laisvė bus atgauta kaip 1918–1919 metais, ir iš anksto pradėjo rūpintis ginklais. Tai buvo nelengvas ir rizikingas dalykas, nes okupantai
įsakė gyventojams visus turimus ginklus atiduoti. Už ginklų laikymą
grėsė didelės bausmės. Tačiau dėl kovos už savo laisvę reikėjo rizikuoti. Ginklai buvo kaupiami. Visų pirma, daugelis okupantų įsakymo
atiduoti turimus ginklus nepaklausė ir juos paslėpė. Buvo paslėpta dalis Šaulių sąjungos ginklų, patekusių į Lietuvą internuojant Lenkijos
karinius dalinius 1939 m. rudenį.
Iš archyvinių dokumentų žinome, kad 1940 m. spalio 1 d. Alytaus
apskrityje, Daugų valsčiuje, jau veikė pogrindinė „Geležinio Vilko“
organizacija. Per kelis mėnesius įsteigti organizacijos padaliniai visoje
apskrityje. Alytaus mieste ir valsčiuje pavardėmis žinomi 100 narių,



LYA, f. K-1, ap. 3, b. 804, l. 97.
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Alovės valsčiuje – 73, Butrimonių valsčiuje – 15, Daugų valsčiuje – 230, Merkinės valsčiuje – 66, Miroslavo valsčiuje – 13,
Seirijų valsčiuje – 10, Simno valsčiuje – 46, I Varėnos valsčiuje
– 35 nariai. Nėra duomenų apie organizacijos narius Jiezno,
Stakliškių ir II Varėnos valsčiuose. Neabejotina, kad narių skaičius, palyginti su kitais valsčiais, yra per mažas Butrimonių,
Miroslavo, Seirijų (A. Nykštaitis 1960 m. parodymuose teigia,
kad Seirijų vls. buvo 30 narių) ir I Varėnos valsčiuose. Galima
manyti, jog organizacijos narių buvo ir Trakų apskrities Onuškio valsčiuje, nes ten irgi buvo platinami atsišaukimai.
Pagal surinktus duomenis (jie nėra galutiniai) yra žinomos
588 organizacijos narių pavardės, iš kurių 162 šauliai, tautininkai ir jaunalietuviai.
LSSR NKGB Alytaus apskrities skyriaus viršininkas,
valstybės saugumo kapitonas V. Rogožin 1945 m. birželio
14 d. operatyvinėje pažymoje rašė, kad nacionalistinei „Geležinio Vilko“ organizacijai Alytaus apskrityje priklausė iki 760 narių.
1945 m. kovo 2 d. duomenimis: nustatyta gyvenamoji vieta – 117, banditų – 13, tarnauja Raudonojoje armijoje – 11, slapstosi nežinia kur
– 13, pasitraukę į Vokietiją – 5, įvairiu laiku areštuoti „Smerš“, NKVD
ir NKGB – 44 nariai.
Nepavyko tiksliai nustatyti, ar pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija turėjo centralizuotą vadovybę, kas ją sudarė, kokiais organizaciniais ir programiniais principais ji vadovavosi. Tik žinoma,
kad per ryšininkus instrukcijas gaudavo iš Kauno. Galima manyti,
kad organizacijos centrinė vadovybė buvo įsikūrusi Alytuje, o padaliniai – valsčiuose (apygardos, kuopos) ir kaimuose (būriai, skyriai).
Kiekviename valsčiuje paskirtas vadovas (vadas), kuris per skyrių
vadus pateikdavo visą informaciją, taip pat nariams pavesdavo atlikti
tam tikras užduotis. Buvo griežtai laikomasi konspiracijos, gal todėl
NKGB šios organizacijos iki karo pradžios neišaiškino, nors keletas
narių ir buvo suimti 1941 m. balandžio mėnesį: 5 d. – Algirdas Jusevičius, Igno (g. 1923, gyv. Sokonių k.) ir Boleslovas Mačionis, Kazimiero
(g. 1915, gyv. Atžalyno k.), 9 d. – Petras Juonys, Petro (g. 1923, gyv.
Sokonių k.), Kostas Mačionis, Silvestro (g. 1923, gyv. Atžalyno k.) ir
Julius Mironas, Viktoro (g. 1917, gyv. Daugų k.), 17 d. – Boleslovas
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Platūkis, Gabrio (g. 1922, gyv. Pocelonių k.). 1941 m. birželio 1 d. suimtas Leonas Milinavičius, Martyno (g. 1884, gyv. Daugų k.).
Pagrindinis „Geležinio Vilko“ organizacijos tikslas – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Šios organizacijos egzistavimą
galima suskirstyti į 2 periodus: iki karo pradžios, kai veikė nelegaliai,
ir veikla prasidėjus karui. Pirmame etape nariai platino atsišaukimus,
kėlė Lietuvos valstybės vėliavas, boikotavo sovietinius renginius ir
rinkimus į valdžios organus, rinko aukas areštuotųjų šeimoms paremti
ir ginklams pirkti, sekė sovietinį aktyvą, kaupė ginklus, ruošėsi tinkamu momentu sukilti ir perimti valdžią vietose. I Varėnos valsčiaus
skyriaus nariai planavo ginklų gauti iš Raudonosios armijos 29-ajame
šaulių teritoriniame korpuse, Varėnos vasaros karinėje stovykloje tarnaujančių lietuvių karių, o alytiškiai pirko ginklus iš Alytuje dislokuotos Raudonosios armijos įgulos kareivių. GVLP Daugų apygardos
įkūrėjas Petras Juonys (g. 1901) savo parodymuose 1945 m. teigė, kad
buvo leidžiamas laikraštis „Kovos varpas“ (rus. „Набат“), kurį redagavo Daugų valsčiaus pašto viršininkas Jonas Blažys. Laikraštyje
buvo spausdinami Petro Juonio (g. 1923), Algirdo Jusevičiaus, Kazio
Mačionio, Kosto Mačionio ir kt. straipsniai, eilėraščiai, informacijos.
Pogrindinio laikraščio išleisti 4 numeriai (1940 m. gruodžio mėn.,
1941 m. sausio, vasario ir kovo mėn.). Poetas Boleslovas Mačionis
1941 m. balandžio mėn. ruošėsi išleisti laikraštį „Žygis“, tačiau nespėjo, nes buvo areštuotas per šv. Velykas. Antisovietinio centro direktyvas iš Alytaus į Daugus dviračio pompoje parveždavo buvęs policininkas Juozas Biekša, gyv. Rimėnų kaime.
Alfonsas Nykštaitis (Vytauto Budrio pseudonimu) „Lietuvių archyve“ apie Seirijų valsčiaus pogrindininkų veiklą 1941 m. pavasarį
rašė: „O vyrai tuo laiku nesnaudė. Tai šen, tai ten į pasienį skubantieji
bolševikų sunkvežimiai ant vinių užvažiavę valandas prastovėdavo.
Čia vienoje, čia kitoje vietoje, ypatingai pasieny, dažnas sargybinis
negrįždavo. Kai kur net telegrafo stulpas vienas kitas nupjautas. Buvo
ir kurjozų. Vieną tokį atsitikimą daug kas kaip anekdotą pasakoja.
O buvo tai mūsų apylinkėje ir leiskime apie tai papasakoti buvusiam
bolševikų kriminalinės milicijos Alytaus apskrities skyriaus viršininkui Balynui: <...> vieną kartą buvome kažin kokiais reikalais Seirijų
milicijoje. Mums ten bebūnat Krikštonis, vykdomojo komiteto pirmiLYA, f. K-1, ap. 3, b. 811, l. 119, 120.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. P-16382, l. 34ap, 35.
	
LYA, f. 3377, ap. 55, b. 89, l. 54.
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ninkas, atneša negyvą vištą ir su ja laišką. Radęs tą vištą su laišku
medyje kabančią, o laiške rašoma: „Žmonės apsigalvokit; per savaitę aš galiu padėti 7 kiaušinius, o pagal planą iš manęs reikalaujate 8.
Todėl, negalėdama įvykdyti plano, nutariau pasikarti.“ Kadangi tai
jau buvo „priešvalstybinis“ reikalas, tai viską skubiausiai parvežę
atidavėme NKGB skyriui, kuriame kilo didžiausias sujudimas; rodos,
kad višta su visu laišku buvo išsiųsta į Kauną. Gegužės pabaigoje vėl
vykstu pasižvalgyti į pasienį. Partizanai nerimsta: argi karo nebus?“10
Ats. jaun. leitenanto Vlado Dainausko vadovaujami aktyvistai
1941 m. birželio iš 21 d. į 22 d. nutraukė telefono-telegrafo ryšį, todėl
Simno valsčiaus Vykdomojo komiteto darbuotojai negalėjo susisiekti
su įstaigomis Alytuje ir gauti iš jų nurodymų11.
Ats. majoras Jonas Pyragius knygoje „Kovosiu, kol gyvas“ rašė:
„Provincijoj partizanai nukarpo laidus daugelyje vietovių birželio
22 d. rytą. Vienas sovietų sunkiosios baterijos vadas (stovėjusios kur
tai Alytaus rajone) patekęs vokiečių nelaisvėn skundėsi, esą partizanai paraližavę baterijos veikimą, nes pakartotinai nukarpę laidus tarp
ugniavietės, vadavietės ir sekimo punkto.“12
1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Vokietijos–SSRS karui, per pirmą
savaitę „Geležinio Vilko“ organizacijos nariai, pasivadinę partizanais
(šauliai-partizanai, lietuviai partizanai), visoje Dzūkijoje suorganizavo valsčių tautinius komitetus, savivaldą ir sukarintą policinę struktūrą – Tautinio darbo apsaugą (TDA). 361 buvęs „Geležinio Vilko“ organizacijos narys gavo pažymėjimus, kad sovietinės okupacijos metu
dalyvavo organizuotoje veikloje prieš sovietų režimą. Dalis „Geležinio Vilko“ organizacijos narių įstojo į jau legaliai veikiančią Lietuvių
nacionalistų partiją (LNP) bei į 1941 m. rugpjūčio mėn. įkurtą „Aktyvistų sąjungą“.
1944 m. rugpjūčio 1 d. Seirijų mstl. gyventojas Jurgis Runta, užėjęs į Petrės Nykštaitienės (Kružaitės) butą, surado ir paėmė „Geležinio Vilko“ organizacĳos archyvą, saugotą Alfonso Nykštaičio, ir
1944 m. rugpjūčio 4 d. perdavė Raudonosios armijos III Baltarusĳos
fronto 11-osios gvardĳos armijos „Smerš“ skyriui. Šio skyriaus vyr.
tardytojas, kapitonas Mazalov pasirūpino išversti dokumentus į rusų
kalbą, pavedęs tai atlikti Lietuvos rusui Konstantinui Zolotuchinui ir
bėgliui iš Alytaus karo belaisvių stovyklos Aleksandr Klimkovič. Šie
10
11
12

Lietuvių archyvas. Kaunas, 1943, p. 248.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 38533/3, l. 60, 62.
J. Pyragius, Kovosiu, kol gyvas, Kaunas, 1993, p. 156.
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dokumentai dešimtims dzūkų patriotų atvėrė kelius į lagerius
ir mirtį. „Geležinio Vilko“ organizacĳos dokumentų originalai
(jie buvo naudojami operatyviniam darbui NKGB Alytaus apskrities skyriuje 1945 m. vasario 15 d. pradėtoje agentūrinėje
byloje „Vilkai“ (rus. „Волки“) Nr. 128) iki šiol nerasti, o rusiški vertimai saugomi Lietuvos Ypatingajame archyve13.
Tiksli statistika nežinoma, tačiau daugiau kaip 150 „Geležinio Vilko“ organizacijos narių 1944–1945 m. buvo nuteisti, kai
kurie net mirties bausme. Tai įrodo, kad sovietų okupacinei valdžiai organizacijos veikla kėlė grėsmę ir buvo pavojinga. Keliasdešimt patriotų po reokupacijos tapo partizanais, o dar didesnė
dalis asmenų buvo represuoti, ištremti, žuvo lageriuose.
Šių eilučių autoriaus nuomone, vienas iš pogrindinės „Geležinio Vilko“ organizacijos Alytaus apskrityje įkūrėjų gaPulkininkas
lėjo būti LNP narys, ats. pulkininkas Jonas Petruitis, Jokūbo
Jonas Petruitis.
(1891–1943). Po nepavykusio 1934 m. birželio 6–7 d. kariškių per- 1927 m.
versmo Kaune, jis ištremtas į Daugų mstl., vėliau gyveno Alytuje.
J. Petruitį suėmė 1940 m. gruodžio 24 d. Alytuje (kalintas Kauno
kalėjime, liko gyvas per Červenės žudynes). Jis savo parodymuose
1941 m. nurodė, kad 1940 m. spalio 25 d. lankėsi Vilniuje pas Raudonosios armijos 29-ajame teritoriniame šaulių korpuso štabe tarnaujantį
pulkininką Antaną Šovą (suimtas 1941 03 20), o spalio 29 d. – Kaune
pas ats. pulkininką, dr. Juozą Vėbrą (LAF Kauno štabo narys) bei ieškojo ryšių su Vokietijoje esančiu Lietuvių nacionalistų centru14.
Vienas iš organizacijos įkūrėjų galėjo būti ir ats. leitenantas Pranas Zenkevičius (1900–1960), kuris nuo 1927 m. lapkričio 8 d. priimtas tarnauti į VRM, paskirtas pasienio policijos Trakų baro rajono
viršininku. Nuo 1938 m. lapkričio 1 d. tarnavo Seinų–Marijampolės
baro rajono viršininku. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 1 d.
perkeltas į Rokiškio barą, o 1940 m. liepos 16 d. iš tarnybos atleistas.
Atvyko gyventi į Alytų, dirbo banke buhalteriu. Vokiečių okupacijos
laikotarpiu tarnavo Lietuvių saugumo policijoje Alytuje, o 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir emigravo į Australiją.
GVLP Daugų apygardos vadas (nuo 1941 04 01) Jonas Verseckas, 1934–1942 m. mokęsis Alytaus gimnazijoje, savo parodymuose
1945 m. nurodė, kad jį į „Geležinio Vilko“ organizaciją užverbavo Pranas Zenkevičius. Pas P. Zenkevičių jis taip pat sutikęs Alytaus gimna13
14
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zijos direktorių Stasį Barzduką, Alytaus apskrities pradinių mokyklų
inspektorių Juozą Oželį, savivaldybės tarnautoją Kazimierą Gudonį.
P. Zenkevičiaus laiškus-paketus J. Verseckui perduodavo K. Gudonis,
kuris gyveno Vilniaus gatvėje15. P. Zenkevičius ryšį su Kaunu palaikė
per Alytaus gimnazijos moksleivį Zenoną Pranckevičių (g. 1923).
Antanas Kudzys (g. 1925) 2011 m. gegužės 5 d. teigė, kad Alytuje
sukilėliai susiorganizavo 1941 m. pavasarį. Jie palaikė ryšį su Kaunu.
Iš Kauno štabo nurodymus parveždavo studentas medikas Gediminas
Baliukevičius16.
NKGB Alytaus apskrities skyriaus viršininko pavaduotojas, valstybės saugumo kapitonas M. Platov 1945 m. gegužės 24 d. operatyvinėje pažymoje rašė, kad „kontrrevoliucinei nacionalistinei „Geležinio
Vilko“ organizacijai Alytaus apskrityje vadovavo buvęs Lietuvos armijos karininkas Šimoliūnas“17.
GVLP Daugų apygardos vadas (iki 1941 04 01) Petras Juonys
savo parodymuose 1945 m. nurodė, kad jį į „Geležinio Vilko“ organizaciją 1940 m. spalio mėn. užverbavo Jonas Blažys18, nuo 1940 m.
rugpjūčio 16 d. dirbęs Daugų valsčiaus pašto viršininku, o 1944 m.
pasitraukęs į Vokietiją.
P. Zenkevičius, S. Barzdukas, J. Oželis, K. Gudonis ir J. Blažys
– šauliai. Ats. jaun. leitenantas Vladas Šimoliūnas taip pat šaulys bei
LNP narys. 1940 m. atvykęs į Alytų, jis dirbo mokesčių inspekcijoje,
o 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Vokietijos–SSRS karui buvo vienas
iš sukilėlių vadų Alytuje.
Vokiečių okupacijos laikotarpiu tarnavęs Alytaus apskrities kriminalinės policijos viršininku Alfonsas Nykštaitis savo parodymuose
1960 m. rašė, kad „Kaune gyveno Juozo Kvedaravičiaus pusbrolis buv.
lakūnas, kuris piršosi į užakinius „Geležinio Vilko“ judėjimo vadus“19.
Pavyko nustatyti, kad minimas lakūnas – tai kapitonas Alfonsas Aušrūnas (iki 1940 m. pavardė Kvedaravičius, g. 1909 Simno vls., Ponkiškių k.), nuo 1932 m. tarnavęs Karo aviacijoje. Likviduojant Lietuvos
kariuomenę 1941 m. sausio 1 d. paleistas į atsargą. Po reokupacijos
A. Aušrūnas nebuvo represuotas, dirbo gydytoju, todėl manytina, kad

15
16

17
18
19
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jo veikla pogrindinėje „Geležinio Vilko“ organizacijoje galėjo
būti tik epizodinė.
Alfonsas Nykštaitis savo parodymuose 1960 m. rašė:
„Faktinai Alytaus apskrityje prieš karą nacionalistinį judėjimą organizavo buv. komendantūros majoras Dainius. Jis žuvo
paskutinėmis dienomis prieš pat karą, beeinant per sieną į Vokietiją.“20 Mini, kad „antikomunistinio aktyvo“ būrių sąrašus
sudarė Lietuvių saugumo policijos Alytaus rajono viršininko
P. Zenkevičiaus pavaduotojas Juozas Kvedaravičius.
Manytina, kad LNP narys, ats. majoras Jonas Vytautas
Dainius įsteigė ir vadovavo (kartu su kitais) pogrindinei „Geležinio Vilko“ organizacijai, kadangi jis nuo 1936 m. kovo
Kapitonas Jonas
25 d. iki 1939 m. gegužės 31 d. tarnavo Alytaus ir Seinų apVytautas Dainius.
skričių komendantūrose, vėliau ūkininkavo Miroslavo valsčiuje, Parė- 1929 m.
čėnų kaime, todėl gerai pažinojo karininkus, policininkus, patriotinių
organizacijų narius (pvz., Kretingos apskrityje 1940–1941 m. veikusiai
„Geležinio Vilko“ pogrindžio grupei vadovavo ats. kapitonas Osvaldas Žadvydas, 1936 04 09 – 1940 10 09 tarnavęs Kretingos apskrities
komendantūroje). Be to, NKGB Alytaus apskrities skyriaus 1941 m.
birželio 8 d. nutarime įrašyta suimti Joną Dainių kaip „aktyvų pogrindinės kontrrevoliucinės fašistinės „Geležinio Vilko“ organizacijos
narį.“21 Matyt, sužinojęs apie gresiantį suėmimą, J. V. Dainius slapstėsi, o birželio iš 19 d. į 20 d., bandydamas nelegaliai pereiti Sovietų
Sąjungos–Vokietijos sieną, Kalvarijos apskrityje, Liubavo valsčiuje,
Santakos kaime sovietinių pasieniečių nušautas ir ten pat užkastas
(1942 m. perlaidotas į Kalvarijos kapines).
Svarbiu asmeniu organizacijoje reikėtų laikyti šaulį Juozą
Cibulską (g. 1905), gyv. Alytuje, Perlojos gatvėje Nr. 22. GVLP
Domantonių apygardos vadas Petras Zajankauskas savo parodymuose 1944 m. nurodė, kad jį užverbavo Juozas Cibulskas,
dirbęs Alytaus apskrities kelių ir plentų viršininku22. Šis ryšį
su Kaunu palaikė per Alytaus gimnazijos moksleivį Zenoną
Pranckevičių. J. Cibulskas 1944 m. rugsėjo 7 d. buvo suimtas, tačiau iš Alytaus kalėjimo sugebėjo pabėgti. NKGB buvo
ieškomas, tačiau apie jo tolimesnę veiklą ar represavimą duomenų nerasta.
20
21
22
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Paminėtų asmenų įtaką pogrindinės „Geležinio Vilko“ organizacijos įsteigimui ar vadovavimui tikriausiai pavyktų nustatyti atlikus
išsamesnius archyvinius tyrimus. Suprantama, kad baudžiamosiose
bylose esančią informaciją reikia vertinti kritiškai ir atsižvelgti į šių
bylų specifiką. NKVD ir NKGB darbuotojai stengėsi suimtiesiems inkriminuoti kuo didesnius nusikaltimus ir priversti juos pripažinti savo
kaltę. Tardomieji stengdavosi sumažinti savo kaltę ir iškelti tuos faktus, kurie galėtų sušvelninti jiems skiriamą nuosprendį. Pvz., GVLP
Daugų apygardos vadas Petras Juonys savo parodymuose 1945 m. nurodė, kad „pogrindinei „Geležinio Vilko“ organizacijai Daugų valsčiuje
priklausė ne daugiau kaip 40 žmonių, iš kurių pažinojo tik 14“23. Alfonsas Nykštaitis savo parodymuose 1960 m. teigė: „Antitarybinė „Geležinio Vilko“ organizacija, kurią aš kūriau kovai prieš Tarybų valdžią, jokių skyrių neturėjo“24. Dėl to baudžiamosiose bylose esančią
informaciją (suimtųjų parodymus) būtina patikrinti kitais išlikusiais
dokumentais.
Dzūkai tikrai nenorėjo Stalino saulės, nuo pat pirmųjų okupacijos
dienų priešinosi sovietinei valdžiai. Pirmųjų Lietuvos kovotojų likimai
parodo milžinišką pasipriešinimo kovos mastą ir nežabotą okupantų
žiaurumą. Deja, sovietų okupantus pakeitę naciai pasižymėjo tokiu
pačiu žiaurumu ir sušaudė ne vieną pogrindžio dalyvį.
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(1940–1941), Alytus, 2011 (2-as pataisytas leidimas), p. 13–22, 304.
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Pogrindinės „Geležinio Vilko“ organizacijos nario
Boleslovo Mačionio (1915–1971)
1940–1941 m. kūryba
Tai buvo žiaurūs laikai. Lietuvos liaudis kentėjo, kovojo ir dainavo… Turbūt niekuomet Lietuvos kaime neskambėjo dainos taip kaip
tais klaikiais laikais. Dainomis liaudis reiškė neapykantą naujos okupacinės valdžios tironijai, dainomis šaukėsi laisvės ir apraudojo karžygius. Jas dainuodavo slapčiomis ir viešai, demonstratyviai liaudies
priešams girdint. Tos dainos – tai tarsi laisvės kovų eiliuota kronika.
Tas dainas kūrė visa liaudis. Nors kai kurios iš jų meniniu požiūriu yra
skurdžios, bet puikiai atspindi tų laikų dvasią. Tik gaila, kad daug tų
dainų žuvo neužrašytų. Jas užsirašinėti buvo pavojinga. Bet jos pylėsi
kaip iš gausybės rago ir jų nespėdavom išmokti...
B. Mačionis. Už tėvų žemę (rankraštis).

Į kovą
Apie meilę šiandien nedainuosiu –
Šiandien darbas, darbas ir kova.
Žmogus žmogaus maudosi kraujuose...
Pavojuj Tėvynė Lietuva!
Tau, mergaite, kur žadėjau meilę
Ir lankiau daržely su daina,
Pasakysiu, nors tavęs man gaila,
Pasilik ir lauk manęs viena.
Neik iš gryčios vakarui atėjus –
Aš neateisiu liepų takeliu.
Tegul vėjas tau suglosto plaukus,
Už mane tešnabžda, kad myliu.
O kai kelsis laisvė apginkluota,
Mūs Tėvynė pančius kai numes –
Svečius kviesim į didžiausią puotą,
O dabar visi į kovą mes!
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Apie meilę šiandien nedainuosiu –
Šiandien darbas, darbas ir kova.
Žmogus žmogaus maudosi kraujuose...
Tad dabar į kovą su daina!
1940 m.

Nenuliūskite
Nenuliūskite, broliai lietuviai,
Kad mus priespauda slegia sunki –
Vėl gyvensim ir vėl bus kaip buvę,
Laisvei plėstis dirva palanki.
Metų dvidešimts laisve alsavom,
Mūsų vardas pasauly skambėj.
Bet likimas, žiaurusis likimas
Vėl mums pančius ant rankų uždėj.
Komunizmas mus žiauriai kankina,
Varžo pančiais mūs baltas rankas.
Bet išrauti daigus lietuvybės
Kas pajėgs gi iš mūsų, vai kas!
Nenuliūskite, broliai lietuviai,
Kad mus priespauda slegia sunki.
Vėl gyvensim ir vėl bus kaip buvę –
Laisvei plėstis dirva palanki.
1941 m.

Šiauriniai vėjai
Šiauriniai vėjai sniegais užpustė
Pabaltijo žemes.
Savo nedalia kam pasiskųsti
Šiandien neturime mes.
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Šiaurės Sibiro tundra
Grės kiekvieną sekundę.
Tuos, kurie iš miego bunda,
Sukaustytus išveš.
Išveš mūs brolius žiaurūs maskoliai
Į Sibiro taigas.
Nutils čia juokas, nutils čia dainos
Ir šypsena užges.
Ir prarastos Tėvynės
Per vėlai pažinsim meilę.
Ir kasdien vis bus gaila
Tos laisvės prarastos.
Stalino saulė – pikta apgaulė,
Tik temdo mums akis.
Raudonos aušros, nekaltų kraujas,
O ten toliau naktis...
O kiekvieną pavasarį
Ten, į tolimą šiaurę,
Gervės klykdamos skrenda.
Išskrisim ten ir mes...
O mūs likimas – lyg prakeikimas,
Šiandien ir ryt tas pats –
Sibiro žemę apsėti kaulais
Arba visai apakt.
Bet dar bus čia pavasaris!
Grįš iš tolimos šiaurės
Pažiūrėt laisvos saulės –
Namo grįš tremtiniai.
1941 m.
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Ei kilk, trispalve
Lietuva Tėvyne,
Šalie mano brangi,
Kur, į kokį žygį
Vaikus savo rengi?
Ei kilk, trispalve vėliava –
Kelsis Tėvynė
Vėl gyva!
Ei kilk, trispalve vėliava!
Iškelsim baltą vytį
Kaip ženklą mūs kovos.
Ir eisim priešų vyti
Iš žemės Lietuvos!
Ei kilk, trispalve vėliava –
Kelsis Tėvynė
Vėl gyva!
Ei kilk, trispalve vėliava!
Tau, šalie gimtoji,
Jaunute Lietuva,
Visas jėgas aukojam
Išlaisvinti kova.
Ei kilk, trispalve vėliava –
Kelsis Tėvynė
Vėl gyva!
Ei kilk, trispalve vėliava!
1941 m.
Neverk, sese
Neverk, sese auksakase,
Likus neliūdėk –
Mes kančia jau pasirašėm
Lietuvą mylėt.
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Mes čia vystame už grotų
Dienas ir naktis.
Lietuvos laukai migloti
Stovi prieš akis.
Bet mes tikimės ir laukiam –
Laisvė vėl sugrįš.
Mus pareinančius per lauką
Sveikins vyturys.
Bus gėlių vėl pilnos pievos
Ir pilni laukai.
Mūs Tėvynę laimins Dievas –
Plauks daina ilgai.
Kauno kalėjimas, 146 kamera (rašyta degtuku).
1941 m.

B. Mačionio eilėraštis, sukurtas 1941 m. Kauno kalėjime. LYA, f. K-1, ap. 58,
b. Nr. P-16382, l. 34.
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Kai sūnų išleidai
Kai sūnų išleidai į laisvės kovas
Ir ašaras nubraukei tyliai –
Pašvaistė ties priemiesčiu plėtės rausva
Ir nešė kulkosvaidžius vyrai.
Tą naktį dangus negesino žvaigždžių,
Aušra nusigandusi švito.
Ir kraujas iš daugelio vyrų širdžių
Nudažė pilkąjį arimą.
Kulkosvaidžiai lojo per dienas naktis,
Nuo salvių aidėj žalias šilas.
Kiekviena gėlė buvo baimės pilna,
Kiekvienas žmogus buvo piktas.

Boleslovas Mačionis.
Alytus, 1938 09 27

Kai šūvius įsakymas liepė nutraukt,
Pakilo būriai – tarsi žvakės.
Už aušrą ir mėnesį degė skaidriau
Išblyškusių didvyrių akys.

B. Mačionio eilėraštis, sukurtas 1941 m. Kauno kalėjime. LYA, f. K-1, ap. 58,
b. Nr. P-16382, l. 35.
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Suguldė jie vyrą prie vyro šalia
Ir vietos visiems neužteko.
Ir tapo velėna žalia kruvina
Pakojy išraustojo kapo.
Ir skausmas sustingdė visų krūtines,
Tik šautuvų tūtos blizgėjo.
Tada takeliu į didvyrių kapus
Pavargus senutė atėjo.
Priėjusi tarė partizanui jaunam:
– Palaukit. Jūs turit dar laiko.
Aš noriu pažvelgt į akis čia vienam,
Kurs buvo brangus mano vaikas.
Sausa ir gyslota, tvirta dar ranka
Ji vartė kiekvieną lavoną.
Ir prijuostė josios nusvirus balta
Nudažė nuo kraujo raudonai.
Karžygiai kalbėjo tyliąją maldą
Ir šautuvus pirštais jie glostė.
Senutė lavonus bučiavo veidan
Nužėrusi smėlį nuo skruostų.
Ir niekas nesakė nei žodžio tada,
Tik saulė į vakarus krypo –
Senutės sausa ir gyslota ranka
Prie kruvino veido prilipo.
Karžygiai pajutę – minutė svarbi,
Pakėlė rankas prie kepurių.
– Norėjau pažvelgt aš į jojo akis,
Bet štai jis akių nebeturi...
1941 m. birželio mėn.
Parengė Gintaras Lučinskas
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Scholastika Kavaliauskienė

NEGYJANTI DZŪKIJOS ŽAIZDA
Ryliškių seniūnija yra Alytaus rajone, labiausiai nutolusi nuo
Alytaus. Lyg žaliai melsva jūra banguojantys Dzūkijos šilai, Nemuno
vingis, juosiantis dalį tos seniūnijos kaimų, daro tas apylinkes nepakartojamai gražias. Miškų ir laukų keliukais netoli yra Merkinė, tačiau
pagrindinis kelias Kaunas–Druskininkai – nearti. Gal dėl to, o gal dėl
taip išmoningai išsiraičiusio Nemuno susidaro įspūdis, jog šis kraštas
lyg ir atitolęs nuo pasaulio. Ir galbūt todėl žinia apie tai, kas nutiko
šiame krašte 1944 m. prieš šv. Kalėdas, nelabai greitai pasklido po kitus Lietuvos regionus, o ką kalbėti apie kitas pasaulio valstybes. Be to,
skleisti tokią žinią po karo vėl okupuotame krašte žmonės bijojo.
O tai, kas nutiko Ryliškių krašto apylinkėse, vadinama žiauriausia po karo sovietinio teroro akcija prieš taikius gyventojus Lietuvoje.
1944 m. prieš šv. Kalėdas buvo nuniokoti Klepočių, Lizdų, Ryliškių,
Taručionių, Druskininkų, Pieriškių, Vabalių, Fermos, Bugonių, Dubrių
ir kiti kaimai, nužudyta ir sužalota dešimtys žmonių. Daug spėliota
ir ginčytasi, o ir dabar diskutuojama, kodėl taip nukentėjo būtent šie
kaimai. Yra nuomonė, kad šią tragediją brandino dar ikikariniai konfliktai. Kai kurie buvusių ikikarinių komunistų kuopelių nariai karo
metais tapo tarybiniais partizanais (Juozas Barauskas buvo „Šarūno“,
o Antanas Kacvingelis – „Dainavos partizano“ būrių vadais), pokariu
– stribais. Ryliškių ir Nemunaičio apylinkėse aktyviai veikė šaulių, vėliau kaimo savisaugos būriai. Tarp šių priešiškų grupių 1943–1944 m.
būta nemaža ginkluotų susidūrimų su aukomis abiejose pusėse. Grį-
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Dzūkijos kaimai, kuriuose įvykdyta sovietinio teroro akcija

žę valdžion, sovietiniai aktyvistai skubėjo suvesti sąskaitas okupantų
rankomis.
Tikriausiai turėjo įtakos ir tai, kad 1944 m. lapkričio 29 d. LTSR
Liaudies komisarų tarybai buvo pateiktas Alytaus apskrities vykdomojo komiteto pirmininko Vinco Palevičiaus ir sekretoriaus Antano
Slivinsko raštas, kuriame buvo primygtinai prašoma Komisarų tarybos imtis griežtų priemonių tvarkai atkurti, nes apskrityje praktiškai
neliko tarybų valdžios. Esą joje veikia banditai, kurie kelis sovietų pareigūnus nužudė, kitus verčia atsisakyti pareigų, o milicininkai „bejėgiai kovoti su banditų gaujomis“.
Yra žinoma, kad 1944 m. rugsėjo viduryje Ryliškių apylinkėje
Antanas Krajauskas subūrė tuziną vyrų, jie susijungė su Masališkių
rezistentų būriu, vadovaujamu Vinco Ivanausko-Gegučio. Rezisten-
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tų grupelė susibūrė ir Vabalių kaime. Tačiau bent kiek masiškesnio
ginkluoto pasipriešinimo šiose apylinkėse nebuvo. Būta tik pilietinio
nepaklusnumo prievartinei sovietizacijai, valdžios nurodymų nevykdymo. Matyt, baudėjų tikslas buvo ne tų grupelių, kurių jie tada netgi
nebuvo nustatę, slopinimas, bet siekis palaužti gyventojų dvasią, įbauginti ir priversti paklusti sovietų valdžiai.
Ankstų 1944 m. gruodžio 23-iosios rytą šimtai baudėjų apsupo
Ryliškių parapijos kaimus, atkirsdami juos nuo kelių ir Nemuno. Sodybas degino, jose užkluptus vyrus šaudė, badė durtuvais ar gyvus
metė į ugnį. Visur aidėjo šūviai, moterų ir vaikų klyksmas, gyvulių
baubimas. Gaisrų dūmus matė ir Merkinės gyventojai – čia žmonės
sunerimę būriavosi gatvėse, ir tas bruzdėjimas gal kiek pristabdė represijas.
Gruodžio 23-iąją buvo sudegintos 49 sodybos: Klepočiuose – 21
iš 32 ten buvusių; Lizduose – 8 iš 12; Ryliškiuose ir Druskininkų kaime
– po 4; Taručionyse – 5, Fermoje – 2, Bugonyse, Ežerynuose, Miežionyse, Piliakalnyje ir Rinkavoje – po vieną. Visur užpuolikai grobstė
turtą, ypač gyvulius.
Tądien baudėjai nužudė 24 vyrus: Klepočiuose – 12; Druskininkų
kaime – 4; Taručionyse – 6; Fermos kaime – 1; Pieriškėse – 1.
Kelios dešimtys vyrų buvo suimti ir tardomi Ryliškių gyventojo
Juozo Bloznelio name, kur buvo baudėjų štabas. Kitus tardė Druskininkų ir Galintėnų kaimuose. Visus sunkiau ar lengviau sužalojo. Kitą
dieną suimtieji šaltyje buvo nuvaryti į Merkinę, paskui – į Alytų.
Gruodžio 25-osios rytą prasidėjo antras šios tragedijos veiksmas.
Iš Galintėnų traukiančią baudėjų koloną Vabalių kaime pasitiko partizanų ugnis ir, regis, jiems padarė ženklių nuostolių. Partizanų noras atkeršyti suprantamas, tačiau provokuoti gerokai stipresnį priešą
vidury kaimo tikriausiai nebuvo geras sumanymas. Traukiantis žuvo
būrio vadas Antanas Krajauskas ir Juozas Petravičius-Šnekutis, labai
skaudžiai nukentėjo kaimo gyventojai.
Trisdešimt du nužudyti ir trys peršauti žmonės, per šimtą suimtų,
sudeginta apie šešiasdešimt sodybų – tokia buvo tarybų valdžios „prezentacija“ Dzūkijos kaimuose. Akcijai vadovavo kariuomenės žvalgybos valdybos I skyriaus viršininkas papulkininkis Šutovas ir 331-ojo
pasienio pulko 3-iojo šaulių bataliono vadas kapitonas Konosenkovas.
Ją koordinavo 3-iojo Baltarusijos fronto užnugario apsaugos NKVD
kariuomenės vadas generolas I. Liubyj.
Dešimtmečius šiuos įvykius gaubė tyla. Pirmoji 1981 m. apie juos
prabilo disidentinė Aušra, jos publikaciją 1982 m. perspausdino JAV
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lietuvių laikraštis Dirva, o radijo stotys „Laisvoji Europa“ ir „Amerikos balsas“ pagarsino eteryje. 1984 m. A. Skirblaitis ir kiti disidentai į
LKP CK nusiuntė laišką „Grupės dzūkų“ vardu. KGB taip ir nepavyko
jų sučiupti.
Klepočių Kalėdų kryžiai

Pagrindinė žuvusiųjų atminimo memorialo dalis – Klepočių kaimo kryžiai. Nuotraukoje (iš kairės) – Vilmanto Ulčicko, Algirdo Judicko ir Antano Česnulio kūryba

Laikas viešumui atėjo tik 1988-aisiais. Jų vasarą šie įvykiai sudomino vieną iš Alytaus Sąjūdžio įkūrėjų Vytautą Ledą. Atsitiktinai apie
juos išgirdęs iš Bronislavos Mikalonytės-Krukonienės, jis su kitais
dviem Vytautais – Jaručiu ir Kolesnikovu – atliko tyrimą, apklausdamas keliolika teroro akcijos įvykių liudininkų. Tai buvo pirmoji sovietinio genocido tyrimo Dzūkijoje studija. Gruodžio 17 d. Alytaus Sąjūdžio XIX konferencijoje priimta rezoliucija nr. 5 reikalavo paskelbti
turimą medžiagą apie egzekuciją, įvardyti ir teisti jos vykdytojus,
kompensuoti gyventojams patirtą žalą ir įamžinti žuvusiųjų atminimą. V. Ledo straipsnis „Klepočiai. 1944-ųjų gruodis“ (Komunistinis
rytojus, 1988, nr. 147) buvo pirmoji vieša publikacija apie Klepočių
įvykius, sukėlusi kitų – ir palankių, ir priešiškų – laviną.
Apklausiant gyvus šio baisaus nusikaltimo liudininkus buvo įrašyta daug magnetofono juostų, iš jų sudarytas šešių kompaktinių plokštelių rinkinys. Viena iš jų saugoma Alytaus kraštotyros muziejuje.
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Kraupu ir sunku skaityti išvardytas nušautų, sudegintų žmonių
pavardes, bet nepalyginamai sunkiau yra klausytis liudininkų pasakojimų. Klausaisi jų ir tarsi matai dar snūduriuojantį žiemos rytmety kaimą, tarsi jauti tą ypatingą šv. Kalėdų laukimą, nes beveik kiekvienas
pradeda pasakojimą nuo to, kad buvo ankstyvas rytas prieš Kūčias.
Ir staiga tą iškilmingą nuotaiką sugriauna neįtikėtinos baisybės. Gal
net baisiausiam sapne kaimiečiai nebuvo matę to, kas tą šventą dieną
įvyko tikrovėje.
Tikriausiai pasakotojų pavardes tyrėjai fiksavo kur nors savo užrašuose – jos ne visos užrašytos juostose, todėl kai kur nelengva atsekti, kas kalba, o dauguma tų žmonių jau iškeliavę Anapilin. Išklausius
plokštelių įrašus keletą kartų, vis dėlto kai kurias pavardes galima nustatyti, kadangi kiekvienas vardija žuvusius savo artimuosius. Žmonės
kalba labai nuoširdžiai, su dideliu skausmu prisimindami siaubingą
praeitį, gailėdami ir savų, ir artimesnių bei tolimesnių kaimynų.
Niekas geriau neapsakys, ką jaučia gyvenę ir gyvenantys tame
tragediją patyrusiame Dzūkijos kampelyje žmonės, negu jie patys.
Niekas labiau nejaučia skausmo, sklindančio iš tos labai gražios gamtos, bet nelabai derlingos žemės, negu tie, kurių tėvų ar protėvių krauju jinai aplaistyta. Tad tegu kalba jie patys...
***
Kai tu sustojai, Motin, šalia,
Galvą nuleidus,
Kas gi tavo rankas sulenkė
Taip liūdnai sudėtas?
O skarelės baltumas,
Veidą apjuosęs,
Nelaimės šalčiu kaktą išrašė?
O kai nuėjai, Motin,
Veidą nugręžus,
Taip širdį suspaudė!
Kaip viskas nutolsta,
Kaip viskas nusigręžia!
Tik skaudėjimas tavo
Užvis didesnis
Širdį bučiuoja...
Albertas Belevičius, poetas, skulptorius, gyvenęs Lizdų kaime
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Iš pirmos kompaktinės plokštelės
Bronislava Mikalonytė-Krukonienė iš Klepočių kaimo tais
metais mokėsi Merkinės gimnazijoje.
Iš vakaro gimnazijoje mokytojas Julius Būtėnas, tarsi nujausdamas artėjančią nelaimę, mums išdavė rusų kalba rašytus popierėlius,
turėjusius atstoti pažymėjimus, kad esam gimnazistai. Jau važiuojant
iš Merkinės kelyje matėme daug kariuomenės, pasidarė neramu, nes
frontas jau buvo praėjęs prieš kelis mėnesius, o tėvas dar pasakė:
„Jeigu atžygiuoja rusai, gero nelauk.“
Mūsų sodyba buvo pačioje pamiškėje. Ryte tėvas pirmiausia ėjo
į tvartą pašerti gyvulių, bet visa pamiškė buvo pilna kareivių ir jo į
tvartą jau neleido. Pro langus pastebėjome kažkur rūkstant dūmus,
išėjome į lauką pažiūrėti ir pamatėme jau degančias kaimynų trobas.
Supratome, kad vyksta kažkas baisaus. Tai buvo ankstyvas Kūčių rytas. Apie dvyliktą valandą pamatėme būrį kariškių einant link mūsų
namų, priekyje ėjo civilis rausvais trumpais kailinukais. Kareiviai, iš
karto pasiskirstę prie ūkinių pastatų, padegė tvartą, kluoną ir svirną. Tiesa, prieš padegdami tvartą atidarė duris ir išleido į lauką gyvulius. Tada atėjo į pirkią. Mes jau buvome apsirengę, nes nujautėme,
kas laukia – aplinkui matėme vien degančias sodybas. Tėvas norėjo
išsinešti kiek nors maisto, bet gavo šautuvo buože per nugarą, o maišai buvo atimti ir sumesti į degančią pirkią. Šiaudinis pirkios stogas
irgi labai greitai įsidegė, o jie nuo mūsų atskyrė tėvą ir nusivedė su
savimi. Aš bandžiau sekti iš paskos, bet man eiti neleido.
Visi pastatai liepsnojo, mums kieme buvo labai karšta, mes suėjome ant užšalusios kūdros ledo ir bijojome pasijudinti. Girdėjosi
šūviai, matėme, kaip kareiviai šaudė į išbėgusias iš degančio tvarto
kiaules. Kai kareiviai nuėjo prie kitos sodybos, ėjome ieškoti tėvo ir
radome jį nušautą. O kaimas degė. Atrodė, kad ėjo iš eilės ir degino.
Vyrus, kuriuos rado namuose, visus šaudė.
Moteris mini sudegintas sodybas, vardija ir vardija žuvusius kaimynus, prie kiekvienos pavardės pridėdama savo prisiminimų krislelį.
Anas buvo labai geras žmogus, anas...
Kaimyną, irgi iš pamiškės, Baranauską Adomą gyvą ugny sudegino, jam jau apie septyniasdešimt metų buvo. Gyvą ir Muzikevičių
Kazį įstūmė į ugnį, o jo sūnus, Merkinės gimnazijos gimnazistas Vytukas, bėgo, tai jį nušovė – jis buvo šeštoj klasėj, jam buvo septyniolika metų. Laidojo į tą pačią duobę: sūnų ir sudegusio tėvo kaulus.

288

S cholastika K avaliauskien ė

Ir daugiau tokių buvo: kai laidojo kitus vyrus, tai Mikalonio Juozo ir
Mikalonio Roko moterys tik skarytėse surištus savo vyrų sudegusių
kaulų likučius atnešė užkasti. Kasiulynas Vaitiekus labai ramus žmogus buvo, jis šautuvo rankose niekada neturėjęs. Rado pakely gulintį
apdegusį, basą. Nežinau, gal nušautas...
Iš antros kompaktinės plokštelės
Petras Krukonis iš Miežionių kaimo
Gruodžio 23 d. septintą valandą ryto į sodybą atėjo kareiviai,
liepė apsirengti ir išsivedė kartu. Varėsi mane per kaimą, užeidinėjo pakeliui į kiekvieną trobą. Kur tik rado namuose vyrus, visus
varėsi su savim. Pririnko nemažą grupę. Kai nuo kalno pasimatė
Lizdų kaimas, pamatėme daugybę gaisrų. Atrodė, kad dega visas
kaimas. Visus surinktus vyrus suvarė į Jančiausko Petro svirną ir
uždarė.
Tame svirne pernakvojom, o rytojaus dieną mūsų jau nemažą
grupę varė į Alytų. Visur buvo uniformuoti ir ginkluoti rusų kareiviai. Priekyje kolonos ėjo karininkas, iš šonų su automatais išsirikiavę kareiviai. Vieną jauną kareiviuką bandžiau šnekint, klausiau, kur ir kam mus varo. Jis atsakė rusiškai: „Ten išsiaiškins.“
Koksai kariuomenės dalinys buvo? Visi sakė, kad NKVD. Iš surinktų vyrų vienus paleido po kelių dienų, kitus po kelių savaičių, o
dar kiti atsidūrė Vorkutos krašte. Žinoma, pasisekė tiems, kuriuos
greitai paleido, bet ir jiems sveikatos atkraustė nemažai. Vėliau,
tikslios datos negaliu pasakyti, pas mane buvo atvažiavęs Alytaus
saugumo majoras Seredokas, atsivežė slaptai platinamą laikraštį
„Aušra“, kuriame buvo didelis straipsnis apie Klepočių tragediją.
Klausė, ar tikrai taip buvo. Patvirtinau, kad buvo, tai pasidomėjo,
ar ne aš parašiau. Sakiau – parašyta teisybė, bet ne mano raštai.
Sakiau ir jam, jeigu kas ir nepatiko, bet ar tokiais metodais nauja
valdžia galvojo priversti ją mylėti ar gerbti.
Petras Krukonis iš Miežionių kaimo sako, kad apie įvykius kaimuose pasakoja tai, ką girdėjo iš kitų, kai grįžo paleistas iš tardymų
Alytuje. Jis pataria pašnekėti su Algirdu Belevičium:
... jis paauglys buvo, visur lakstė, viską prisimena. Nevaikiški
darbai teko berniokui, kai reikėjo visus nužudytus laidoti. Kai pagalvoji, kaip jis viską ir ištvėrė...
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Iš antros kompaktinės plokštelės
Algirdas Belevičius iš Klepočių kaimo
Gyvenom mes dviese su mama, tėvas buvo miręs. Man buvo dešimt metų. Tą dieną pamatėm degant kelias kaimynų sodybas. Nesupratom, kas darosi. Mama nusprendė nueiti pas kaimyną Pakalą,
aš ėjau kartu. Mus sustabdė kareiviai ir liepė eit atgal. Parėjom per
kalną, o aplinkui jau visur degė, bliovė gyvuliai. Prisimenu, gruodo
sukaustytais laukais gailiai mekendami lakstė ėriukai... Prisimenu
labai daug, nors ne viską suprato mano vaikiška galvelė. Prisimenu, ką mačiau pats ir ką girdėjau pasakojant suaugusius. Pasakojo,
kad iš Druskininkų kaimo varėsi keturis ar penkis vyrus, mūsų kaime raistelyje juos nušovė. Pasiėmė juos savi, palaidojo Druskininkų
kaimo kapinėse.
Klepočių vyrus laidojom Klepočių kaimo kapinėse. Ėjau kartu su
suaugusiais ir padėjau tuose darbuose. Į kai kurias duobes laidojom
po du, karstų kalėm nedaug, laidojom suvyniotus į paklodes... Bet ir
tų paklodžių nebuvo, viskas buvo sudegę. Buvo, kad moteris atnešė
laidoti kaulus, sudėtus į stalčių, kita surištus į skarytę – taip laidojom
Mikalonius, vardų neprisimenu.
Ne viską žmonės galėjo matyti savomis akimis, daug ką vieni kitiems perpasakodavo, todėl visai nekeista, kad gyvų liudininkų pasakojimai kai kur skiriasi. Bet tai tėra smulkmenos, nes visi tie įvykiai
kelia šiurpą vien apie juos klausant.
Vaitiekų Kasiulyną nušovė prie degančios trobos – taip ir nugriuvo. Kai laidojom, tai viena koja buvo nudegus. Mikalonis Kazys
buvo raišas, toli eit negalėjo, tai irgi vietoj nušovė. Muzikevičius Bronius slėpėsi tvarte. Kai uždegė tvartą, jis iššoko iš ugnies. Žinoma,
čia pat jį ir nušovė, ugnis siekė gulintį – nudegė kojas. Laidojom be
abiejų kojų. Muzikevičiui Vytautui, gimnazistui, liepė bėgti, tas bėgo
į raistelį ir jį bėgantį irgi nušovė. Jis tikriausiai buvo tik sužeistas,
bet niekas neužėjo, kol galima buvo pagelbėti. Mirė turbūt sušalęs,
kai jį rado, matėsi, kad jis, kol buvo gyvas, valgė smėlį. Neprisimenu
pavardės to, kur prie ežero pakalnėj mažą trobelę turėjo. Jo maži
vaikai buvo. Pasakojo žmonės, kad meldė atsiklaupęs, kad nedegintų.
Sudegino. O jį patį kaip ir kitus – nušovė.
Iš tų svetimų lietuviškai kalbančių negirdėjau nė vieno. Mano
supratimu, tai buvo kariuomenė. Kas buvo seniūnas? Neprisimenu
pavardės, bet žinau, kad ir jį nušovė. Bet gal vėliau, gal ne tada...
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Iš trečios kompaktinės plokštelės
Aldona Muzikevičiūtė iš Klepočių kaimo
Sudegė mūsų visi pastatai, žuvo tėvas ir brolis Vytautas. Tėvui
tada buvo gal keturiasdešimt metų. Negaliu pasakyti tikslios jo gimimo datos, nes dokumentai visi sudegė. Brolis Vytautas buvo gimnazistas, jam šaliku surišo rankas, išsivarė į raistelį ir nušovė. Tėvą
labai mušė kieme, paskui įstūmė į degančią trobą.
Viskas sudegė. Neprisimenu, kas parvežė brolį, sukalė iš kažkokių lentų karstą, o tėvuką radom trobos degėsiuose. Sudegęs buvo
– nei kojų, nei galvos. Radom tik stuburą ir galus rankų, plaštakas
– jas po krūtine buvo pasispaudęs griūdamas. Viską sudėjom į maišelį
ir kartu su broliu vienon duobėn...
Kareiviai degino, uniformuoti, bet girdėjau ir lietuviškai šnekant. Kodėl degino, kodėl žudė? Niekas nežino priežasties...
Iš ketvirtos kompaktinės plokštelės
Antanas Maslauskas, Igno, iš Vabalių kaimo
Gyvenom prie miško. Buvo 1944 metų Kalėdų pirma diena. Visa
šeimyna, parėję iš bažnyčios, valgėm. Tik užsižiūrėjom, kad jau dega
ūkiniai trobesiai, po kiemą tvarkosi kareiviai su automatais. Mes dar
visi buvom troboj, o jie priemenėj sukūrė ugnį. Ant kelių atsiklaupęs
prašiau, kad išleistų, o mano žmona, apsikabinus mūsų tris mergaites, sakė: „Dekim, Antanai, neprašyk tų azijatų.“ Pirmiausia išsivedė
mane, paskui leido ir kitiems išeiti.
Man kažkuo smarkiai kirto per galvą, jaučiau kraują. Du kareiviai mane tempė už parankių, kalbėjo rusiškai. Vienas pasakė,
kad „toli nenueis, reikia jį pribaigti“. Taip nusprendė ir šovė, peršovė veidą. Vienam kareiviui, matyt, pagailo mano kančių, jis liepė kitam pakartot šūvį. Tas atsakė: „Nudvės ir taip.“ Taip mane ir
paliko. Kai viskas aprimo, mano žmona ir sesuo mane paėmė. Buvo
labai šalta, mane šildė gaisre įkaitusiom krosnies plytom, bijojom,
kad negrįžtų kareiviai. Dėkui kaimynams Pilkioniams ir mano šeimai – jie mane globojo. Kai sustiprėjau kiek, mane nuvežė į ligoninę.
Operavo chirurgas Stasys Kudirka. Būčiau neišgyvenęs, jeigu ne
jis, sakė po operacijos, kad buvo likusios penkios minutės gyventi.
Kudirka du kartus mane operavo, labai geras žmogus buvo. Jis man
ir tėvą, ir motiną tada atstojo.
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Iš ketvirtos kompaktinės plokštelės
Antano Maslausko seserys iš Vabalių kaimo
Pirmą Kalėdų dieną išgirdom, kad susišaudė pas Gegužį, paskui
pamatėm, kad dega trobesiai. Atėjo ir pas mus. Pirmiausia paleido
seriją šūvių iš automato pagąsdinimui, paskui atnešė glėbį šiaudų į
pirkią ir padegė. Brolį išsivedė ir peršovė, mes išbėgom. Kai kareiviai pasitraukė, mes su broliene jį nutempėm į raistą. Matėm, kad dar
gyvas, stengėmės gelbėti.
Slaugėm brolį Antaną, daktaras Kudirka liepė jį labai prižiūrėti.
Kaip jis ir išgyveno, tai Dievo stebuklas. Ubagavom, nes neliko nieko,
ničnieko...
Iš penktos kompaktinės plokštelės
Pavilonienė iš Fermos kaimo
Tie baisūs įvykiai buvo 1944 metais antrą Kalėdų dieną. Mano
žmogus išėjo ryte pašerti arklių ir grįžęs sako: „Kažkoks keistas degėsių kvapas ir dūmai nuo Ryliškių, Bugonių pusės.“ Paskui atėjo
kaimynas Čaplikas, papasakojo, ką girdėjęs. Sakė, kad eina kariuomenė, degina sodybas, gaudo ir areštuoja vyrus, kitus nušauna arba
gyvus meta į ugnį. Kvietė mano vyrą eiti iš namų, bet maniškis sakė
niekada į jokią politiką nesivėlęs ir niekuo niekam nenusikaltęs. Kaip
jis paliks savo šeimą? Mūsų dukrai buvo trylika, o sūnui dveji metukai.
Ir tikrai netrukus pas mus atėjo keli kareiviai. Jie tylėdami darė
kratą. Viską vertė: ir spintose, ir kuparuose. Tie išėjo, netrukus atėjo
kiti. Areštavo vyrą, padaviau kailinius apsirengt, pirštines. Ką gali
žinoti, kur teks būti? Nusivedė jį į svirną. Iš svirno vedė į kluoną kruvinu veidu, vadinasi, svirne mušė. Pro langus pamatėm, kad dega visi
pastatai. Keli kareiviai įlėkė į trobą, išvertė iš lovų šiaudų prikimštus
čiužinius, sudraskė juos ir padegė. Eidama iš degančio namo pagalvojau: „Dievuliau mano – einu gi kaip stoviu. Galėčiau nors drobės
ritimą paimti ar pagalvę.“ Nutrenkiau vaikus kieme, o pati kai ką
išmečiau į lauką. Bet išmečiau taip arti ugnies, kad vis tiek sudegė.
Vaikai spiegė. Pasižiūriu, stovi rusas kareivis, laiko mano klykiantį
vaiką, o paties ašaros rieda.
Su vaiku ant rankų nubėgau ieškoti vyro. Apėjau kluoną iš kitos
pusės, kažkas neaišku... Pajudinau, sudegę rūbai nubyrėjo... Dievu-
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liau, mano žmogus sudegęs. Likau viena su vaikais ant balto Kalėdų
sniego.
Gal, sakau, protas buvo pasimaišęs. Su vaiku ant rankų norėjau
nusiskandint, vaiko klyksmas sustabdė. Tik tada supratau, kad mergaitę buvau pamiršusi, o ji mane ramino, sakė, kad kaip nors pragyvensim. Vakare atėjo Čaplikienė Monika ir Šeštavickienė, paėmė ant
paklodžių mano sudegusio vyro palaikus ir nusinešė palaidot. Mano
vyras buvo Pavilionis Julius, Andriaus. Jis žuvo 45 metų, man tada
buvo 35-eri.
Daug liudininkų prisiminimų yra užrašiusi Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ryliškių filialo bibliotekininkė Aldona
Baranauskienė. Ir šie, ir visi kiti žmonių prisiminimai yra neįkainojami
dokumentai. Juos turi žinoti visi.
Stasė Renė Kašėtaitė-Balevičienė iš Lizdų kaimo
Esu gimusi 1931 metais, taigi tada aš turėjau beveik keturiolika
metų. Mūsų Ryliškių, Klepočių, Druskininkų ir Lizdų kaimus iš trijų
pusių supa Nemunas. Gyvenome jo vingyje. Tą atmintiną Kūčių rytą
rusų kariuomenė apsupo Nemuno kilpą iš kitos pusės, o šiapus rusų
kareiviai (dauguma jų buvo girti) valė mūsų kaimus nuo banditų.
Deja, bandito nė vieno nerado, bet kraštą tikrai „išvalė“.
Deginti pradėjo nuo Ryliškių kaimo. Pirmiausia sudegino Petro
Čapliko ir Jurgio Čapliko bei Antano Mikalonio namus. Klepočių
kaime – Juliaus Muzikevičiaus, Vlado Muzikevičiaus ir Kazio Muzikevičiaus pastatus. Degindami namus, Kazį peršovė ir gyvą įstūmė į
ugnį, kur jis ir sudegė. Jo sūnų Vytautą, paskutinės gimnazijos klasės
moksleivį, žmonės rado nušautą netoli nuo namų miške. Likos gyvos
dvi dukros: Valda, Aldona ir žmona Mikalina, ji senatvėje visiškai išprotėjo.
Vėliau Lizdų kaime sudegino Vaclovo Muzikevičiaus, Jurgio ir
Andriaus Balevičių, Marijos Kašėtienės, Juozo Jančiausko ir Juliaus
Kašėtos (mano tėvo) pastatus.
Be abejo, aiškiausiai išliko atminty mūsų namų deginimas. Pirmiausia į vežimus, roges susikrovė viską, kas jiems atrodė reikalinga: drabužius, maisto produktus, paskui atvežė šiaudų, padegė
namą, tvartą, kluoną. Mus visus (mamą, mane, brolį ir sesutę) išvarė
į kiemą. Nedavė niekuo apsivilkti ir stovėjo su automatais, kad mes
ko nors nepasiimtumėm.
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Kai mama nubėgo išleisti iš tvartų gyvulių, mes – vaikai – nematėm, kaip ją įstūmė į degantį tvartą. Ir tik kai kareiviai pasitraukė,
radome ją degančiame tvarte gulinčią. Išvilkome ir pagulėjusi sniege
ji pamažu atsigavo. Tą pačią dieną išsivarė karves, arklius, išvežė
kiaules, o kitą dieną – visas bulves ir daržoves. Taigi mama pasiliko
su trim vaikais be pastogės, be maisto, be drabužių.
Visus jų žiaurumus sunku aprašyti.
Užrašė bibliotekininkė Aldona Baranauskienė.
Jonas Amšiejus iš Druskininkų kaimo
Aušo. Mes su broliu dar miegojome, kai atėjo senukas Prieskienis ir motinos paklausė, kur mudu. Jis sakė girdėjęs, kad bus kažkoks
gaudymas.
Brolis išskubėjo į Merkinę. Aš išėjau į kiemą ir ėjom šerti gyvulių. Staiga išgirdau: „Stoj.“ Iš už akmens iššoko du kareiviai. Pribėgę
prie senuko Prieskienio kirto jam šautuvo buože, po to, porą žingsnių pasitraukę atgal, du kartus į jį šovė. Kareiviai pradėjo bėgti link
mūsų namų. Aš įėjau į trobą, pasiėmiau šaukimą ir įsidėjau į švarko
kišenę. Šaukimą buvau gavęs sausio 8-ą dieną išeiti į armiją.
Įėjęs kareivis paklausė, kiek man metų. Aš parodžiau šaukimą.
Jis įsakė eiti paskui jį. Lauke stovėjo antras kareivis. Jis pradėjo
krėsti kišenes ir paklausė, ar neturime ginklo. Tas, kuris buvo įėjęs
į kambarį, nuėjo tvarto link, atidarė tvarto duris ir išleido gyvulius.
Nuėjo prie kluono, įėjo vidun. Pastebėjau, kad nuo Ryliškių pusės
ateina du kariškiai ir viena moteris. Priėję arčiau mūsų, abu kariškiai išsitraukė ginklus. Vienas, nieko neklausęs, kirto brauningu
man per veidą. Aš parkritau. Tuo metu motina viską stebėjo pro
kamaros langą. Pamačiusi, kaip man kirto, išbėgo į kiemą kartu
su seseria Aldona. Anksčiau atėjęs kareivis pasitraukė, o tas, kur
kirto, varėsi mane link svirno ir spardė kojomis. Kiek supratau,
norėjo mane nušauti. Sesuo sušuko, jog aš turiu šaukimą. Antrasis
pažino seserį. Sesuo gyveno Merkinėje pas Janulienę, o to namo
kitoje pusėje buvo štabas. Jis kažką sušuko, ir mane nusivarė atgal
į kambarį. Troboje pamačiau ant stalo didelę juodą bonką, joje dar
buvo likę gėrimo. Jie man liepė jį gerti, bet tėvas papriešino, už
ką buvo piktai aprėktas. Aš degtinės negėriau. Sanitarė iš krepšio
ištraukė antrą butelį ir jie gėrė toliau.
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Netoliese pasigirdo šūviai. Jie išbėgo į lauką, išėjau ir aš. Kaimynystėje degė Stepono Navagrucko ir Vaclovo Prieskienio sodybos.
Degindami jie ėjo tolyn.
Antrą dieną po deginimo brolis ir kaimynas Brindza, grįždami
iš Merkinės, sutiko seniūną Julių Subačių. Jis jiems liepė nebijoti, nes
degino tik tuos, kuriuos nurodė jis.
Užrašė bibliotekininkė Aldona Baranauskienė.
Juozas Jazavitas, Petro, iš Klepočių kaimo
Pranešė Kudarauskas Jonas, jog gali deginti sodybas. Jis patarė išeiti iš namų. Temstant išėjau į Pieriškius. Kada grįžau, radau
viską sudeginta. Motina pasakojo, jog buvo atėjęs kažkoks vyriškis,
apsivilkęs moteriškais kailiniais. Su savimi turėjo sąrašą ir klausė
pavardės. O paskui padegė...
Užrašė bibliotekininkė Aldona Baranauskienė.
Albina Aranauskienė, Adomo, iš Klepočių kaimo
Kai gruodžio 24 dieną grįžau į tėviškę, radau nužudytą brolį
Kazį. Jis buvo invalidas. Kitas brolis Antanas buvo paimtas. Visi gyvuliai buvo išvaryti. Namuose buvo likusi tik akla motina. Ji buvo
nuoga, be jokio drabužio. Prieš laidojant nužudytąjį brolį teko nuvilkti nuo jo kailinius ir apvilkti jais motiną. Paskui motiną išsivedėme pas save į namus.
Užrašė bibliotekininkė Aldona Baranauskienė.
Zigmas Kudarauskas, Petro, iš Ryliškių kaimo
Pas mus į namus atbėgo Julius Mikalonis ir liepė bėgti į mišką.
Jis sakė, kad ką pagauna – nušauna arba gyvus meta į ugnį. Greitai
pasigirdo ir šūviai, degė pastatai. Vyresni broliai su Mikaloniu nubėgo į mišką, o aš dar likau. Buvo atėjusi kaimynė ir man reikėjo eiti
pas juos. Kada priėjom prie jų namo, atbėgo kita sesuo, vardu Genė,
ir liepė kuo greičiau bėgti į mišką. Greitai netoliese pamatėme kareivius. Jinai mane apkabino ir neleido, sakė, kad degins trobas. Aš išsigandau ir šokau bėgti. Kokie šeši ar septyni kareiviai pradėjo šaudyti
į mane. Aš pasukau link Nemuno. Jie bandė vytis, tačiau pamatę, kad
nepavys, toliau nebėgo. Miške radau ir daugiau žmonių, ten išbuvau
gal tris dienas. Po trijų dienų mane pasiuntė pažiūrėti, ar nesiautė-
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ja kariuomenė. Aš išėjau į palaukę prie Albino Sakalausko sodybos.
Pamačiau veidu į žemę surištom rankom paguldytą Vaclą Padegimą.
Keturi kareiviai šautuvais jį mušė, atvertė ant nugaros ir vėl mušė.
Tuo metu jo balso nesigirdėjo. Stovėjo pakinkytas arklys, kuriuo jį
turbūt ir nuvežė. Tada grįžau atgal pas draugus ir pasakiau, kad dar
pavojinga rodytis. Vėliau grįžom į namus ir išėjom į armiją.
Užrašė bibliotekininkė Aldona Baranauskienė.
Bronius Muzikevičius, Petro, iš Klepočių kaimo
Iš vakaro kaimynas Jonas Mikalonis buvo Merkinėje. Tenai girdėjo, jog ruošiasi deginti. Jis perspėjo ir mane. Namuose aš nenakvojau. Pasiliko namuose motina, sesuo ir broliai: Vladas ir Juozas.
Kaimyno pranašavimas išsipildė.
Kitą dieną nužudė abu brolius. Motiną ir seserį paklupdė, norėjo
nušauti ir jas. Šautuvų buožėmis užmuštą invalidą brolį Vladą įtempė
į kluoną ir uždegė. Sudegino visus pastatus ir juose esančius gyvulius. Po mūsų degino kitas sodybas.
Tiksliai negaliu pasakyti, kas buvo pagrindiniai organizatoriai
ar dalyviai. Deginimo metu dalyvavo kariuomenė. Klepočių kaime
jokio atsišaudymo prieš degintojus nebuvo.
Užrašė bibliotekininkė Aldona Baranauskienė.
Labai daug tos Kalėdų tragedijos liudininkų prisiminimų buvo
spausdinama laikraštyje Alytaus Sąjūdis. Laikraščio redakcijos kolegija buvo: Linas Jakštonis (redaktorius), Gintaras Nasutavičius (redaktoriaus pavaduotojas), Jonas Juravičius, Vytautas Kolesnikovas,
Vytautas Ledas, Algirdas Mainelis (dailininkas).
Antanina Mikalonytė iš Klepočių kaimo
Išvakarėse parėjau iš Merkinės, kur mokiausi gimnazijoje. Anksti
rytą dar buvo tamsu, kai pastebėjome, kad dega kaimyno Mikalonio
Roko sodyba. Tėvas su broliu pasigriebė kibirus ir išbėgo padėti gesinti
gaisrą. Tačiau greitai įsitikino, kad reikalas žymiai sudėtingesnis. Sugrįžo namo. Netrukus ir į mūsų sodybą atėjo būrys kareivių ir ginkluotų
civilių. Tarp jų buvo ir dvi moterys. Jos tarp savęs kalbėjosi lietuviškai.
Kareiviai tėvą išsivedė į kiemą. Mušė automatais per veidą, galvą, o kai
jis parkrito, spardė kojomis. Kiti naršė po visus kambarius ir kišo į savo
krepšius viską, kas tik geresnio pakliuvo po ranka: drabužius, avaly-
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nę... Pasigrobė ir tėvų vestuvinius žiedus, kitus smulkius, bet vertingus
daiktus. Ypač aktyvios buvo abi moterys. Jos, nekreipdamos į mus dėmesio, matavosi išsiėmusios iš spintos mūsų sukneles, megztinius.
Kai plėšikavimas baigėsi, pradėjo padeginėti trobesius. Sunkiai
jiems sekėsi pakurti svirną – nedega ir tiek. Tik dabar suskatome gelbėti likusius drabužius, patalynę, kitus daiktus. Nešėme į lauką ir metėme viską į krūvą, bet ir iš jos mūsų „svečiai“ dar šį tą sau pasirinko.
Su trobesiais sudegė ir gyvuliai. Tik arkliai patys, pajutę karštį, išvertė tvarto duris ir pabėgo. Prieš išeidami baudėjai užsižiūrėjo, kad
turime bičių. Nepaliko ir jų. Visas dvylika šeimų apkrovė šiaudais ir
sudegino. Motiną taip pat mušė. Matyt, ką nors jiems paprieštaravo.
Mus, vaikus, tik gąsdino. Primuštą tėvą vedėsi į netoliese esantį raistą
ir ruošėsi nušauti, bet pakely apsigalvojo. Pasitarę tarp savęs, viela
surišo rankas ir nuvarė į Ryliškių kaimo gyventojo Bloznelio sodybą.
Čia atvarė ir du areštuotus mano brolius: aštuoniolikametį Juozą
ir trylikametį Vytautą. Vytautą kitą dieną paleido, o tėvą ir Juozą
su daugeliu kitų areštuotųjų po skausmingo tardymo išvarė į Alytų.
Brolį iš kalėjimo išsiuntė į karinį dalinį, o tėvą kalino, nors jis turėjo
jau 55 metus. Motina iš kažkur sužinojo, kad vienas aukšto rango
Alytaus viršininkas už lašinius ir sviestą paleidžia areštuotuosius.
Prašinėjo ji šių gėrybių pas gimines, pažįstamus, nes pirkti neturėjo
už ką, ir nuvežė. Nežinia, ar to viršininko širdis nuo riebalų suminkštėjo, ar atėjo laikas, bet tėvą po dviejų mėnesių kalinimo paleido.
Po šios nelaimės buvo labai sunku gyventi. Mus savo pastogėje priglaudė likęs nesudegintas kaimynas. Nutrūko ir mano mokslas.
Kai po kiek laiko vėl grįžau mokytis, aplinkybės taip susidėjo, kad
susitikau su žmonėmis, kurie dėvėjo iš mūsų pagrobtus drabužius.
Tylėjome, džiaugėmės, kad daugiau mūsų niekas neliečia.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
Antanina Karpuškienė iš Taručionių kaimo
Vyrą Zigmą išsivedė iš kambario pusnuogį. Mušė. Po to kieme nušovė ir padegė trobesius. Gyvulius vienus pjovė vietoje ir dalijosi mėsą,
o kitus išsivarė su savimi. Bulves iš rūsio tarytum savas išsisėmė atvažiavę tik po kiek laiko. Šalia kareivių labai aktyvūs buvo Merkinės stribai. Žmonės juos pažino. Likau ant pliko lauko su trimis mažais vaikais
ir senukais tėvais. Padėjo seserys. Raminausi bent tuo, kad vyrą galėjau palaidoti kaip žmogų. Kiti savųjų nė kaulų nesusirinko.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
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Julija Paulauskaitė-Muzikevičienė iš Klepočių kaimo
Kad ankstų rytą vyksta kažkas baisaus, pastebėjau aš pirmoji.
Visus pažadinau. Tėvas spėjo pabėgti. Pasislėpė po vienu tilteliu, per
kurį vis vaikščiojo kareiviai. Toliau kur nors pasišalinti buvo neįmanoma, nes visa apylinkė buvo apsupta. Mes, vaikai, su motina niekur
nebėgome. Nusprendėme, jeigu šaudys, tegul šaudo visus kartu. Nešaudė ir nemušė. Labai sunku buvo žiūrėti, kaip ugnis naikina trobesius ir kitą mūsų turtą. Gyvulius užpuolikai išsivarė su savimi. Po to
labai sunku buvo gyventi. Motina net elgetavo.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
Vladislava Padegimaitė iš Bugonių kaimo
Mūsų šeima, motina ir šeši mažamečiai vaikai, gyvenom Alytaus
rajono Savilionių apylinkėje, Bugonių kaime, tėvas buvo miręs. Jauniausias brolis turėjo aštuonerius metus, o vyriausioji sesutė buvo dvidešimtų metų. Lankėm Ryliškių mokyklą. 1944-ųjų metų gruodžio 23
dieną, apie pirmą valandą dienos, į mūsų sodybą atėjo budelių gauja.
Įėję į kambarį pradėjo žiauriai elgtis. Nieko nepaklausę priėjo prie
motinos, pradėjo ją mušti ir spardyti kojomis. Kiti prišoko prie vyriausios sesutės, pradėjo spardyti ir mušti. Po to visus suvarė į vieną vietą,
o jie grobė, ką tik norėjo. Kai viską, ką norėjo, susikrovė, tada aplaistė
benzinu namus ir iš visų pusių uždegė. Mums nieko nedavė išnešti. Ką
ir išnešėm, jie viską sumetė į ugnį atgal. Mes likom be jokios pastogės.
Dvi karves ir arklį pagrobė, o kitų gyvulių neleido išleisti iš tvarto.
Sudegė viskas, ką ūkyje turėjome. Sunaikino keturis kelmus bičių.
O kai įpusėjo degti trobesiai, pradėjo stumdyti brolį Juozą ir liepė: „Bėk, bandite.“ Brolis nebėgo. Tada pastatė prie degančio namo,
norėjo nušauti. Mama ir sesutė nedavė, sesutę pastūmė į degantį
namą, o mes pradėjome visi verkti. Brolis liko nenužudytas. Jie laukė, kol viskas visai sudegė, ir tik tada nuėjo. Mes visi likom prie savo
sudegusių trobesių, neturėjom kur prisiglausti. Tokia liko ta tragedija
mūsų širdyse.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
Vytautas Jegelevičius iš Vabalių kaimo
Per visą gruodžio 24 dieną rūko dūmai virš Ryliškių, tai MVD
daliniai degino Klepočių kaimą. Sužinoję žmonės, kad degina ir šaudo vyrus, o kitus suiminėja, pradėjo jauni bėgti iš namų. Man tuo
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metu buvo šešiolika metų. Aš buvau vyriausias, o kitos dvi seserys
už mane jaunesnės. Gruodžio 25 dieną iš ryto pro langą pamatėme gaisrus Vabalių kaime. Visi šeimos nariai buvome namuose, net
į bažnyčią niekas nėjo, nes jautėme nelaimę. Degė kaimynų namai:
Maslausko Vlado, Maslausko Antano, Bucevičiaus Jurgio, Gegužio
Zigmo. Mes gyvenome viduryje kaimo, tai pas mus atėjo pusvalandžiu
vėliau. Visi šiltai apsirengėm, pasiėmėme ryšulėlius maisto ir kažko
tai laukėme. Tik staiga į kambarį įsiveržė apie dvidešimt metų vyras
su pistoletu rankoje, priėjo prie tėtės ir kirto per galvą, sakydamas:
„Kur Vanagas?“ Tėtis apsipylė krauju ir nuvirto. Tada jį pakėlė už
plaukų, paklupdė, pakišo po barzda pistoletą ir vėl klausė to paties.
Tėtis persižegnojo ir pasakė, kad nieko nežinantis apie „Vanagą“. Po
to dar mušė ir kitiems liepė vesti pas Pilkionienę Anelę į svirną, kur
buvo uždaryti suimti vyrai. Mus likusius išvarė iš namų ir liepė eiti
pas kaimyną. Ten buvo kelios šeimos. Per dieną ir naktį prabuvome
neįrengtame namo gale. Po to dar buvo sudeginta Bucevičiaus Vlado,
Vitkausko Vlado, Bucevičiaus Zigmo, Dubrių kaime – Pavilonio Juliaus namai. Pavilonį Julių nušovė ir kartu sudegino.
Vabalių kaime nužudė Gegužį Zigmą ir jo žmoną. Peršovė Maslauską Antaną ir Bucevičiūtę Antosę, Jegelevičienę. Pas kaimynę
Pilkionienę prie kūgio radome nukankintą jaunuolį: deginta padai,
veidas, išvartyta pirštai ir t. t., vienu žodžiu, baisu prisiminti. Jo pavardės nežinau, tik sakė, kad iš Gečialaukės kaimo. Gulėjo nukankintas po šiaudais kelias dienas, vėliau, matyt, savi pasiėmė. Tardė
suimtuosius mūsų namuose. Kai grįžome namo, radome visas sienas
kruvinas. Mušta lazdomis, žarstekliu... Iš suimtųjų buvo atimti auliniai batai, o apavė klumpėm arba kaliošais. Suimtuosius susodino
ant ledo (balos), o naktį uždarė į svirną. Svirne nebuvo kur sėstis,
stovėjo, nes buvo pilnas svirnas stačių. Gąsdino uždegti ir svirną su
žmonėmis, bet vakare atvažiavo „viliukas“ iš Alytaus, ir deginimus
nutraukė. Kai kuriuos paleido, kitus pėsčius nuvarė į Nemunaitį, o
iš ten į Alytų. Tai gali paliudyti Svirnelis Vincas, Vinco, gyvenantis
Raitininkų apylinkės Savilionių kaime. Dar yra ir daugiau gyvų.
Kai sugrįžome namo, tėtį, visą sumuštą ir kruviną, radome
namuose. Apie mus jis nieko nežinojo. Tai buvo didžiausias Kalėdų
džiaugsmas, kad vėl visi suėjome kartu, nors valgyt nieko neturėjome, nes buvo viskas paimta. Šventėm buvo paskersta kiaulė, tai radome tuščią lovį. Taip pat geresnės pagalvės ir rūbai buvo paimti.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
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Adolfas Gegužis iš Vabalių kaimo
Okupavus vokiečiams Lietuvą, mano tėvas Zigmas Gegužis,
Motiejaus, ir jo sūnus (mano brolis) Alfonsas Gegužis, Zigmo, gimęs
1922 m., buvo vokiečių areštuoti ir nuvaryti į Nemunaitį. Po arešto paleido ir kas trys dienos reikėjo registruotis. Gegužis Alfonsas
registraciją nutraukė ir slapstėsi nuo vokiečių ir jų pakalikų. Vėliau
Gegužį Alfonsą pagavo ir išvežė į Pravieniškių kalėjimą. Metų tikrai
neprisimenu, gali būti 1942–1943. Po to gavome laišką, kuriame buvo
parašyta, kad „mane ar šaudys, ar kars“. Nuo to laiko jokių žinių
neturime iki šiai dienai: ar gyvas, ar miręs. 1944 m. gruodžio 25 d.
girdžiau arklius ir pamačiau, kad nuo miško ateina kariškiai ir staiga prasidėjo šaudymas. Aš į namus negrįžau. Pamačiau degančius
savo namus, išgirdau šaudymą. Tada aš nubėgau pas gimines į Varėnos rajono Merkinės apylinkės Dvaralaukio kaimą, pas Baranauską
Petrą.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
Bronė Gegužytė iš Vabalių kaimo
Atėjo kariškiai į trobą, išvedė tėvą ir prie durų nušovė. O motina
nešėsi drabužius, iš jos atėmė ir nušovė prie pat namų. Mes visos
trys seserys (aš, Aldona ir Anelė) bėgome, o į mus šaudė ir seseriai
Aldonai peršovė ranką. Aš sužeistą seserį vedžiau ir nešiau į Galintėnų kaimą, pas žmogų Juškelį. Sekančią dieną nuėjau pas gimines
į Dvaralaukį, pas Baranauską ir ten radau brolį Adolfą. Prašėme,
kad padėtų palaidoti tėvus ir parvežtų seserį. Po to sesuo Aldona
pasveiko, tačiau po kiek laiko išprotėjo ir iki šių dienų nežinom, ar
gyva, ar mirusi.
Iš laikraščio Alytaus Sąjūdis.
Vladė Muzikevičiūtė-Prusevičienė iš Klepočių kaimo
Atsikėlusi ankstų rytą, mama išėjo į lauką ir pastebėjo, kad po
mūsų sodybą vaikščioja kareiviai. Truputį vėliau keletas kareivių
užėjo į trobą. Visa mūsų šeimyna buvo namuose. Su tėte jie kalbėjo
rusiškai. Jau tuo metu kai kurios Klepočių kaimo sodybos liepsnojo. Kiek pabuvę, kareiviai išvažiavo ir visą dieną nesirodė, o kaime
gaisrų matėsi vis daugiau. Vakare, prieš saulėlydį, pas mus atėjo jau
keliolika kareivių. Užėję į trobą, jie piktais žodžiais puolė tėtę, klausė
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pavardės. Tėtė atsakė: „Kazys Muzikevičius.“ Po to mus visus išvarė
į lauką, pasiliko tiktai tėtę. Mes nematėme, ką jie darė, tik vėliau tėtė
išėjo iš trobos sumuštas. Paskui jį išėjo keletas kareivių. O brolį Vytą
vedžiojosi po tvartus, stumdė ir liepė išvaryti gyvulius. Paskui uždegė
visus trobesius. Kai jie įsiliepsnojo, į gyvenamąjį namą, į ugnį, įstūmė
tėtę, jo paskutinius žodžius gerai atsimenu: „Šaukit į mane, aš gyvas
į ugnį neisiu!“ Vienas kareivis išsitraukė pistoletą ir šovė į tėtę. O į
degančią klėtį įstūmė gyvą kaimyną Roką Mikalonį, kurį buvo su savimi atsivarę. Kiti vyriausiam broliui Vytui nuėmė nuo kaklo šaliką,
surišo už nugaros rankas ir nežinia kur išsivedė. Kitą dieną brolį
rado nušautą mūsų kaimo miškelyje. Ten buvo ir daugiau nušautų
žmonių, kurių pavardžių nežinau.
Likome ant pliko lauko. Panašiai nukentėjo ir daugiau Klepočių
kaimo gyventojų, kadangi iš 33 kaimo sodybų liko tik keletas nenukentėjusių.
Prisiminimai iš Petro Naraškevičiaus straipsnio „Degė artojų sodybos“ laikraštyje Tiesa, 1989 04 23, nr. 95 (14014).
Petras Mikalonis iš Klepočių kaimo
Ištrauka iš 1994 m. gruodžio 24 d. Valstiečių laikraštyje, nr. 102–
103 (7362–7363) 15 p. išspausdinto Petro Mikalonio straipsnio „Kalėdos „Vsio zapišem“. Tai jo tų tragiškų dienų prisiminimai.
... tada mane išsivedė į lauką ir pastatė pasvirnėj sušaudyti.
Buvo giedra žiemos naktis, ryškiai danguje švietė žvaigždės. Štai ir
viskas, pagalvojau. Daugiau niekuomet nežiūrėsiu į Paukščių Taką,
neieškosiu dangaus platybėse Šienpjovių. Gaila, kad per savo trumpą
gyvenimą nieko nenuveikiau Tėvynės labui. Nereikėjo pasiduoti. Bet
dar ne vėlu. Tačiau suspardytos kojos vos laikė, atmuštos rankos nekilo. Prieš mane už trijų žingsnių stovėjo rusiškai kalbantis karininkas su naganu rankoje, o kitas, mūsų krašto išgama, mano gimtąja
kalba klausė: „Į kur šauti? Į galvą ar į krūtinę?“ – „Man vis tiek“,
– atsakiau ir laukiau. Bet, paspardę iki valios, vėl įgrūdo į tą patį
kambarį. Paryčiu apklausa baigėsi. Gerai prašvitus atsidarė rūsio
dangtis, tarp kitų pavardžių išgirdęs ir savo, pakilau į viršų. Pasakė,
kad galiu eiti į namus.
Netrukus atėjo Edvardas Mikalonis. Apglėbėm vienas kitą, lyg
dešimt metų nesimatę. Kalba nesimezgė. Pasakė tik, kad kaime daug
lavonų ir nėra vyrų, galinčių palaidoti. Pasikinkėm arklius į porinį
vežimą ir nuvažiavom į Klepočių sodavietę. Pirmiausia iš vieškelio
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pasukom į Leonardo Mikalonio būkles. Vieni degėsiai. Juos apžiūrėję, nepastebėjom nei gyvų, nei mirusių. Nuvažiavom į buvusią Adolfo
ir Broniaus Muzikevičių sodybą. Bronių radome nudurtą ar nušautą
kieme prie šulinio. Jo žandikaulis, matyt, numuštas šautuvo buože,
gulėjo ant krūtinės. Apžiūrėję sudegusių trobesių vietas, įsitikinome,
kad Adolfo nėra. Matyt, bus pabėgęs ar suimtas. Broniaus sušalusį
lavoną įkėlę į vežimą, nuvažiavome į gretimą sudegintą sodybą. Dar
prieš dvi dienas čia gyvenęs Kazys Muzikevičius tikriausiai buvo palaidotas po degėsiais, nes jo lavono neradome. Apie sūnaus Vyto mirtį
jau minėjau, o dvi jo dukros ir žmona buvo kažkur pasitraukusios.
Bet pas ką? Aplink dykvietė. Nėra Klepočių kaimo.
Kita sodyba priklausė Vaitiekui Kasiulynui. Vaitiekaus lavoną
radome gale sudegusio tvartuko – automato serijos nuskeltu pakaušiu. Smegenys ištiškusios ant sušalusios žemės. Reikėjo kažkaip įkelti
į vežimą. Pamačiau, kaip išbalo Edvardo veidas, ir jis nusisuko. Teko
įkalbėti. Kai pakėlėm, iš po Vaitiekaus kailinių ir iš jų į visas puses
spruko kelios dešimtys pelių. Gaisro metu čia jos gelbėjosi nuo karščio, o paskui – nuo šalčio.
Edvardas pasiūlė toliau nevažiuoti, grįžti atgal. Ką darysim su
pilnu vežimu lavonų? Juos gi reikės palaidoti, o žemė jau giliai įšalusi.
Laidojimui nutarėme panaudoti užsilikusius kapinėse apkasus.
Kai kurie jų buvo gana gilūs. Kasėm ten, kur buvo lengviau. Sušalusi
žemė nepasidavė. Jėgos seko. Paskutinį laidojom Vaitiekų. Jo lavono
ilgis bemaž prilygo apkaso ilgiui. Mūsų nuostabai, Vaitiekus lengvai
nuslydo į amžiną savo guolį, palikdamas išsikišusią virš žemės paviršiaus vienos kojos pėdą. Sušalusi į ledą, koja nenorėjo paklusti. Ką tik
nedarėm, vis tiek ji išlįsdavo į paviršių. Išimti lavono irgi negalėjom,
kažkur jis įstrigo apkaso dugne. Netekęs kantrybės, Vincas Pakala
paėmė kirstuką ir nukirto koją žemiau kelio. Tada šiaip taip lavoną
užpylėm sušalusios žemės grumstais.
Baigę šias šiurpias pakasynas, išgirdome raudą. Apsidairėm aplinkui, bet nieko nepastebėjom. Po kelių minučių ant vieno iš kalniukų
pasirodė moteris. Ant pečių ji nešė sunkų maišą. Jai priėjus arčiau
pažinom. Tai buvo Veronika Mikalonienė. Maiše ji atnešė savo sudegusio vyro Roko Mikalonio palaikus, kad palaidotume. Pasirodo,
ugnyje pirmiausia sudega žmogaus galūnės, galva, o liemuo, turėdamas savyje daugiau skysčio, išsilaiko ilgiau. Tokia baisi patirtis.
Petras Mikalonis.
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Keleto liudininkų prisiminimai yra užrašyti 1990 m. vasario
20 d. laikraščio Alytaus naujienos numeryje Genovaitės Rafanavičienės straipsnyje „Kam naudingas delsimas?“
Gražina Jančiauskaitė-Zubavičienė iš Lizdų kaimo
Buvau tada šešerių metų, bet viską prisimenu. 1944 metais Kūčių
rytą užėjo vienas NKVD būrys, padarė kratą, paprašė dokumentų.
Vyriausias iš jų pasakė, kad mūsų sodybos nereikia deginti, nes maži
vaikai, ir išėjo. Po kiek laiko atėjo antras nemažas būrys. Apstojo ūkinius pastatus. Keliese atėjo į trobą, kurioje kūrenosi krosnis. Vienas
užlipo ant aukšto, paėmė linų kuodelį, paruoštą verpti, nulipęs įkišo
jį į besikūrenančią krosnį ir išėjo laukan, padegė tvartą, kluoną. Kiti
stovėjo apstoję trobą, o mes buvome viduje. Tėvukui liepė bėgti, bet
jis paėmė mus visus tris į glėbį ir klausia: kur aš galiu bėgti? Vienas
ateivis išmėtė mus iš tėvuko glėbio, spyrė jam ir išsivarė. Kiti padegė trobą. Viskas sudegė. Močiutė spėjo tik degantį apklotą išnešti.
Užgesino jį ir apsuko mus visus tris. Visada su ašaromis prisimenu,
kaip mes stovėjome po obelimi, o visas kaimas aplink buvo paskendęs
ugnyje ir riksmuose.
Tėvas Juozas Jančiauskas buvo tris mėnesius tardomas, po to
grįžo, bet jau be sveikatos. Dabar jau miręs. Už ką mus degino? Ir
šiandien niekas negali atsakyti. Tėvas buvo beraštis, kilęs iš didelės valstiečių šeimos. Po gaisro nesugebėjo atstatyti visų pastatų, tik
ūkinį pastatą, kuriame ir dabar mama gyvena. O Juozą Muzikevičių,
kuris priglaudė mus po gaisro, vėliau su šeima išvežė į Sibirą. Keli jo
vaikai ten liko palaidoti.
Jurgis Pakala iš Taručionių kaimo
Tuo metu buvau beveik pačiame tų įvykių sūkuryje. Visi nužudytieji buvo mano mokyklos draugai, kaimynai arba bent geri pažįstami. Viskas prasidėjo staiga, tarytum pagal signalą. Į padanges ėmė
kilti padegtų sodybų juodų dūmų stulpai, buvo girdėti šūviai, širdį
veriantys žmonių pagalbos šauksmai, vaitojimas. Suiminėjo į akis pakliuvusius vyrus, nekreipdami dėmesio nei į jų amžių, nei į sveikatą.
Vienus iškankintus šaudė, mėtė į ugnį gyvus, kitus areštavo. Terorizavo moteris. Grobė viską, kas tinkamesnio pakliuvo į rankas. Areštuotuosius uždarė Ryliškių kaimo gyventojo Vinco Bloznelio nesudegintos sodybos rūsyje. Visą naktį čia juos tardė ir kankino. Gruodžio
24-os dienos rytą visus (jų buvo daug) išsivarė pusnuogius, viela

N E G Y J A N T I D Z Ū K I J O S Ž A I Z DA

303

surištomis rankomis, esant 15–20 laipsnių šalčiui, pėsčius nuvarė į
Merkinę, o iš ten į Alytų. Iš viso apie 45 kilometrai kelio. Mačiau šią
pasigailėtiną eiseną. Tą dieną žmonės laukė švenčių. Tikėjosi pailsėti,
dvasiškai susikaupti, apmąstyti visa, kas praėjo, o vietoje to rankiojo
po laukus nukankintų artimųjų lavonus, iš gaisraviečių nespėjusius
sudegti jų kaulelius, juos laidojo ir plūdo ašaromis, širdies skausmu.
Nesu tikras, ar viską tiksliai man pavyko atkurti. Apie šį įvykį
anksčiau nebuvo parašyta niekur nė žodžio.
Petras Jančiauskas iš Lizdų kaimo
Išaušo 1944 metų gruodžio 23 dienos rytas. Tekanti saulė žadėjo
gražią dieną. Tėvas šėrė gyvulius, mama ruošė pusryčius mums, keturiems vaikams, besirengiantiems keliauti į Ryliškių progimnaziją.
Man ėjo keturioliktieji, todėl tą dieną puikiai prisimenu. Iškeliauti į mokyklą neteko. Pasigirdo piktas šuns Margio lojimas. Su tėvu
išėjome į kiemą pasižiūrėti. Ten pamatėme, kad, atkišę automatus,
pistoletus, baltais kailiniais apsivilkę rusų kareiviai ir ginkluoti civiliai užplūdo mūsų kiemą. Jie puolė tikrinti pastatus. Pirmučiausia
nušovė šunį. Mus sugrūdo į trobą ir pradėjo kratą. Iš palovio vienas
kratytojas ištraukė mano karo metais medinėje priešlėktuvinių šovinių dėžėje sukauptą „turtą“. Ten buvo iššautų šovinių tūtelės, parako
maišeliai. Visa tai be tėvų žinios buvau surinkęs Nemuno pakrantėse, kur praūžė mūšiai. Į klausimą, kam visa tai man reikalinga, aš,
pastiręs iš baimės, negalėjau atsakyti. Paraką kareiviai išbėrė ant
medinių grindų ir uždegė. Liepsnos stulpas pasiekė medines lubas,
bet jos neužsidegė. Kareiviai kaišiojo degtukus prie sienų, svilino
iš tarpurąsčių išsikišusias samanas, bet namo dar neuždegė. Paskui viename trobos gale įsikūrė egzekutorių štabas. Klausinėjo apie
banditus, apie kuriuos neturėjome nė mažiausio supratimo. Į trobą
pradėjo vesti kaimynus ir kitų kaimų gyventojus, kuriuos po tardymo
uždarė mūsų svirne. Išėjęs į kiemą, pamačiau, kad liepsnoja kaimyno
Juliaus Jančiausko, toliau gyvenančių kaimynų, taip pat gretimo Klepočių kaimo sodybos. Ugnies ūžimas, traškėjimas, ramaus ryto tyloje į dangų kylantys dūmai atrodė siaubingai. Pievoje, prie šulinėlio,
išvydau skerdyklą: kareiviai svilino ir mėsinėjo iš kaimyno Juliaus
Jančiausko atimtas kiaules.
Vidurdienį į kiemą įvažiavo lengvasis automobilis. Iš jo išlipę karininkai (gal buvo ir civilių – neatsimenu) įėjo į štabą mūsų troboje.
Jie greitai išvažiavo. Gerai prisimenu, kad po jų vizito daugiau pas-
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tatų nebuvo uždegta ir visas štabas su sunkvežimiais ir vežimais taip
pat greitai išdardėjo. Mane privertė padėti civiliškai apsirengusiam
vyriškiui varyti iš sudegintų sodybų paimtus galvijus. Mes ilgai gainiojome po laukus didelę bandą, varėme ją Ryliškių link. Jis raitas, o
aš pėsčias. Vos nužengęs nuo savo laukų į Klepočių kaimo žemę, pamačiau nušautą Kazį Mikalonį (pravarde Petrikos Kazys), nuoširdų,
gerą žmogų, raišą invalidą. Jo namai buvo sudeginti. Po jo galva,
matyt, motina buvo padėjusi pagalvę. Visas Klepočių kaimas smilko.
Prie kryžiaus, šalia sudegusios sodybos, kelio griovyje, su skyle galvoje gulėjo Vaitiekaus Kasiulyno lavonas.
Petro Jančiausko prisiminimai iš Petro Naraškevičiaus straipsnio
„Degė artojų sodybos“ laikraštyje Tiesa, 1989 04 23, nr. 95 (14014).
Vytautas Milius iš Druskininkų kaimo
Prisiminimai iš straipsnio „Liepsnose regiu gimtinę“ žurnale
Mūsų girios, 1989, p. 15.
...mūsų namai liko nesudeginti. Tą patį vakarą sužinojome, kad
daugelį mūsų ir kitų kaimų vyrų budeliai nuvarė į Merkinę – apie 14
kilometrų, ten suklupdė visus ant gatvės grindinio ir vėliau pėsčius
nuvarė į Alytų (25 km kelio).
Sekmadienį, gruodžio 24 dieną, Kūčių rytą, motina ir kitos moterys nuvežė į Alytų suimtiesiems maisto. Maistą priėmė stribai, sakė,
kad visi atvestieji yra. Šie buvo suvaryti į sugriautų per karą namų
rūsius. Tačiau motina, grįžusi iš Alytaus, rado tėvelį paguldytą ant
lovos sustingusį. Tėvelis, trys kaimynai ir 16 metų berniukas iš Klepočių kaimo, kurio tėvą nukankinę sudegino, šeštadienio vakare, saulei nusileidus, buvo visi penki sušaudyti Klepočių kaimo miškelyje.
Tėvelis nušautas iš automato.
TEBŪNIE NIEKAS NEPAMIRŠTAS
1989–1990 metais Alytaus sąjūdininkai tose apylinkėse organizavo kūrybines stovyklas. Menininkai nukentėjusiuose kaimuose kūrė
memorialinį ansamblį žuvusiųjų per pirmąsias pokario Kalėdas atminimui. Sukurta ir pastatyta 15 koplytstulpių, kryžių ir skulptūrų.
Kūrybiniame darbe dalyvavo kalviai: Vytautas Jarutis, Vytautas
Kryževičius, Kazys Babravičius, Valdas Valentinavičius, Alius Liaukus; medžio skulptūrų drožėjai: Arvydas Švirmickas, Jonas Ražanskas,
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Vytautas Jukna, Saulius Lampickas, Vitalijus Daugaliovas, Antanas
Česnulis, Tauras Česnulevičius, Balys Dabrukas, Algirdas Judickas,
Pranciškus Maloška, Petras Pranckevičius; keramikas Vytautas Ledas,
architektas Romas Balčius.
Alytaus kraštotyros muziejuje yra saugomos aštuonios varinės
paminklinės lentos, kuriose surašytos 1944 m. gruodžio 23–26 d. Ryliškių apylinkių kaimuose vykdytų represijų aukų pavardės.

I PAMINKLINĖ LENTA
Ryliškių kaime nužudyti: Steponas Navagrudskas, Vladas Navagrudskas, Vaclovas Prieskienis. Sudeginta keturios sodybos.
Miežionių kaime sudeginta viena sodyba.
II PAMINKLINĖ LENTA
Einorių kaime nužudyti: Juozas Krajauskas, Antanas Krajauskas.
Gečialaukio kaime nužudytas Juozas Petravičius.
Pikietos vienkiemy nužudytas Petras Akstinas.
Piliakalnio kaime sudeginta viena sodyba.
III PAMINKLINĖ LENTA
„Čia būta mano lūpų ir akių,
Čia mano rankų klaidžiota,
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugau aš prie jūsų.
Norėsit nusiplėšt – labai skaudės
Atėjus lapų išėjimo metui,
Tą vakarą, kada manęs nebus,
Brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu?
Ar girdite, kaip suplaka sparnais
Nepasakyti žodžiai? Meilės kalnas
Tas žemės kauburėlis, kur žolės
Žalia malda per vasarą švytuoja.“
Just. Marcinkevičius
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IV PAMINKLINĖ LENTA
Taručionių kaime nužudyti: Zigmas Karpuška, Antanas Burzdikas,
Vincas Krukonis. Sudeginta penkios sodybos.
Pieriškių kaime nužudyti: Mykolas Dakinevičius, Vaclovas Kilmanas.
Sudegintas Rinkavos dvaras.
V PAMINKLINĖ LENTA
Klepočių kaime nužudyti: Adomas Baranauskas, Vaitiekus Kasiulynas, Jonas Mikalonis, Juozas Mikalonis, Kazys Mikalonis, Rokas
Mikalonis, Andrius Muzikevičius, Bronius Muzikevičius, Juozas
Muzikevičius, Kazys Muzikevičius, Vytautas Muzikevičius, Vladas Muzikevičius. Sudeginta dvidešimt viena sodyba.
VI PAMINKLINĖ LENTA
Galintėnų kaime nužudytas Rokas Juškelis.
Fermos kaime nužudyti: Julius Pavilonis, Pranas Čaplikas.
Sudegintos dvi sodybos.
Ežerynų kaime sudeginta viena sodyba.
VII PAMINKLINĖ LENTA
Druskininkų kaime nužudyti: Tomas Burokas, Julius Milius, Augustas Prieskienis, Karolis Prieskienis, Vaclovas Burneika. Sudeginta keturios sodybos.
Lizdų kaime sudegintos aštuonios sodybos.
VIII PAMINKLINĖ LENTA
Vabalių kaime nužudyti: Elena Gegužienė, Zigmas Gegužis, Jurgis
Bucevičius, Aleksas Makaravičius. Sudegintos devynios sodybos.
Dubrių kaime nužudytas Vaclovas Maslauskas. Sudegintos dvi sodybos.
Pasimelsk už mus.
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Kelių sankryžoje, kur nuo kelio Kaunas–Druskininkai atsišakoja kelias į Ryliškius, stovi įspūdingas Tauro Česnulevičiaus
sukurtas koplytstulpis – atminimo memorialo, skirto žuvusiems
per 1944 metų šv. Kalėdas nuo okupantų teroro, dalis

Mėnesiena Lizdų kaime
Po nakties prisiglausk po žaliąja akim mėnesienos,
Senas namas paraus ir gelsvai pasigers mano kiemas,
Tik sienojų plyšy saulės kvapas pulsuoja dar gyvas...
O, mėnuli, rašyk aukso žodžiais, kurie nesudyla.
Kad šioj žemėj buvau, laimės ženklą širdy turėjau,
O dabar parėjau ir ant slenksčio namų padėjau,
Tokį lengvą kadais, o dabar jau pavargusį vėją...
Pasikeiskim vardais, kolei mėnuo vardų neatspėjo.
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O šešėliai šalti, ten nėra nei vardų, nei figūrų,
Tiktai žemės vilty trupinėliai žiedų vėjy gūra,
Pasitinka tamsus tas nutolstantis klaidžiai takas,
Nors aplinkui šviesu, žalsvos mėnesio širdys plaka...
Tad pareikim visi prie atvėstančių namo sienojų,
Juk tas pulsas naktų niekada mumyse nesustoja,
Gal net motina lauks – siluetas rytmečių rūko...
– Mama, mama, pabusk, mėnesiena širdy sutrūko...
Scholastika
Kavaliauskienė

					

Albertas Belevičius

Rašant straipsnį pasinaudota istoriko Sigito Jegelevičiaus knyga
Nemunaitis ir jo parapija, 2002; kompaktinėse plokštelėse įrašytais
prisiminimais ir Ryliškių bibliotekos archyvu.

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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Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS –
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
Tarybos prezidiumo pirmininkas,
Lietuvos prezidentas
2014-ieji – Lietuvos prezidento rinkimų metai. Ta proga prisiminkime prezidentą Joną Žemaitį-Vytautą, kurio 105-ąsias gimimo bei
60-ąsias žūties metines šiemet minime.
Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos partizanų vadą, Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininką generolą Joną Žemaitį-Vytautą Lietuvos prezidentu pripažino tiktai 2009
metais. Tačiau Lietuvoje žmonės J. Žemaitį-Vytautą jau seniai vadino prezidentu, nes sunkiausiais išbandymų metais savo veikla, apsisprendimais, visu gyvenimu jis įrodė savo išskirtinį santykį su tauta,
su Valstybe, įrodė, kad tautos laisvė yra vertybė, dėl kurios verta net
mirti.
Dabar dažnai pamirštama, kuo buvom stiprūs sugebėdami atlaikyti juodus okupacijos metus. Dvasinių, tautinių vertybių, kultūros,
tradicijų reikšmė sumenkinama, jos tampa tarsi nebesvarbios. Nuolat
akcentuojami tik ekonominiai dalykai. Daugumą žmonių tai orientuoja į vienintelį gyvenimo tikslą – kuo greičiau praturtėti. Tačiau istorija
rodo – jeigu būtume galvoję tik apie ekonomiką, finansus, turėję tik
vartotojišką visuomenę, kažin ar galėtume šiandien kalbėti apie pokario partizanų didvyrišką pasiaukojimą, prezidentą J. Žemaitį-Vytautą,
daugelį kitų veiksnių ir įvykių, kurie mūsų tautoje pagrįsti patriotizmu
ir teisingumu.
Jonas Žemaitis-Vytautas
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Paskutinis Jono Žemaičio žodis jo teisme buvo:
Aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, manau, kad Sovietų Sąjunga
ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį. Šį sovietų vyriausybės
žingsnį laikau neteisėtu… Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu
aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir
nelaikau nusikalstamais. Tik noriu pabrėžti, kad, kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova
laikytųsi humanizmo principų. Jokių žvėriškumų aš neleidau. Koks
bus teismo sprendimas – man žinoma. Aš vis tiek manau, kad kova,
kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatų.
1954 m. lapkričio 26 d. J. Žemaitis-Vytautas sušaudytas Maskvos
Butyrkų kalėjime, jo palaikai yra Maskvoje, Dono vienuolyno masinėje kapavietėje.
Okupantų kulkos nutraukė šios iškilios asmenybės gyvybę, neturėsime Lietuvoje ir prezidento Jono Žemaičio kapo, tačiau visada
turėsime šio nepaprasto žmogaus atminimą. Žmogaus, kuris sujungė
visas su sovietiniais okupantais Lietuvoje kovojusias jėgas į vieningą
organizaciją – Lietuvos laisvės kovos sąjūdį. Žmogaus, kuris vadovavo
laisvės kovotojams partizanams, apsisprendusiems ginti savo valstybę. Jų dėka dar dešimt metų po antros sovietinės okupacijos Lietuva
buvo. Partizanai buvo teisėti savo valstybės piliečiai, jie niekada nebuvo Sovietų Sąjungos piliečiais. Pagrindiniame partizanų dokumente 1949 metų Vasario 16-osios Deklaracijoje kaip konstitucijoje buvo
išdėstytos ne tik pagrindinės Sąjūdžio politinės programos nuostatos,
nusakyta lietuvių tautos kovos esmė, bet ir numatytas būsimos demokratinės valstybės kūrimo modelis – pasisakyta už demokratinę
respubliką, lygių teisių visiems Lietuvos piliečiams, neprasikaltusiems
lietuvių tautos interesams, garantavimą, konstatuota, kad suvereni
Lietuvos valdžia priklauso tautai, numatytos būsimo teisingumo vykdymo nuostatos, socialinių problemų sprendimai ir kiti klausimai.
Politinė išmintis, valstybinis brandumas, įsipareigojimas laisvės ir
demokratijos vertybėms atsispindi šiame istoriniame dokumente, kuris 1999 m. LR Seimo pripažintas Lietuvos Valstybės teisės aktu.
Trumpai priminsiu prezidento Jono Žemaičio-Vytauto biografiją.
Jis gimė 1909 m. kovo 15 d. Palangoje, Jono ir Petronėlės Žemaičių šeimoje. 1910 m. Žemaičių šeima persikraustė į Lomžą. 1917 m.
apsigyveno Raseiniuose, ten J. Žemaitis baigė progimnaziją. 1926 m.,
baigęs šešias Raseinių gimnazijos klases, įstojo į Kauno karo mokyklą.
1929 m. baigė mokyklą, gavo leitenanto laipsnį, ėmė tarnauti 2-aja-
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me artilerijos pulke kuopos vadu. 1936–1938 m. studijavo Prancūzijos Fontenblo artilerijos mokykloje (Ecole d’Artillerie de Fontainebleau). Baigęs stažuotę ir gavęs kapitono laipsnį, vadovavo Lietuvos
kariuomenės 1-ojo, vėliau 4-ojo artilerijos pulko mokomajai baterijai.
1940 m. pateko į formuojamą 29-ąjį šaulių korpusą. Karo pradžia jį
užklupo Varėnos poligone. Gavęs įsakymą trauktis į Rytus, Jonas Žemaitis su grupe karininkų sąmoningai atsiliko ir pasidavė į vokiečių
nelaisvę. Nenorėjęs tarnauti vokiečiams, išėjo į atsargą ir apsigyveno
Kaune, ten įsidarbino Energetikos valdyboje. Susituokė su Elena Valionyte. 1941 m. gruodžio mėnesį gimė sūnus Laimutis, 1942 m. birželį
su šeima persikėlė į Kiaulininkų kaimą (Šiluvos valsčius) ir iki 1944 m.
kovo mėnesio dirbo Šiluvos žemės ūkio kooperatyve. Vokiečių okupacijos metais įsitraukė į rezistencinę veiklą: platino antinacinę spaudą,
1944 m. Šiluvos ir Tytuvėnų valsčiuose suorganizavo apie 150 vyrų į
generolo Povilo Plechavičiaus vietinę rinktinę. 1944 m. kovo mėnesį
buvo paskirtas Vietinės rinktinės 310-ojo bataliono vadu.
Raudonajai armijai užėmus Lietuvą, kurį laiką slapstėsi. 1945 m.
kovą jis susisiekė su Lietuvos laisvės armijos atstovais ir, davęs priesaiką, birželio mėnesį tapo Juozo Čeponio vadovaujamos partizanų
Žebenkšties rinktinės Raseinių rajone nariu. J. Žemaitis tapo šios rinktinės štabo viršininku.
Prasidėjo aktyvi J. Žemaičio rezistencinė veikla. 1946 m. rugpjūčio 20 d. jis tapo Šerno rinktinės vadu, o nuo 1945 m. – Žebenkšties
rinktinės štabo viršininku. 1947 m. gegužę buvo išrinktas Kęstučio
apygardos vadu. 1948 m. gegužės mėnesį įkūrė Jūros (Vakarų Lietuvos) partizanų sritį, tapo jos vadu.
1949 m. vasarį vyriausiųjų partizanų vadų suvažiavime J. Žemaitis išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku, taip pat laikinai
ėjo gynybos pajėgų vado pareigas. Jam suteiktas partizanų generolo
laipsnis. 1951 m. gruodį ištikus insultui atsisakė pareigų ir gulėjo paralyžiuotas bunkeryje Šimkaičių miške (Jurbarko raj.). 1953 m. gegužės
30 d. bunkeris buvo išduotas. Vėliau – teismas ir mirties nuosprendis.
Dievo ir žmonių valia man leido pajusti Jono Žemaičio-Vytauto
buvimą nepaprastai ir savitai – per savo tėvelį, partizanų vadą generolą
Adolfą Ramanauską-Vanagą. Susitiko abu partizanų vadai 1949 m.
vasario mėnesį vyriausiųjų Lietuvos partizanų vadų suvažiavime
Radviliškio rajone, kur buvo įkurtas LLKS. 1949 m. vasario 16 d. jie
(su kitais signatarais) pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaraciją. Taigi abu yra šios Deklaracijos signatarai. (2010 m.
LR Seimo pripažinti Nepriklausomybės signatarais.)
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J. Žemaitis-Vytautas LLKS suvažiavime buvo išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku, o A. Ramanauskas-Vanagas tapo pirmuoju jo pavaduotoju (vėliau, jam susirgus, ėjo LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas).
J. Žemaičio-Vytauto pasirašytu įsakymu A. Ramanauskas-Vanagas buvo paskirtas ir ėjo LLKS gynybos pajėgų vado pareigas.
Jų gyvenime būta ir daugiau sutapimų: abu mokėsi Kauno karo
mokykloje, į partizaninį pasipriešinimą įsitraukė 1945 m., abu tais pačiais 1947-aisiais ėmė vadovauti partizanų apygardoms (J. ŽemaitisVytautas Jungtinei Kęstučio, A. Ramanauskas-Vanagas – Dainavos),
1948 m. tapo partizanų sričių vadais (J. Žemaitis-Vytautas – Jūros
(Vakarų Lietuvos), A. Ramanauskas-Vanagas – Nemuno (Pietų Lietuvos) srities). Abu vadai buvo išduoti. Abu kalinti toje pačioje buvusio KGB vidaus kalėjimo pirmoje kameroje (suprantama, skirtingu
laiku).
Po daugelio metų, jau nepriklausomoje Lietuvoje, šioje kameroje
sutikau LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko generolo J. ŽemaičioVytauto sūnų, dabar jau amžinatilsį, Laimutį. Sužinojau jo sudėtingą
gyvenimo istoriją. Tada, prisimenu, atkreipiau dėmesį į vieną keistą
sutapimą – mums abiem tėvai parinko mažybinius vardus. Tik gyvenimas sovietmečiu nesiskaitė su mūsų vardais ir nebuvo mums švelnus.
Buvome kovojusių už tautos laisvę, su sovietine okupacija partizanų
vadų, tada, sovietmečiu, deja, vadintų kitais vardais, vaikai.
Ir J. Žemaitis-Vytautas, ir A. Ramanauskas-Vanagas gimė kovą.
Abiejų mūsų tėvai sušaudyti lapkrity.
Savotiškus, nes kartu ir džiaugsmingus, ir liūdnus jausmus išgyvenau Palangoje, kuomet J. Žemaičiui-Vytautui buvo suteikiamas Palangos Garbės piliečio vardas. Buvau pakviesta į tą gražią ceremoniją,
vykusią labai iškilmingai Palangos gintaro muziejuje. Džiaugiausi, nes
pagerbė tikrai ypatingą, to vertą žmogų. J. Žemaičio-Vytauto sūnaus
Laimučio nebuvo, jau buvo iškeliavęs amžinybėn. Pakirto liga. Per
Garbės vardo suteikimo ceremoniją buvau pakviesta parašu paliudyti
šį aktą Miesto garbės piliečių knygoje, pakviesta kaip LLKS Tarybos
prezidiumo pirmininko J. Žemaičio-Vytauto pirmojo pavaduotojo dukra. Tai garbinga misija, bet eidama ir pasirašydama labai skaudžiai
jaučiau Laimučio nebuvimą. Dariau tai, ką turėjo padaryti Žemaičio
sūnus. Buvo labai gaila, kad jo nėra. Guodžiausi, kad tai, už ką kovojo
mūsų Tėvai, už ką aukojosi, išsipildė. Lietuva laisva. Jie tuo džiaugtųsi
ir didžiuotųsi.
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Saugodami ir puoselėdami Lietuvos laisvę, Lietuvos Nepriklausomybę kaip didžiausią vertybę džiaukimės ir didžiuokimės savo valstybe ir mes. Amžina pagarba telydi tuos, kurie kovojo ir žuvo už ją.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė (g. 1950 m. Prienuose) – inžinierė, politinė veikėja. Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra.
Iki 1956 m. slapstėsi su tėvais pas patikimus Lietuvos žmones. Svetima pavarde pradėjo lankyti mokyklą. Tik KGB areštavus tėvus, jai grąžinti tikrieji
vardas ir pavardė. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, šilumos, dujų
tiekimo ir vėdinimo specialybės studijas. Dirbo inžiniere ir vadybininke.
Paskelbė straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo, pilietiškumo temomis. Sudarė knygas apie savo tėvą Generolas Adolfas RamanauskasVanagas tautos ir valstybės atmintyje (su K. Kasparu; Kaunas, 2007), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas: albumas (Vilnius: LR krašto apsaugos
ministerija, 2008).

Auksutė
RamanauskaitėSkokauskienė
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SKARDUPIŲ RADINYS
Kai 1940 metais jaunas Skardupių parapijos klebonas Antanas
Ylius visų vėjų pagairėje esančiame kaimelyje pradėjo statyti bažnyčią, jam nepritrūko nei darbininkų, nei talkininkų. Prieškario kaimas
dar nebuvo įtikinėjamas, kad Tėvynė – ten, kur daugiau mokama,
žurnalistai dar nevogravo, kad lietuvio religija – tai krepšinis ir alus.
Mano tėvų kartai sąvokos Tėvynė, Kalba, Tikėjimas buvo šventos, ir
šventovę statančiam kunigui be atlyginimo ir be degtinės talkino ne
tik Skardupių, bet ir aplinkinių kaimų vyrai.
Tiesą sakant, ta bažnyčia jau buvo pradėta statyti. Dar prieš
A. Yliui atsikeliant į Skardupius tos parapijos klebonas A. Kazlauskas
Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio ir Liudvinavo parapijų sandūroje esančiame kaime išliejo būsimos bažnyčios pamatus, bet apie statybas patyrė vyskupas Antanas Karosas ir dėl jam vienam žinomų priežasčių darbus sustabdė. O, kad ganytojas būtų žvilgtelėjęs bent metus
į ateitį! Gal tuomet, užuot statybas nutraukęs, būtų jas paspartinęs?
Nes ateityje tebuvo okupacijos ir karai, per kuriuos ne tiek statoma,
kiek griaunama.
Taip ir atsitiko. Statybininkams dar nebaigus plušėti, vieną okupantą pakeitė kitas, netrukus prasidėjo ir karas. Visą vokietmetį
A. Ylius blaškėsi, ieškodamas čia lentų, čia stiklo savo didžiajam statiniui, ir nepaprastai džiaugėsi, kai, karui dar nepasibaigus, kaimo viduryje iškilo ne tik bažnytėlė, bet ir vienuolių marijonų naujokynas
bei klebonija.
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Per anksti apsidžiaugė! Šio žmogaus gyvenimo darbas dar
buvo prieš akis, ir jam nuveikti prireiks nepalyginamai daugiau
pastangų, nei varganai bažnytėlei suręsti.
Koks tai darbas, kunigas sužinojo karui baigiantis.
1944 m. vasarą grįžus sovietinei kariuomenei, Lietuvoje
pasikartojo 1940-ųjų sumaištis. Gal net didesnė. Didžiausios
prieškario negandos buvo suėmimai ir tremtis, dabar prie jų
prisidėjo frontas. Karas dar buvo nesibaigęs, visai netoli, Rytprūsiuose, dieną naktį griaudėjo pabūklai, tad rusai kaip ir vokiečiai gaudė vyrus, kad išsiųstų juos į frontą ar kitaip pražudytų.
Valdžiai smurtaujant, prasidėjo ir žmonių tarpusavio sąskaitų suvedinėjimas, taip pat labai dažnai pasibaigdavęs kraujo
praliejimu. Kunigas A. Ylius matė prasidėjusį tautos genocidą,
krimtosi dėl jo, bet pakeisti padėties pats vienas negalėjo. Pernelyg gausus buvo priešas, pernelyg lengvai liejo jam nepritariančių kraują.
1945 m. pradžioje Skardupiuose apsigyveno nuo raudonųjų besislapstantis buvęs Marijampolės policijos viršininko
pavaduotojas Jonas Pileckis. Žodis po žodžio vyrai sutarė, kad
reikia veiksmingiau priešintis naujojo okupanto ir jo pakalikų
smurtui. Beliko rasti būdą, kaip tai daryti.
Tuo metu Žuvinto paliose ir aplinkiniuose miškuose jau
slapstėsi kontaktų su naująja valdžia vengiantys vyrai. Daugelis jų buvo ginkluoti. Skardupių dvejetas žinojo apie naujuosius
miško gyventojus ir nutarė su jais susitikti. Šnekėtasi birželio
17-os vakarą Skardupių klebonijoje. Pasitarime dalyvavo ne
tik miškiniai, bet ir buvę bažnyčios statytojai bei kiti į nuošalių
Skardupių apylinkes okupacijos atblokšti vyrai.
Po neilgų diskusijų susirinkusieji įkūrė Pirmąjį Algimanto
skyrių – partizanų kovinį-teritorinį darinį, pasiryžusį kovoti su
raudonuoju okupantu. Kova turėjo baigtis Lietuvos atskyrimu
nuo Tarybų Sąjungos. Gilią naktį partizanai kūrėjai, kaip jie pasivadino, prisiekė. Aplink stalą, ant kurio gulėjo Biblija ir ginklas, sustojo būsimas Pirmojo Algimanto skyriaus vadas Jonas
Pileckis-Brokas (pasak A. Yliaus, jis pasivadino Buroku, bet
spaudoje įsitvirtino Brokas; Broku jį vadinsiu ir aš), ginklininkas Antanas Gudelevičius-Šarka, kovotojai Algirdas Januškaitis-Pelėda, Albinas Pilypas-Drūtys, Juozas Urbonas-Dimitras,
Juozas Bukaveckas-Varnelis, Juozas Lasevičius-Vanagas.
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Jonas Pileckis-Brokas,
Šarūnas – vienas iš Tauro
apygardos kūrėjų.
1946.10.22 žuvo
išduotas Žvirgždaičių vlsč.

Kunigas Antanas
Ylius-Vilkas
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Prisiekė ir kunigas A. Ylius, tapęs būrio kapelionu bei sanitarijos dalies viršininku. Prisiminęs legendą apie Geležinį Vilką, jis pasivadino Vilku. Pasitarimui pasibaigus J. Pileckis,
kurio buvo graži rašysena, surašė protokolą, ir šis atsidūrė A. Yliaus
stalčiuje. Tai buvo vienas iš svarbesnių būsimo Skardupių radinio dokumentų.
Po kurio laiko, liepos 19-ą, „sklandesniam darbui tarp veikiančių
būrių tęsti ir naujoms partizanų jėgoms telkti“ buvo įsteigtas Tauro
apygardos partizanų štabas. Į jį įeina štabo viršininkas kap. Leonas
Taunys-Kovas, komplektavimo ir ginklavimo skyriaus viršininkas Jonas Pileckis-Brokas, propagandos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, baudžiamojo būrio ir žvalgybos viršininkas Vytautas Gavėnas-Vampyras, kapelionas ir sanitarijos skyriaus viršininkas kun.
Antanas Ylius-Vilkas.
Savo atsiminimų „Liūtas išsigando pelės“ pirmame variante,
parašytame 1983 m. ir 1991 m. aptiktame Lietuvos KGB archyve,
A. Ylius rašo, kad liepos 19-ą buvo sudaryta Tauro apylinkė, į kurią
turėjo įeiti Palių miškai (Buktos urėdija), Kazlų Rūdos girios, Marijampolės, Vilkaviškio, Alytaus apskritis ligi Nemuno. Atsiminimų
1990 metų redakcijoje apylinkė vėl vadinama apygarda. Manau, tai
nelabai svarbu. Svarbiau, kad tą 1945-ųjų liepą pirmąkart nuskambėjo
būsimos Suvalkijos partizanų apygardos vardas: Tauro.
Įkūrus apylinkės – apygardos štabą netrukus Žydronių kaime pas
A. Ratkelį įvyksta Tauro apygardos partizanų 1 būrio skyrininkų pasitarimas, jame paskelbiamas „Tauro apygardos partizanų veikimo statutas“. Brokas protokoluoja ir šiuos bendražygių veiksmus – papildo
būsimą Radinį dar vienu dokumentu.
Pats laikas paaiškinti, kas yra tas radinys. Skardupių radinys – tai
partizanų Tauro apygardos įkūrimo bei pirmųjų jos veiklos savaičių
dokumentai, paslėpti Skardupių klebonijoje 1945 metų spalį. Suvalkijos partizanai vieninteliai Lietuvoje užfiksavo popieriuje visus savo
apygardos kūrimo etapus ir tuos dokumentus išsaugojo. Kitos 9 partizanų apygardos tokių dokumentų nepaliko.
Rugpjūčio 5 d. Skardupiuose toliau aptariamos partizanų veiklos
aktualijos. Posėdis, kaip jau įprasta, protokoluojamas. Skaitant šį protokolą susidaro įspūdis, kad būtent rugpjūčio 5 d. buvo įsteigta partizanų Tauro apygarda, bet protokoluojant susirinkimas pavadintas
„Suvalkijos apygardos partizanų steigiamuoju susirinkimu“, o painiavai didinti toliau kalbama apie laikino apygardos štabo sudarymą.
Todėl teisingiausia būtų manyti – ir manoma, – kad Tauro apygardos
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įkūrimo data – 1945 metų rugpjūčio 15 diena. Tą dieną Skardupiuose
įvyko Suvalkijos apygardos partizanų rinktinių ir grupių vadų susirinkimas, vadovaujamas apygardos laikinojo štabo vado kap. Kovo. Nors
protokole kartais sunku atskirti, kur kalbama apie apygardos štabą,
kur – apie apygardą, esminis jo sakinys nekelia abejonių: „Apygardos
ribos, kaip numatyta anksčiau, visa Suvalkija šiapus Nemuno. Apygardą pavadinti Tauro apygarda.“

Tauro apygardos įkūrimo protokolas, Jono Pileckio-Broko išsaugotas Skardupių
klebonijoje. 1-as lapas
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Posėdžiauta nuo 13.30 iki 17 valandos. Protokolą pasirašė minėtas
Leonas Taunys-Kovas, Liudvikas Butkevičius-Luobas, Vytautas Bacevičius-Vygandas, Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras, Vaclovas
Navickas-Perkūnas, Vincas Radzevičius-Vaidila (Vaidilas), Jonas Pileckis-Brokas, Albinas Ratkelis-Oželis, Stasys Šačkus-Uosis, Vincas
Albinas Kulboka-Vytenis ir Kazys Lapinskas-Berželis.
Apygardos vadu patvirtintas kapitonas Kovas, jo adjutantu – Brokas, štabo viršininku – leitenantas Vygandas.
Kadangi rugpjūčio 15-ąją bažnyčioje vyko Žolinių iškilmės, kunigas A. Ylius-Vilkas apygardos įkūrimo ceremonijoje nedalyvavo – tokią dieną kunigo vieta prie altoriaus. Tačiau tikrasis partizanų Tauro
apygardos sumanytojas ir įkūrėjas buvo jis, Skardupių klebonas, kunigas marijonas Antanas Ylius.
Jis gimė 1909 m. balandžio 21 d. Kėdainių apskrities Ariogalos
valsčiaus Šliužių Paginėvio kaime. Anksti netekęs tėvo, vienas iš šešių
vaikų šeimoje, nuo mažų dienų gavo tarnauti pas ūkininkus. Žiemą
lankė mokyklą. Pastebėjęs vaiko gabumus ir žinodamas, kaip skurdžiai jis gyvena, suvalkietis mokytojas V. Bendoravičius nukreipė
paauglį į Marijampolę pas tėvus marijonus. A. Yliui pasiūlymas tiko.
1931 m. jis baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1934 m. buvo
įšventintas kunigu. Vikaravo Marijampolėje. 1940 m. sovietams uždarius Marijampolės vienuolyną, jaunas kunigas paskiriamas nuošalaus

Tauro apygardos štabo priesaika. Iš kairės: Jonas Pileckis-Brokas, Leonas TaunysKovas, Antanas Ylius-Vilkas, Albinas Ratkelis-Oželis, Vytautas Gavėnas-Vampyras
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Skardupių kaimo klebonu ir iki 1941 m. vidurio pastato kaime bažnyčią – vienintelę bažnyčią Lietuvoje, pastatytą pirmuoju sovietmečiu.
1944 m. prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai kunigas statytojas
virto kunigu kovotoju. Didžiausias jo pasiekimas šiame fronte buvo
partizanų apygardos Suvalkijoje įkūrimas.
Apygardos įkūrimo dieną Skardupių klebonijoje buvo surašytas
„Tauro“ apygardai įsakymas Nr. 1“, kuriuo apygardos įkūrėjai pasidalijo pareigomis. Rugpjūčio 22-ąją skelbiamas „Tauro“ apygardai įsakymas Nr. 1 (op) [operatyvinis]“. Šiuo įsakymu apygarda padalijama
į 5 rinktines: Patrimpo, Vytauto (kartais ji pavadinama Vytauto Didžiojo rinktine), Stirnos (būsimąją Žalgirio), Geležinio Vilko, Perkūno
(būsimąją Gedimino).
Perkūno rinktinės vadui įsakoma užmegzti ryšį su Alytaus štabu, Užnemunės veikiančių grupių vadovybe ir Suvalkų trikampio
veikiančiomis grupėmis. Reikšminga nuoroda! Lietuva nesusitaikė su
1920 m. lenkų grobimais ir ketino kovoti ne tik su sovietų, bet ir su
lenkų okupantais.
Buvo dar viena besikuriančios partizanų apygardos susidomėjimo Seinija priežastis. Tiek Leonas Taunys-Kovas, tiek Zigmas
Drunga-Mykolas Jonas, tiek Antanas Baltūsis-Žvejys suprato Suvalkų trikampio reikšmę Lietuvai. Tik per šį lietuvių anklavą Lenkijoje
Lietuvos laisvės kovotojai galėjo susisiekti su mūsų išeivija, o per ją
– su Vakarų valstybėmis, kurioms reikėjo priminti Atlanto chartiją ir
netesėtus pažadus.
Su Seinija ribojosi Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-oji kuopa. 1945 m. kovą šios kuopos vadas Adolfas Valenta-Ožys su kovotoju
Kostu Kubiliumi-Meška nusigavo į Punsko apylinkes pasižvalgyti. Po
šio žygio per sieną vyko kiti partizanų prasiveržimai, ir iki 1951 m.
Suvalkų trikampyje veikė kad ir negausus, bet veiklus laisvės kovotojų
dalinys.
Iki Tauro apygardos susikūrimo dauguma Suvalkijos patriotinių
organizacijų veikė po Lietuvos laisvės armijos (LLA) vėliava. Tačiau
sukurta kovoti su hitlerininkais, LLA nelabai tiko kovoti su sovietais,
prie naujo okupanto jai nepavyko tapti visa apimančia karine organizacija, ir pasipriešinimo būriai nuo jos nutolo. Įsikūrus Tauro apygardai, LLA pavadinimas Suvalkijoje išnyko. „Prieštaurinius“ laikus
primena šie Radinio dokumentai:
1. Du ranka rašyti lapai apie Palių partizanus.
2. LLKA (v.d.k.) 1945 m. balandžio mėnesio atsišaukimas „Išdavikai ir parsidavėliai!“
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3. Lietuvių demokratinio komiteto 1945 03 20 atsišaukimas „Kas
mes tokie?“
4. To paties komiteto 1945 06 15 atsišaukimas „Brangūs tautiečiai
lietuviai“.
5. To paties komiteto 1945 06 26 „Mobilizacijos įsakymas“.
6. Partizanų kūrėjų 1945 07 17 „Įspėjimas“.
7. Lietuvos laisvės armijos štabo padalinio Lietuvos informacijos
biuro „Kovok“ atsišaukimas „Pavergtos Lietuvos vergaujantieji tautiečiai“.
8. Lietuvos laisvės armijos Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio kuopos partizano priesaika.
9. 1945 07 15 Lietuvių savanorių kūrėjų organas Laisvės žvalgas,
nr. 1.
10. 1945 07 17 Lietuvos demokratų partizanų kūrėjų organas Girios balsas, nr. 6.
Atrodo, dauguma šių dokumentų į Skardupius pateko veikliųjų
brolių Gavėnų dėka, tiktai Girios balsą turėjo atnešti pats to „organo“
leidėjas Liudvikas Butkevičius-Luobas.
Bene įdomiausi iš šių popierių yra du 1945 m. rankraščiai, kuriuose pasakojama apie Muškietininkų būrio partizanų Vlado GavėnoTarzano, jo brolio Vytauto-Vampyro, Sigito Melniko-Porto ir Vinco
Borutos-Žvalgo kovas 1942–1945 m., pradžioje su vokiečiais, vėliau
– su naujais okupantais. Paskaitykime: „1944 m. prieš rusų atėjimą
jie [broliai Gavėnai – J. S.] jau vyksta su 19 žmonių į palias kovoti su
ateinančiu bolševiku.“ Ar ne apie pokario kovų pradžią Suvalkijoje
čia kalbama?
Kiti Radinio dokumentai daugiau ar mažiau susiję su besikuriančia Tauro apygarda. Jų pavadinimai:
11. I Algimanto skyrius.
12. 1945 metų liepos mėn. 15 diena; 1945 metų liepos mėn. 22 d.
13. „Tauro“ partizanų steigiamojo ap(ygardos) štabo posėdžio,
įvykusio 1945 metų liepos 19 dieną Skardupių klebonijoje, protokolas
Nr. 1.
14. „Tauro“ ap(ygardos) partizanų 1-jo būrio skyrininkų pasitarimo, įvykusio 1945 m. VII.21 d. Žydronių k. pas pil. Ratkelį, protokolas.
15. „Tauro“ apygardos partizanų veikimo statutas.
16. Broliai Lietuvos partizanai – kūrėjai!
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17. „Tauro“ partizanų apygardos štabo posėdžio, įvykusio
1945 m. liepos mėn. 23–24 d. Skardupių klebonijoje, protokolas Nr. 2.
18. 1945 m. liepos mėn. 24 d. 1-jo Algimanto skyriaus sąstatas ir
jo apginklavimas.
19. Tauro ap(ygardos) štabo darbų santrauka laikotarpyje liepos
mėn. 24 d. – rugpjūčio 5 d. 1945 m.
20. Suvalkijos apygardos partizanų steigiamojo s(usirinki)mo,
įvykusio 1945 m. VIII. 5 d. Skardupiuose, protokolas Nr. 1.
21. Suvalkijos apygardos partizanų rinktinių ir grupių vadų susirinkimo, įvykusio 1945 m. rugpjūčio m. 15 d. 13.30 val. Skardupiuose,
protokolas.
22. „Tauro“ apygardai įsakymas Nr. 1. Būstinė, 1945 m. rugpjūčio
mėn. 15 d.
23. „Tauro“ apygardai įsakymas Nr. 1 (op). Būstinė, 1945 m. rugpjūčio mėn. 22 d.
24. 1945 m. birželio 4 d. Valstiečių laikraštis.
25. 1945 m. liepos 18 d. Naujasis kelias.
Grįžtu prie minėtų kun. A. Yliaus atsiminimų. „Rodos, kad
21.X.1945 metų per posėdį gauta žinia, kad kai kurie mūsų organizacijos nariai Marijampolėje buvo suimti, areštuoti. Tarp areštuotųjų
buvo minėtas Radzevičius, vardo nežinau, buvęs spaudos šefas, leidėjas; Šačkus, Kulboka ir dar kiti.“ Gavus tokią žinią, apygardos štabo
posėdis nutrūko – buvo išspausdinta tik pusė protokolo. Padėčiai ištirti
posėdžio dalyviai pasiuntė Marijampolėn žvalgybos skyriaus viršininką V. Pupelį-Tautvydą.
Vaclovas Pupelis buvo iš mažažemių. Nepaisant to, sugebėjo
baigti mokslus ir įsidarbino gimtose apylinkėse agronomu. Jis gimė
1919 m., gyveno Marijampolėje. Suartėjo su kunigu A. Ylium ir jo
aplinka. Kuriant Tauro apygardos štabą V. Pupelis buvo paskirtas
žvalgybos skyriaus vadu. Spalio 21 d. nuvykęs į Marijampolę buvo
suimtas, nuteistas, kalėjo Steplage ir Balchaše. Kalėdamas užmiršo
savo kraštą, pareigas, šeimą. Lietuva jo daugiau nematė.
Paskui Tautvydą miestan išskubėjo ir Vygandas.
Vytautas Bacevičius-Jurgis Baltrušaitis, Algis, Vygandas gimė
1915 m. vasario 17 d. Marijampolės apskrities Sasnavos valsčiaus
Alksniškių kaime. 1934 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, 1935 m. buvo pašauktas į karo tarnybą. 1938 m. baigė Karo
mokyklą, gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį ir tarnavo Pilėnų Kunigaikščio Margio pulke Žemaitijoje. Pirmos sovietinės okupacijos metu
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buvo pakeltas į leitenantus. Prasidėjus karui, stojo į Savisaugos batalioną, 1944-ais – į Vietinę rinktinę. Ją likvidavus, atsidūrė Lietuvos laisvės
armijoje, slapstėsi. 1945 m. įsitraukė į partizanines kovas Suvalkijoje.
Tų pačių metų birželį, kai vaikščiojo su Jurgio Baltrušaičio dokumentais, buvo SMERŠ – sovietinės karinės žvalgybos, 1943–1946 m., suimtas, bet po savaitės paleistas. Spalio 22 d. suimtas pakartotinai ir po
metų sušaudytas.
Gera būtų tokia herojiška gaida baigti šio žmogaus gyvenimo
aprašymą: jaunas Lietuvos karininkas, prezidento giminaitis, drąsiai
pasipriešino okupantui ir žuvo. Nulenkime galvas. Taip ir pasielgė
oficialioji Lietuva, po Atgimimo apdovanojusi V. Bacevičių ordinu ir
įdėjusi jo biogramą į Visuotinę lietuvių enciklopediją. Bet: pasakodami Vytauto Bacevičiaus-Vygando (nepainioti su Vytautu Bacevičium-Jovaru) gyvenimo peripetijas, jo adoruotojai nebuvo atviri. Jie
nutylėjo visus su tragiškai žuvusio didvyrio įvaizdžiu nesiderinančius
V. Bacevičiaus gyvenimo faktus.
Tarkim, nebuvo išaiškinti šio 1945-aisiais SMERŠo naguosna patekusio partizano paleidimo motyvai. Kas gilinosi į partizaninio karo
peripetijas, žino, kad sovietinis saugumas paleisdavo tik užsiverbavusius ar kitaip jam naudingus suimtuosius. V. Bacevičių paleido...
Oficialiuose dokumentuose buvo nutylėti ir V. Bacevičiui-Vygandui nepalankūs jo amžininkų kunigų A. Yliaus ir P. Adomaičio,
partizanų P. Pečiulaičio-Lakštingalos, V. Gavėno-Vampyro, J. Armonaičio-Triupo bei aktyvios partizanų talkininkės M. TamaliūnienėsStumbrienės paliudijimai.
Stabtelkim ties Marcele Tamaliūniene. Paviešinau jos žodį vienoje
iš savo knygų – galgi nenudžius ranka, jeigu jį pakartosiu.
DEGUČIAI
Pas Degučių Tamaliūnus slėpėsi penki partizanai. Keturiasdešimt penktųjų lapkričio dvidešimtą sodybą užplūdo rusai.
Tamaliūnienė:
– Toks pakrikimas! Vyro brolis Jonas atbėgo, lango viršų klibina,
mėgina šokti. Ale, kad pilna tų rusų, kur bėgsi. O aš apatinį kabinu,
sakau: „Jonai, tu nešok, leisk mane.“ Atsikabinau tą langą, iššokau
ir pasilenkus einu palei sieną. Aplink šaudymas, kareiviai kažką rusiškai rėkia, tik nesuprantu, ką. Staiga: „Ar tu girdi, kad tau liepia



V. Bacevičius – prezidento K. Griniaus sūnėnas.
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nebėgti?“ Lietuviškai pasakė. Man kaip ir girdėtas balsas. Atsisukau:
visai už trijų metrų stovi Vygandas. Apsisupęs rusiška „palatke“, bet
„bašlykas“ nukritęs. Tie patys plaukai, veidas, viskas...
Vasarą tas „viskas“ šmirinėjo po Tamaliūnų sodybą, vilkėdamas
Lietuvos karininko uniformą.
Suvalkijos geografija, p. 385.
Šiame epizode svarbiausias netgi ne Vygando pasirodymas priešų gretose, o to pasirodymo data. Tamaliūnų sodyba buvo užpulta keturiasdešimt penktųjų lapkričio dvidešimtą, Vygandas suimtas
spalio dvidešimt antrą. Taigi matavosi palapinsiaustę visą mėnesį.
Pagaliau pokario istorijos tyrinėtojai iki šiol neišanalizavo Tauro
apygardos antrojo vado Mykolo Jono 1945 m. gruodžio 10 d. įsakymo
nr. 5, kuriame Vygandas tiesiai šviesiai paskelbiamas išdaviku.
Išvykus žvalgams, susirinkusius apėmė nerimas, su juo kiekvienas kovojo savaip. Vieni puolė naikinti partizaniškos veiklos klebonijoje pėdsakus, kiti slėpėsi. V. Gavėnas-Vampyras išėjo į savo rinktinę,
pulk. L. Butkevičius-Luobas, A. Yliaus įdarbintas zakristijonu, užsidarė atskirame kambaryje, o J. Pileckis-Brokas puolė gelbėti apygardos
dokumentų: surinkęs visus po ranka pakliuvusius popierius, užplakė
juos į tris skardines kapsules, klebonijos antrame aukšte praardė sieną,
suslėpė ten kapsules ir slėptuvę užmūrijo. Tik tada pasirūpino savo
saugumu – įsispraudė į menkutę slėptuvėlę už kluono po malkine, kurioje buvo laikomi ginklai ir spausdinimo mašinėlė.
Jei ne šito žmogaus apdairumas, šiandien nekalbėčiau nei apie
Skardupius, nei apie Radinį.
Jonas Pileckis-Brokas, Šarūnas, Tetėnas gimė 1915 m. Marijampolės valsčiaus Puskepurių kaime. Nepriklausomybės laikais buvo aktyvus „Pavasario“ sąjungos veikėjas ir mėgėjiškų spektaklių aktorius.
Dirbo geležinkelio stotyje sandėlių viršininku. Vokiečių okupacijos
metais vadovavo Marijampolės dramos teatrui, Kumelionių plytinei,
dirbo policijos viršininko pavaduotoju. Karui baigiantis mėgino pasitraukti į Vakarus, nespėjo ir ėmė slapstytis kaime. 1945-ųjų pavasarį
su pažįstamu kunigu A. Ylium pradėjo telkti naujiems okupantams
„Palatkė“ – palapinsiaustė.
„Bašlykas“ – palapinsiaustės gobtuvas.
4
Lietuvos partizanų Tauro (1945–1952 m.) apygarda, Vilnius, 2000, p. 104.
5
J. Sajausko ir S. Sajausko albume Marijampolė. Partizaninis karas, Kaunas, 2012, klaidingai teigiama, kad šiuos dokumentus paslėpė L. Butkevičius-Elbė, Luobas.
2
3
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priešiškus vyrus. Jiedu, taip pat broliai Vladas ir Vytautas Gavėnai
bei šalia Skardupių gyvenęs Albinas Ratkelis buvo pirmųjų partizanų
būrių Suvalkijoje organizatoriai. Susikūrus partizanų Tauro apygardai
J. Pileckis tapo apygardos štabo adjutantu. Pasivadino Broku, vėliau
Šarūnu. Partizanas žuvo 1946 10 22 Šakių rajono Žvirgždaičių valsčiaus Viltrakių kaime.
Skardupiai nesulaukė savo žvalgų. Kaip paaiškės vėliau, abu jie,
Tautvydas ir Vygandas, buvo suimti, o bažnytkaimį tą patį vakarą užgriuvo baudėjai. Buvo suimti L. Butkevičius-Luobas ir A. Ylius-Vilkas.
Spalio 22-osios rytą Pasūduonio kaime pas uošvį Staskevičių saugumiečiai prikėlė pirmąjį Tauro apygardos vadą Taunį. Kaimynystėje gyvenęs Juozas Sadauskas prisimena, kad prieš jam išeinant į mokyklą
Taunys buvo atvestas į jų kiemą. Kareivių apsuptas partizanas prašė
žmonių duoti užrūkyti ir bent kiek atlaisvinti stipriai suveržtas rankas.
Tomis pačiomis dienomis buvo susemtas ir vadinamasis Skardupių savisaugos būrys: Algis Januškaitis-Pelėda, Antanas Gudelevičius-Šarka, Juozas Lenkaitis, Juozas Lasevičius-Vanagas. Tai vis
jaunuoliai, kuriems, kad neatsidurtų fronte, A. Ylius išrašė vienuolių
pažymėjimus – ankstyvajame pokaryje vienuolių į kariuomenę neėmė.
Susikūrus apygardai, vyrukai papildė partizanų gretas, bet iš Skardupių nepasitraukė ir tapo lengvu čekistų grobiu. (Vienas iš būrio,
A. Januškaitis, iš kalėjimo dar perdavė laisvėn laiškelį, bet greitai, matyt, dėl savo straigumo, buvo nužudytas.)
Nusiaubę apygardos štabą, saugumiečiai surengė klebonijoje pasalą, į ją pateko ir Skardupių bažnytėlės vikaras kunigas Pranas Adomaitis (1911–2008). Jis už dalyvavimą partizaniškoje veikloje sumokėjo dvidešimčia metų lagerių ir tremties.
Saugumo rūsių išvengė A. Ratkelis-Oželis, gyvenęs ne Skardupiuose, o gretimame Žydronių kaime; vokietis Peteris, nakvojęs kluone ir per sumaištį sugebėjęs pasprukti; bei Geležinio Vilko rinktinės
vadas Z. Drunga-Šernas, kuris tą dieną iš bažnytkaimio buvo išvykęs. Liko laisvas ir savo slėptuvėje tūnojęs J. Pileckis-Brokas. Šie du
vyrai, J. Pileckis ir Z. Drunga, po Skardupių nusiaubimo persikėlė į
Gavaltuvą ir tuoj pat ėmėsi atkurti suniokotą apygardą. Ar ne pirmas žingsnis šia linkme buvo 1945 11 01 Tauro apygardai įsakymas
nr. 6, kuriuo apygardos štabo adjutantas Brokas (t. y. J. Pileckis), kaip
patekęs į NKVD nagus, iš pareigų atleidžiamas, o partizanas Šarūnas paskiriamas nauju apygardos štabo adjutantu. Šarūnas – naujas
J. Pileckio-Broko slapyvardis. Vardų kaita suklaidinęs saugumiečius,
jis dar metais pailgino savo žemiškąją būtį.

SKARDUPIŲ RADINYS

325

Z. Drunga-Šernas rašant įsakymą pasistengė likti nuošalyje – įsakymas paskelbtas suimtojo L. Taunio-Kovo vardu, bet netrukus išėjo
viešumon ir jis. Ne bet kaip išėjo: pasirinkęs Mykolo Jono slapyvardį,
nuo tų pačių 1945-ųjų gruodžio Z. Drunga ėmėsi vadovauti apygardai.
Jau suėmimų vakarą saugumiečiai suskato ieškoti apygardos
archyvo. Žinojo tokį esant – kur kas smulkesni partizanų padaliniai
negalėjo išsiversti be vienokių ar kitokių popierių, o čia – apygarda!
Tačiau visos čekistų pastangos buvo tuščios. Nei Vygandas, nei kiti
suimtieji negalėjo padėti – jie nedalyvavo Broko manipuliacijose, o
tas, kuris neabejotinai žinojo slaptavietę, į visus klausimus atsakinėjo
„nieko nežinau“. Nei apie bendražygius, nei apie dokumentus.
A. Ylius apie paslėptus dokumentus neprasitarė nei 1981 m., kai
po visų lagerių ir tremčių atvyko į Skardupius susitikti su buvusiais
parapijiečiais. Atrodė, džiaugsmas, prisiminimai – kaip čia ištversi nepasigyręs! O – ištvėrė.
Savo „nežinau“ kunigas partizanas pakartojo ir minėtuose prisiminimuose. Dar daugiau: pripažinęs, kad dokumentus paslėpė Brokas,
A. Ylius sąmoningai klaidina skaitytojus. „J. Pileckis griebė kur nors
paslėpti dokumentus, – rašo jis. – Kur jis paslėpė juos, turbūt niekas
nežino ir vargiai sužinos. Šiandien būtų labai įdomu tuos dokumentus
pavartyti.“
Nujautė, kad tarp skaitytojų bus ir amžini jo „globėjai“ čekistai?
A. Ylius ištylėjo iki Atgimimo. Ar ne 1992 m. jis susipažino su
buvusia partizanų ryšininke Aldona Vilutiene, sumaniusia Marijampolėje kurti tremties ir partizanų muziejų. Sumanymas buvo įgyvendintas 1993 m. Dar po metų Marijampolėn atvažiavo gyvenimo jau
gerokai išvargintas kunigas slapukas. Susidomėjęs apžiūrėjo naujojo
muziejaus eksponatus, šnektelėjo su jo darbuotojais ir vėl sėdo į automobilį. Marijampolė jam buvo miela, bet dar labiau traukė Skardupiai. Į netolimą kelionę garbų svečią palydėjo Tauro muziejininkės.
Nuvažiavo, sustojo prie kadais A. Yliaus su talkininkais taip sunkiai
suręsto vienuolių marijonų naujokyno, pokaryje virtusio partizanų
Tauro apygardos štabo būstine. Pagyvenęs kunigas žvaliai užbėgo
laiptais į antrą aukštą, parodė, kuriame pasienyje stovėjo stalas, prie
kurio prisiekė pirmieji apygardos kovotojai, kur kabėjo Vytis... Tais
pačiais laiptais nusileidęs į kiemą, kunigas nuvedė pagausėjusią palydą prie anapus kelio stovinčios klebonijos – dar vieno darbščiųjų
skardupiečių statinio. Karo metais jame buvo įrengta parapijos salė.
Vėl laiptai, vėl antras aukštas. Priėjęs prie vieno lango, kunigas grįžtelėjo į moteris.
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– Čia yra viskas, ką mes tą vakarą paslėpėm, – parodė ranka į
palangę.
Ten, po plytų ir tinko sluoksniu, buvo Radinys – gabalėlis Lietuvos istorijos, 49 metus laukęs viešumos.
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

TAUTOS MOKYTOJAS
Mokytojui, rašytojui, visuomenininkui, kultūrininkui, rezistentui
ir kankiniui Konstantinui Bajerčiui-Garibaldžiui – 110 metų
Tautos siela – siela manoji,
mano skausmai – skausmai tautos,
ir mano kraujas, ir gyvybė –
tautos manosios savastis.
K. Bajerčius

Beveik kiekviename Lietuvos miestelyje yra išlikusių kraupių
vietų – tai NKVD būstinės – kančios ir raudų vietos. Ne išimtis ir
Alytus. Dabar toje vietoje Dariaus ir Girėno gatvėje yra Teisingumo
rūmai, o ant pastato sienos – mažytė pilko akmens lentelė su užrašu:
„Šiame name sovietmečiu buvo tardomi, kankinami ir žudomi žmonės“. Beveik šalia – truputį didesnė, juodo akmens plokštė, matyt,
pritvirtinta vėliau, nes užrašas tikslesnis: „Šiame name 1944–1953
buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę“. Aplink ošia
pušys, tikriausiai gerokai ūgtelėjusios nuo tada, kai girdėjo kankinamųjų dejones, paskutinį atodūsį ar prie kalėjimo durų suklupusių motinų ir žmonų raudas. Ir visagalis laikas vis labiau užgožia užmaršties
skraiste…
Klausausi ilgesingo pušų ošimo ir nejučiomis atskrieja mokytojo
Konstantino Bajerčiaus eilėraščio „Miškų godos“ posmas:
Miškas – tai šventovė,
laisvės karalystė!
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Pamilau aš jį dar vaikas
ir kaip sakalas raibasis
laisvę jo pamėgau.
Jaunam svajingam jaunuoliui, atrandančiam ramybę ošiančiame
miške, kuris žadino kūrybines galias, negalėjo net mintis toptelėti, kad
tragiškiausiame jo gyvenimo mieste Alytuje išlakios pušys taps žiaurios mirties liudininkėmis...
Ilgus sovietinius dešimtmečius stengtasi Jo vardą ištrinti iš tautos
sąmonės. Tačiau gūdžiame laikmetyje likimas man padovanojo neišdildomą pažintį. Vieną lietingą vasaros dieną aplankiau rašytojo Kazio
Borutos muziejų Kūlokų kaime, Kapsuko (dabar – Marijampolės) rajone. Prie durų pasitiko aukštoka, dailių veido bruožų moteris, pečius
buvo apsigobusi gražia megzta skara, kuri labai derėjo prie juodų, jau
gerokai žilstelėjusių plaukų. Maloniai pakvietė į vidų, supažindino su
muziejaus ekspozicija. Ir dabar prisimenu vaizdingą aiškinimą apie
rašytojo tėviškę, artimuosius bei kūrybą. Jau tada nejučiomis toptelėjo mintis, kad su tokia meile gali kalbėti tik tas, kuris puikiai pažįsta
aplinką bei žmones, kuriam visa tai yra tarsi neatskiriama gyvenimo
dalis.
Pasakojimas baigtas. Mano akys užkliuvo už nedidelio formato knygelių minkštais viršeliais ekspozicijos pabaigoje. Jų autorius
– Konstantinas Bajerčius – man buvo nežinomas. Nusmelkė mintis:
kodėl jo knygos šalia Kazio Borutos? Kodėl aš apie jį nieko nežinau?
Nedrąsiai paklausiau, o moteris tarsi suakmenėjo ir trumpai atsakė:
„Tai mano vyro knygos.“ Jausdama, kad ji nieko daugiau nenori sakyti, padėkojau ir atsisveikinau. Tai buvo mano pirmoji pažintis su
mokytoja Magdalena Borutaite-Bajerčiene.
Kas gi tas Konstantinas Bajerčius? Ši mintis nedavė ramybės. Sovietmečiu rasti atsakymą į tokį klausimą buvo nelengva. Gerai, kad
Atgimimas atkėlė užmaršties vartus. Dar suspėjau pakalbinti daug
K. Bajerčiaus mokinių bei jį pažinojusių žmonių, ir nejučiomis kristalizavosi įvairiapusio talento žmogaus portretas, prieš akis atsivėrė
sudėtingas jo gyvenimo kelias. Manau, kad ir skaitytojui bus įdomu
pasekti Konstantino Bajerčiaus-Garibaldžio gyvenimo pėdsakais.
***
Prie ištakų. Pajotijai (Čebatoriai) yra Plokščių valsčiuje, Šakių
apskrityje. Tai gražus Suvalkijos kaimas, kurio šiauriniu pakraščiu
plaukia Jotija – Šešupės intakas, o iš rytų ir pietų juosia Pankliškės,
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Konstantino Bajerčiaus tėvai

Šilo ir Draustinio miškai. Vienas iš turtingesnių šio kaimo ūkininkų
buvo Antanas Bajerčius, valdantis maždaug 30 hektarų. Antanas buvo
apsišvietęs žmogus, jaunystėje svajojęs apie kunigystę. Tačiau svajonei nelemta buvo išsipildyti, nes mirus tėvui reikėjo rūpintis ūkiu ir
gausia šeima.
1903 m. spalio 24 d. Antano Bajerčiaus ir Marijonos GegužytėsBajerčienės šeimoje gimė šeštasis vaikas. Berniukas buvo pakrikštytas
Konstantino vardu.
Konstantino tėvas buvo darbštus ir tvarkingas ūkininkas, bet ūkis
grimzdo į skolas, nes išmokėti broliams ir seserims dalis buvo labai
sunku. Skaudančia širdimi nutarė parduoti gimtąjį Pajotijų vienkiemį,
o tada buvo priverstas kilnotis iš vienos gyvenamosios vietos į kitą.
Šeimą apgyvendinęs Šakiuose, tėvas pradėjo tarnauti Jurbarko kunigaikščio Vasilčikovo Miškų ūkio žinyboje. 1913 m., kai Konstantinui
ėjo dešimti, tėvas pradėjo dirbti Miliušių dvare ūkio tvarkytoju. Gražiose vietose įsikūręs dvaras mažajam Konstantinui padarė neišdildomą įspūdį. Pro jį tekėjo nedidelė upelė Mituva. Neatsitiktinai vėliau
savo apsakyme „Taip Dievas davė“ jis rašė:
Gražūs jos šlaitai, kuriuose visą kiaurą vasarėlę pilkoji lakštingalėlė čiulba nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Gražios lankos,
kuriose mirgėte mirga įvairiaspalvės gėlės nuo šviesaus ir šilto pavasarėlio iki šaltojo rudenėlio. Gražios ir pakalnės, lazdynais nuaugusios, ir kalnai, kuriuose pilna šilų žolelių, tankių eglynėlių ir lieknų
pušynų.
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Mituvos dešiniajame krante stovi
jau senas ir didelis Miliušių dvaras, kurio raudoni mūrai iš tolo matyti. Kairiajame Mituvos krante, ties Miliušių
dvaru, yra nelabai didelis, bet gražus
eglių šilelis. Dabar tas šilelis jau kas
metai vis nyksta ir nyksta, nes apie jį
aplinkui apsigyveno žmonės, ir žmonių
ranka skaudžiai jį palietė: kas žiemą iškerta dešimtis eglių ko gražiausių, o į jų
vietą naujų nepasodina.
K. Bajerčiaus asmenybę formavo
gamta ir darni šeima. Kalneliai, miškai,
Konstantinas Bajerčius
po kuriuos bėgiota, įsirėžė atmintin, veikė iš prigimties jautrią vaiko sielą. Nepritekliai vertė Bajerčių vaikus gyventi savarankiškai: dukterys mokėsi
amatų, norėdamos kuo greičiau pelnyti sau duonos kąsnį, o sūnūs, matyt, paveldėję iš tėvo troškimą mokytis, veržėsi į aukštesnius mokslus,
rinkosi įvairias specialybes.
Po Lietuvos Nepriklausomybės kovų Konstantino brolis Bronislovas, Lietuvos kariuomenės savanoris, gavo prie Jurbarko du hektarus žemės ir šimtą kelmų miško. Tėvai pasistatė ant Mituvos kranto
namelį, jame kartu gyveno jaunesnieji Konstantino broliai ir seserys.
Įvairiai susiklostė didelės šeimos vaikų likimai. Mirus tėvams, namą
paveldėjo Konstantino sesuo siuvėja Juozapa. Broliai Antanas ir Juozas tapo miškininkais, Vladas – policijos nuovados viršila, Bronislovas karininku, Edvardas geležinkelininku, Juozapa siuvėja, Elžbieta
mezgėja, Emilija išvyko laimės ieškoti į Ameriką. Vladas, Bronius ir
Edvardas 1944 m. bėgdami nuo „raudonojo rojaus“ pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno JAV. Elžbieta su vyru, Antanas ir jo sūnus Juozas
buvo ištremti į Sibirą, Juozas ten ir mirė. Antanui ir Elžbietai buvo
lemta grįžti į Lietuvą. Likimas nelepino dešimties Bajerčių vaikų, tačiau žiauriausias jis buvo Konstantinui.
Mokslo metai. Tikriausiai dėl materialinių sunkumų ir silpnos
sveikatos vėlai pradėjo eiti į mokyklą šeštasis Bajerčių vaikas Konstantinas, ir mokėsi su pertraukomis. 1917–1919 m. lankė pradžios mokyklą.
Penkiolikmetis jaunuolis nuvyko į Jurbarką, 1921 m. čia baigė „Saulės“
progimnaziją ir pradėjo mokytojauti. Nerami jo siela veržėsi į aukštesnius mokslus, todėl po kelerių darbo metų nuvyko į Kauną, didžiausią
tautos kultūros židinį. 1930 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą
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laisvu klausytoju, Teologijos-filosofijos fakultete pasirinkęs pagrindine
studijų šaka lietuvių kalbą ir literatūrą, o šalutine – pedagogiką ir psichologiją. Jau studijų pradžioje susidūrė su nesėkme: po metų K. Bajerčius buvo išbrauktas iš laisvųjų klausytojų sąrašų kaip nesumokėjęs
mokesčio už 1931 m. rudens semestrą. Praėjus pusei metų buvo priimtas atgal. Studijuodamas universitete dirbo Katalikų veikimo centro savaitraštyje Mūsų laikraštis. Kaune prabėgo veržliausi ir kūrybingiausi
jo gyvenimo metai, suartėjo su literatūros ir meno žmonėmis, ypač su
profesoriumi Juozu Eretu, kurio paragintas parašė ir šiandien aktualumo nepraradusią studiją Iškalbos meno principai.
Pasirinktu keliu. K. Bajerčius, baigęs Jurbarko „Saulės“ progimnaziją, mokė vaikus keliose pradinėse mokyklose. Netrukus ištiko
nelaimė – jaunasis mokytojas susirgo džiova ir dėl ligos buvo atleistas
iš tarnybos. Ketvertą mėnesių pasigydė, ir Trakų apskrities švietimo
komisijos nutarimu 1923 m. buvo paskirtas Grabliauciškių pradžios
mokyklos vedėju. 1926 m., po penkerių darbo metų, Egzaminų komisija prie Švietimo ministerijos jam pripažino pradžios mokyklos mokytojo teises, o nuo 1927 m. mokėjo VII kategorijos tarnautojo algą.
Mokytojas buvo dažnokai keliamas iš vienos vietos į kitą. Gegužinė,
Žiežmariai, kažkada garsėję garbinga praeitimi, tuo metu panėšėjo į
tamsią naktį. Vietovės aplenkėjusios, tėvai nenorėjo leisti vaikų į lietuviškas mokyklas, prieš jį dirbęs mokytojas, neatlaikęs sunkumų, pabėgo.
K. Bajerčius nepabūgo, dirbo nuoširdžiai, todėl pelnė vaikų ir jų
tėvų pagarbą. Čia gyvendamas rūpinosi, kad nuo vargonų į tikinčiuosius atplauktų lietuviška giesmė, ir džiūgavo, kai tokią didelę pergalę
laimėjo. Mokytojas suorganizavo katalikiško jaunimo sąjungą „Pavasarininkai“, kurie Lietuvoje pradėjo veikti nuo 1907 m. Subūrė bažnyčioje lietuvių chorą, kovojo už lietuviškas pamaldas, prieš dvasininkijos nutautėjimą. Vaikams ir jaunuoliams, kurie silpnai kalbėjo
lietuviškai, rengė vakarėlius, vaidinimus. Tokių pasilinksminimų metu
bandė pasėti gėrio grūdus į jaunas širdis.
Nuoširdus jauno mokytojo darbas susilaukė palankaus įvertinimo ir dėmesio. 1928 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas
Smetona, minint dešimties metų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuves, apdovanojo Konstantiną Bajerčių Lietuvos Nepriklausomybės
10 metų jubiliejiniu medaliu. Beje, tai vienintelis apdovanojimas, kurį
jam buvo lemta priimti savomis rankomis. Šis svarbus įvykis surado
atgarsį ir K. Bajerčiaus kūryboje, eilėraštyje „Vieškeliu“ jis apmąsto
tautos nueitą kelią:
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O vieškelis visas dešimtmečio mūsų
pažliugęs krauju, už teisybę pralietu,
kovoj nelygioj bekovojant su priešu,
kai ryto aušra mus iš miego prikėlė.
Istoriniai įvykiai dažniausiai lemia ir žmogaus likimą. Po 1926 m.
perversmo į valdžią atėjo tautininkai. K. Bajerčius rėmė Krikščionių
demokratų partijos programą. Galbūt todėl jo tarnybos lape atsirado
toks įrašas: „Švietimo Ministerio įsakymu Raseinių apskrities komendanto nubaustas už skleidimą visuomenę erzinančių gandų, atleistas iš
tarnybos nuo 1929 m. lapkričio 1 d.“ Tačiau labai greitai, po mėnesio,
buvo paskirtas į Tauragės apskrities Naudvario pradžios mokyklą mokytoju. 1930 m. jis vėl atleidžiamas iš tarnybos ir ištremiamas šešiems
mėnesiams į Varnių priverčiamojo darbo stovyklą. Po to beveik dvejus
metus ieškojo pašalpos, bet jos taip ir nepavyko gauti.
***
1939 m. K. Bajerčius atvyko gyventi į Alytų, paskutinį ir tragiškiausią miestą jo gyvenime. Dar kartą jis surado aplinką, nepaprastai
artimą savo prigimčiai: per miestą vinguriuojantis Nemunas, ošiantys pušynai galbūt priminė vaikystės kraštovaizdį, o sveikas, skaidrus
oras buvo atgaiva jo silpniems plaučiams.
Trumpai padirbėjo Alytaus apskrities Kalesnykų ir Likiškių pradžios mokyklų, kurios buvo tolokai nuo gyvenamosios vietos, mokytoju. 1941 m. paskiriamas Alytaus apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių šias pareigas teko eiti
tik keletą mėnesių. 1941 m. spalio 16 d. Alytuje pradėjo veikti Lietuvos generalinės srities Druskininkų mokytojų seminarija, jos įkūrėjas
ir pirmasis direktorius buvo žymus pedagogas Juozas Mičiulis. Tą patį
rudenį K. Bajerčius pradėjo dirbti šioje pradžios mokyklų mokytojų
rengimo „kalvėje“ inspektoriumi bei lietuvių kalbos, jos dėstymo metodikos ir literatūros mokytoju. Keliaudamas per pradžios mokyklų
slenksčius, jis buvo subrendęs kaip pedagogas ir dabar jau galėjo sukauptą pedagoginę patirtį ir žinias atiduoti būsimiems mokytojams.
K. Bajerčius seminaristams paliko neišdildomą įspūdį. Ir praslinkus
daugeliui metų auklėtiniai įtaigiai tapo jo portretą, prisimena dėstymo
metodus. Profesorius Vincas Auryla dalijasi tokiais prisiminimais:
Tarp seminaristų sklido kalbos, kad tai rašytojas, intelektualas,
oratorius, dvasios aristokratas, ryški individualybė. Mane kiek stebino mokytojo kostiumas, pasiūdintas iš kareiviško milo. Jo auliniai
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pusbačiai lyg praktiško kaimiečio buvo
gerai įtepti mašininiu tepalu. Stambios
plaštakos atrodė įdiržusios nuo darbų,
ir joms geriau tiko šakės, o ne brangi
amžinoji plunksna. Mokytojas gyveno
netoli Mokytojų seminarijos, gražiame
Alytaus šile. Laikė karvę, ožką, kiaulių,
vištų. Su šieno rezginėmis jis greičiau
buvo panašus į ūkininką, o ne į prieškarinių laikų inteligentą. Tačiau sutiktas
takeliu skubantis į seminariją atrodė
kitaip. Ilgoki, į viršų atmesti plaukai,
prieš saulę žaižaruojantys išvalytų aki1930 m. K. Bajerčius buvo
nių stiklai, iš pirmo įspūdžio kiek iroištremtas į Varnius
niškas, bet įdėmus žvilgsnis, prikištos
kišenės kortelių užrašams, pilnas portfelis sąsiuvinių, geros juodos gelumbės
paltas su veliūrine apykakle, apnešiota, bet atsakant į pasveikinimus,
pagarbiai ir dėmesingai keliama skrybėlė liudija, kad sutiktasis bus
mokytojas.
Į pamokas jis ateidavo gerai nusiteikęs. Mėgo euristinį metodą. Gerai susipažinęs su moderniąja Vakarų Europos pedagogika,
K. Bajerčius aklai jos nekopijavo, o kūrė originalią savo literatūros
mokymo sistemą. <...> Mokytojo literatūros mokymo sistemoje ypač
svarbūs kūrybiniai bandymai (eilėraščiai, vaizdeliai, novelės, apybraižos, montažai ir kt.). Pasak jo, mokinys kurdamas, aktyviai tame
savo mene dalyvaudamas, taip pat jaučia ir išgyvena, neskaitant
kartais ir didelių kentėjimų, estetinį pasigėrėjimą. <...>
K. Bajerčiui mokykla – ne institucija, atskirta nuo aplinkos ir
tautos gyvenimo. Mokyklą jis lygino su tuneliu, kuriuo vyksta judėjimas ir patenkama į gyvenimo magistrales. Todėl mokyklos gyvenimo
pulsas turi sutapti su tautos gyvenimo ritmu. Mokykla moko peržengti savo „aš“ ribas ir dorovines nuostatas. (V. Auryla, „Atbundančios
tautos rašytojas ir pedagogas“, Gimtasis žodis, 1990, nr. 1, p. 16–21.)
Alytaus mokytojų seminarijos auklėtinės, mokytojos Veronikos
Šarakauskaitės-Šimukonienės atmintyje iškyla toks mokytojo Konstantino Bajerčiaus paveikslas:
Aukštas, tiesus, pailgo veido, ant kaktos nukritusių plaukų sruoga, – ir rankos, didelės, įdiržusios, darbininko, ne inteligento. Drabužiai vis tie patys – storokas švarkas, megztinis, gerokai apnešiotos
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kelnės, ne pirmos jaunystės batai. Tada, kai reikėdavo į mus pažiūrėti, žvelgdavo pro akinių viršų, todėl atrodė tolimas ir griežtas. Sėdėdamas prie stalo, skaitė lėtai iš J. Ambrazevičiaus ir J. Girniaus
„Visuotinės literatūros“ dėstomą medžiagą, o mes skubėjom kuo
daugiau užsirašyti, nes jokių vadovėlių neturėjome.
Kalbos dalykų taip pat mokėmės iš užrašų. Labiausiai kamuodavo
rašybos, skyrybos klaidos. Daug kam neperžengiamas buvo kirčiavimas su visomis jo paradigmomis. O tekdavo dažnai rašyti ir kirčio diktantus, ne tik įvairius rašinius. Kaimo vaikai galėjo įsiteikti rinkdami
žodžius. Kaip nušvisdavo mokytojo veidas, išgirdus gražesnį ar retesnį lietuvišką žodį! „Užrašyk daugiau sakinių“, – prašydavo.
Visiems vienodai reiklus ir griežtas. Reikia – padės, išaiškins, bet
nenuolaidžiaus. Todėl kiekvienais metais beveik pusė mokinių turėdavo lietuvių kalbos pataisas.
Kai buvome jau paskutiniuose kursuose, mokytojas labai ragino
stipresnius mokinius, ypač vyrus, važiuoti į Vilnių, stoti į Pedagoginį
institutą. Kiekvieną asmeniškai kalbino, įrodinėjo, kad Lietuvai labai
reikės gerų aukštos kvalifikacijos pedagogų. (E. Biliūtė-Aleknavičienė, Amžinybės sparnai, Alytus, 1997, p. 42–43.)
K. Bajerčius su seminaristais rinko tautosaką ir šiuo reikalu susirašinėjo su rašytoju Vincu Krėve-Mickevičiumi, kilusiu iš Dzūkijos.
Visus užrašytus retesnius žodžius siuntė Lietuvių kalbos žodyno sudarytojams. Todėl neatsitiktinai po karo profesorius Juozas Balčikonis
jį kvietėsi nuolat dirbti į Vilnių – padėti redaguoti žodyną, tačiau mokytojas pasiliko dzūkų sostinėje.
Buvęs Alytaus mokytojų seminarijos auklėtinis Vladas Vasiliauskas liudija:
1946 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis teko susipažinti
su atskirų dalykų mokytojais, taip pat su lietuvių kalbos mokytoju
Konstantinu Bajerčiumi. Prisimenu jo pirmąją pamoką, kai jis, trumpai susipažinęs su mumis, liepė paimti po lapą popieriaus ir rašyti
diktantą. Jį parašius, surinko prirašytus lapus ir paaiškino, kad jis
nori įsitikinti, kiek mes išmokę lietuvių kalbos. Neprisimenu, po kiek
laiko jis atnešė ištaisytus diktantus ir paskelbė rezultatus. Klasėje
tada mokėsi apie 30 mokinių. Rezultatai buvo prasti. Patenkinamai
(trys su dviem minusais) įvertinti tik du diktantai. Mano ir dar vieno
mokinio (neprisimenu kurio). Mes buvom susirinkę iš įvairių Dzūkijos kampelių, mūsų išsimokslinimas – labai nevienodas. Aš buvau
baigęs Alytaus suaugusiųjų mokyklos tris klases. Mokytojas Konstantinas Bajerčius, apibendrinęs mūsų žinias, pasakė, kad mums kartu
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reikės daug padirbėti, kol įgysime reikiamų žinių. Mokytojas įsitikino, ko vertos mūsų žinios, tačiau mūs nepajuokė, o palinkėjo
geresnių rezultatų. Mes manėme,
kad mokytojas bus labai reiklus.
Artimesnis susipažinimas su
mokytoju buvo mūsų klasės mokinių išvykos (Seirijų plentu iki
Miroslavo sankryžos ir atgal į
Alytų) metu. Visi ėjome pėsti. Išvykos tikslas – susipažinti su Alytaus apylinkėmis. Šiai išvykai vadovavo mokytojas Konstantinas
K. Bajerčius Jurbarko „Saulės“
Bajerčius. Jis visą laiką mums
progimnazijos mokinys
pasakojo apie kaimus, vietoves,
(pirmas iš dešinės)
žymesnes vietas. Labiausiai aš
įsiminiau, kai, grįžtant į Alytų, jis liepė nuo Vidzgirio atkreipti dėmesį į Alytaus miesto panoramą. Jau leidosi saulė, miestas skendėjo
pušyne, vaizdas buvo tikrai nuostabus. Mokytojas nukrypo į Lietuvos
istoriją, pasakojo apie miestų ir pilių statybas, jų reikšmę, apie lietuvių kovas su kryžiuočiais, apie Lietuvos kunigaikščius, jų žygdarbius ginant Lietuvą nuo priešų. (E. Biliūtė-Aleknavičienė, Amžinybės
sparnai, p. 43–44.)
Iš buvusių mokinių atsiminimų ryškėja K. Bajerčiaus pedagoginio
darbo sistema: ji paremta humanistinėmis idėjomis, demokratiškais
santykiais su mokiniais, ypač patraukliomis literatūros propagavimo
formomis. Vadovavo literatų būreliui, kurio nariai leido sienlaikraštį
„Prošvaistė“. Tais laikais gana daug seminaristų bandė savo kūrybinius gebėjimus: kūrė eilėraščius, dainas, vaizdelius. Mokytojas susirinkimuose leisdavo skaityti geriau pavykusius darbus, rengdavo jų
aptarimą. Buvusi seminaristė V. Šarakauskaitė-Šimukonienė liudija:
Ypač didelį įspūdį paliko literatūrinis seminaristo teismas. Karo
metų vaikai – alkani, prastai apsirengę. Lietuva – pereinamas kiemas: tai rusai, tai vokiečiai. Koks gi tas seminaristas, būsimas mokytojas, „kaimo liktarna“, kaip tada mus vadino? Nepajėgė susidoroti
paskirtieji teisėjai ir gynėjai, kai aktyvūs žiūrovai reikalavo meilės
savo kraštui ir užguitam kaimo žmogui, ir jo vaikui, ir dėmesio dabartiniam seminaristui. Ir be gailesčio palietė jo ydas: apsileidimą,
tingumą, abejingumą, atsilikimą... Koks pasiryžimas įveikti visas
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kliūtis ir ateiti į kaimo mokyklą tikru švyturiu! Atrodė, viskas pasiekiama. (Autorės asmeninis archyvas.)
Seminaristai, vadovaujami pedagogų Konstantino Bajerčiaus ir Leonidos Matusevičienės, pastatė ne
vieną spektaklį: Kazio Binkio Atžalyną, Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Gegužį, Žemaitės Marčią ir
kt. Pėsčiomis nukakdavo į tolimiausius kampelius, o
sunkiausia būdavo tempti dekoracijas. Vieną kartą
iš Kurnėnų atvažiavo ūkininkas, sukrovė į roges dekoracijas, o artistams vietos neliko. Visa reikalinga
manta nušliuožė rogėmis, o seminaristai dainuodami
keliavo iš paskos. Ir čia juos pasitiko pilnutėlė salė
žiūrovų. Tai buvo ne tik šios mokyklos mokytojai ir
mokiniai, bet ir aplinkinių kaimų žmonės. Po spektaklio visi pasilinksmino, o kai suskato namo, žiūri
– rogių nėra. Ėmė ieškoti to paties žmogaus, bet neSu žmona Magdalena
surado. Kažin, ar žmogelis arklio pagailėjo, ar savęs?
BorutaiteNieko kito nebeliko, kaip dekoracijas vilkti ant pečių į Alytų. Ir nutįso
Bajerčiene, istorijos
mokytoja
plentu keista vorelė, nes kiekvienas ką nors turėjo tempti. Kol pasiekė
namus, atrodė, kad ir sniegas šiltas...
K. Bajerčius buvo uolus blaivybės šalininkas. Jo iniciatyva surengtas „Girtuoklio teismas“, inscenizacijoje dalyvavo ne tik seminaristai, bet ir mokytojai. Kaip paprastai, artistams plojo ne tik alytiškiai,
bet ir aplinkinių bažnytkaimių žmonės.
K. Bajerčius buvo principingas ir reiklus auklėtojas. Išlikusioje
klasės auklėtojo knygelėje labai rūpestingai surašytos žinios apie mokinius: iš kokios šeimos kilęs, kur gyvena seminaristo tėvai ir jis pats,
kokios patalpos nuomojamos, kiek už jas moka. Netgi įrašyta pastaba: „Už kambarį ruošia šeimininko sūnų“, ir kt. Iš šių užrašų matyti
auklėtojo rūpestis ir meilė savo seminaristams. Vieną kartą, kai du jo
auklėtinius norėjo pašalinti iš Mokytojų seminarijos, mokytojas ėmėsi
įrodyti pedagogų tarybos sprendimo nepagrįstumą ir į šį reikalą atkreipė net tuometinės Švietimo valdybos vadovų akis.
Mokytojas buvo nepaprastai atsidavęs savo profesijai, kantriai ir
su didžiule meile ugdė pradžios mokyklų mokytojus, tarsi nujausdamas, kad čia įgytas vertybes jie turės skiepyti savo mokiniams labai
sudėtingomis sąlygomis. „Mokytojas yra didis žmogus. Ir jo rankoje
yra didi galybė. <...> Tikras mokytojas yra ne kas kitas, kaip visuomenės siela, nes mokytojas visuomenėje visuomet įsikūnija. Koks bus
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mokytojas, tokia bus ir visuomenė. Bet tik, žinoma, tikras mokytojas,
o ne mokytojas spekuliantas“, – rašė K. Bajerčius.
***
K. Bajerčius visą gyvenimą liko ištikimas ateitininkijos principams, su kuriais susipažino pradėjęs studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Tada jis tapo studentų ateitininkų korporacijos „Activitas“,
įsikūrusios 1930 m. balandžio 8 d., nariu. Šios korporacijos principas
– „Visa atnaujinti Kristuje“ – buvo artimas ir mielas religingam jaunuoliui. Korporacijos susirinkimuose buvo svarstomi socialiniai klausimai, vyko gyvos diskusijos.
Be abejo, norėdamas išugdyti pradžios mokyklų mokytojus, atsidavusius Dievui ir Tėvynei, 1942 m. Alytaus mokytojų seminarijoje
įsteigė slaptą ateitininkų kuopą. Buvęs auklėtinis, šios kuopos narys
dr. Kajetonas Čeginskas liudija:
Pogrindinėje ateitininkų organizacijoje veikė penketų sistema:
vienas iš pagrindinio penketo surenka savąjį penketą, bet pagrindinis turi nežinoti. Ateitininkai ne tik tęsė savo tradicijas, bet įsijungė
į tautinį pasipriešinimą. Ne kartą išėję iš bažnyčios, mėtėm lapelius
„Šalin komunistus“, Lietuvių fronto leidžiamą spaudą „Į laisvę“
perduodavom į Merkinę. Iš Juozo Griškevičiaus gavau Konstantino

1943 m. Alytaus mokytojų seminarijos pedagogai. K. Bajerčius viršutinės eilės
viduryje
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Bajerčiaus rašomąją mašinėlę, rotatorių, dauginau atsišaukimus. Ne
kartą Juozo Mičiulio siunčiamas (turėjau jo pažymėjimą) važiavau į
Kauną parvežti „Į laisvę“.
1944 m. visa penketų sistema subyrėjo, nes pasidarėm visi pažįstami, kai Rumbonyse, netoli Juozo Griškevičiaus tėviškės, surengėm
ateitininkų šventę. (E. Biliūtė-Aleknavičienė, Tolstantis aidas, 2001,
p. 69.)
Mergaitės turėjo atskirą penketų sistemą. Buvusi seminaristė,
ateitininkė, politinė kalinė savo atmintyje užfiksavo paskutinį Alytaus
moksleivių ateitininkių susibūrimą 1946 m. birželio 20 d.:
Kad neįtartų saugumiečiai, moksleiviai į Kaniūkus ėjo nedideliais būreliais po du tris. Į daugelio širdis smelkėsi graudulys. Tai
buvo paskutinis atsisveikinimas su seminarija, draugais. Atėję į Šarakauskų sodybą, jau radome dalį susirinkusių abiturientų. Šalia jų
sėdėjo kun. Šliumpa ir linksmai šnekučiavosi. Kiek pavėlavęs prisistatė ir mokytojas K. Bajerčius, Alytaus moksleivių ateitininkų vadovas ir organizatorius, mums vadovavęs nuo 1942 m.
Dabar, kaip ir pamokos metu, jis buvo pasiruošęs mums daug
ką pasakyti, pasakyti tai, ko nespėjo ilgais mokslo metais. Atėjęs
pirmiausia pasigrožėjo sodyba, pasidžiaugė žydinčiais jazminais
ir, nusiskynęs šakelę, atsisėdo ant rąstų. Panarinęs galvą, akimis
įsisiurbė į žemę ir kurį laiką tylėjo. Paskui apžvelgė mus, giliai atsi-

1944 m. K. Bajerčius (antroje eilėje pirmas iš kairės) su seminaristais
šalia Miroslavo bažnyčios
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Mokytoja Magdalena Bajerčienė su sūneliais Vygantu ir Mindaugu prie namo
Alytuje, kuriame buvo suimtas tėvas K. Bajerčius

duso ir pasakė: „Mūsų šventa žemelė. Kokia ji nuostabiai graži, gera
ir dosni tiems, kurie ją moka mylėti, įsiklausyti, suprasti ir apginti.
Kiek kraujo ir prakaito lašų sugėrusios šitos velėnos, kiek girdėjusios
sunkiausių atodūsių, kiek vargo pakėlusios, kiek kartų pančiota vergijos retežiais...“
Mokytojas atsistojo ir tvirtais žingsniais žengė link namo durų.
Sekdami juo, į kaimo seklyčią sugužėjom ir mes visi. Nuo mokytojo
veido dvelkė kasdienybės rūpestis, bet jis buvo linksmas ir be galo
šnekus. Kiekvieną prakalbino, kiekvienam nusišypsojo gera šypsena.
<...>
Eilėraščiu „Kalvis“ mokytojas įsakmiai ir nuoširdžiai beldėsi į
išeinančiųjų absolventų širdis ir protus, primindamas, kad mūsų gyvenimo vieškeliai bus duobėti ir akmenuoti, todėl turime būti budrūs,
kad nepaklystume juose, neištižtume, bet tvirtai stovėtume pavergtos
tėvynės sargyboje. Mokytojas sakė: „Nuo jūsų pačių priklausys Lietuvos ateitis ir tai, kokiomis žarijomis degsite, iš kokių meilės plytų
statysite Tėvynei Laimės bokštą.“
Sueigą apvainikavo žodžiai: „Marija, Marija...“ Atsisveikinimui
mokytojas pasiūlė sugiedoti „Tautinę giesmę“. (K. Bajerčius-Garibaldis, Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais, V., 2003, p. 465–466.)
Tai buvo paskutinis ateitininkių kuopos susirinkimas. Nutrūko ilgiausiai Alytuje pogrindyje veikusios katalikiškos organizacijos veikla.
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Ateitininkų susibūrimų metu buvo ugdomas mokinių tautiškumas,
deklamuojami Maironio, B. Brazdžionio, J. Aisčio eilėraščiai, aptariamos įvairiausios problemos, iš kurių svarbiausios buvo susijusios su
laisvės, tautos, tautiškumo išsaugojimu. K. Bajerčius didžiulį dėmesį
skyrė ateitininkams-žvalgybininkams. Buvęs seminaristas Pranas Matulevičius teigė: „Jis buvo sudaręs legaliai gyvenančių „slapukų“ partizanų grupę, kuriai priklausė ryšininkės: O. Vyšniauskaitė (Pušelė),
I. Skliutaitė (Jūratė), O. Lekavičiūtė, J. Šarakauskas, A. Nedzinskas,
A. Baliukevičius, A. Buzaitis ir kt.“ (iš autorės pokalbio su buvusiu
seminaristu Pranu Matulevičiumi 2001 m. gegužės 16 d.). Vadinasi,
ateitininkai, veikdami pogrindyje, buvo ne tik ištikimi savo tradicijoms, bet ir vykdė dalį rezistencijos uždavinių.
Istorinis laikmetis lėmė, kad ateitininkai katalikiškumo ir tautiškumo principus įgyvendino pačia brangiausia kaina: Konstantinas Bajerčius – nukankintas, Mokytojų seminarijos direktorius Juozas Mičiulis ir Alytaus gimnazijos auklėtinis kunigas Zigmas Neciunskas-Elytė
nuteisti 10 metų lagerio, kiti ištremti į Sibirą. Ne visi atlaikė kančią,
badą, speigą, daug jų liko amžino įšalo žemėje, o tie, kuriems buvo
lemta ištverti ir sugrįžti, niekada nekeikė savo dalios, nesuabejojo pasirinkto kelio teisingumu ir iki gyvenimo pabaigos saugojo ateitininkų
organizacijos steigėjo, vadovo ir mokytojo K. Bajerčiaus šviesų paveikslą.
***
Kūryba. Pirmieji Konstantino Bajerčiaus kūriniai pasirodė vaikų
žurnale Žiburėlis, kai jaunajam mokytojui buvo 21-eri. Jis kreipėsi į
pačius mažiausius skaitytojus, vildamasis pasėti gėrio grūdus jaunose širdyse. Savo kūrinėlius pradėjo siuntinėti ir dvisavaitiniam vaikų
žurnalui Saulutė, kuriame bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis,
Bronė Buivydaitė, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt. Visus mokytojavimo metus įvairiose pradžios mokyklose nesiskyrė su savo kūrybos
sąsiuviniais „Lankų barškučiai“ ir „Saulėtekis“. 1929 m. išspausdino
alegorinę apysaką Trys keliai.
Studijų metai Kaune buvo kūrybingiausi jo gyvenime. Dienos
šviesą išvydo keletas knygų: eilėraščių rinkiniai Žemės vieškeliais,
Spindulėliai, apsakymų rinkiniai vaikams Nugirstos šnekos, Namuose
ir giriose, literatūrinė pasaka-apysaka Zuikių žemėje.
Eilėraščių rinkinyje Žemės vieškeliais randame tokią dedikaciją: „Visiems, kurie turi sopančią širdį“. Šiuose žodžiuose iš tikrųjų
sutilpo visas jautraus žmogaus, trokštančio kitam šviesos ir laimės,
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gyvenimas. Šios poezijos knygos pagrindiniai motyvai – Tėvynė, jos
žemių vientisumas, nuostabi gamta. Atskirą ciklą skyrė Vilniaus temai („Vilniaus godos“).
Eilėraščių rinkinyje vaikams Spindulėliai vyrauja gamtos motyvai, eilėraštyje „Mituvai“ poetas prisimena kraštovaizdį, kurį matė
vaikystėje:
Ei, Mituva, Mituvėle,
tu brangioji mano,
pamilau aš tave sraunią,
kaip močiutę tikrą.
Nors pasaulio krašte būčiau,
nors toli gyvenčiau,
apie tave vis sapnuosiu,
tau dainas dainuosiu.
Gamtos išmokytas kalbėti apie viską meilės kalba, poetas eiliuoja apie artojėlį, pavasarį, gegužės raudą, Velykų varpą, našlaitėlės maldą, rudens vėją, Kalėdų eglutę ir kt. Tai pirmieji mūsų visų
žingsniai į pasaulį, jie yra ir autoriaus pirmieji žingsniai į poezijos
pasaulį.
Paukščių ir žvėrelių gyvenimas vaizduojamas rinkinyje Namuose ir giriose. Apsakymų siužetai nesudėtingi: piemenėlis gano bandą,
gandras moko savo vaiką gaudyti gyvates, vilkas, darantis žmonėms
daug žalos, pagaliau žmogaus žiaurus elgesys su miško paukščiais ir
pan. Čia vyrauja įvykis, išorinis konfliktas, platūs veiksmo aplinkos ir
gamtos aprašymai.
Literatūrinėje pasakoje-apysakoje Zuikių žemėje pagrindinis
vaizdavimo objektas – zuikis, atsidūręs vieno berniuko akiratyje. Zuikio gyvenimas tarsi tarnauja pavyzdžiu didaktiniam pamokymui, bet
turi ir savo charakterį.
Savo prigimčiai artimų gamtos stebėjimo ir įprasminimo temų
K. Bajerčius ieškojo ir apsakymų rinkinyje Nugirstos šnekos. Veiksmas vyksta gamtoje. Tituliniame rinkinio lape nurodomas adresatas:
apsakymėliai mažiesiems. Knyga susideda iš šešių apsakymų apie rugių, kurapkų, ežių, barsukų, meškų ir lūšies gyvenimą. Miško žvėreliai susiduria ir grumiasi su stipresniais už save žvėrimis ir žmogumi.
Žmogus K. Bajerčiaus kūryboje dažniausiai vaizduojamas kaip gamtos ir visos miško gyvūnijos priešas.
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1939 m. pasirodė literatūrinių pasakų rinkinys Iš pasakų krašto.
Jose daug personifikuotos gamtos: ąžuolams, strazdui, gulbei suteikiamos žmogiškos savybės.
Novatoriška keturių dalių apysaka Gaigalas Kvarklys. Kūrinio
problematika ir vaizdavimo būdas artimas Nobelio premijos laureatės
Selmos Lagerliof (Lagerlöf) Mažojo Nilso kelionėms. Mažasis Nilsas
iš paukščio skrydžio žvalgosi į savo brangią šalį Švediją, o Kvarklys
jaunojo skaitytojo akimis pirmą kartą iš aukštybių stebisi Lietuvos reljefu. Rašytojas buvo susitaręs su „Dirvos“ spaustuve kūrinį
spausdinti, tačiau prasidėjęs karas sutrukdė, autorius kūrinį atsiėmė.
Praslinkus daugeliui metų po rašytojo mirties, apysaka išspausdinta
2003 m. iš sovietmečiu išslapstytų rankraščių. Dalis apysakos rankraščių yra dingę.
K. Bajerčiaus kūriniai sulaukė visuomenės ir kritikų dėmesio. Apsakymų knygelę Nugirstos šnekos recenzavo žymus poetas B. Brazdžionis. K. Dainys straipsnyje „Vaikų literatūra ir K. Bajerčiaus raštai“
palankiai vertino jaunąjį rašytoją: „Per savo kūrybą jis išpažįsta tam
tikrą idėją, kurios jisai aistringai siekia, kuriai yra atsidavęs, prisiekęs.
Kas toji autoriaus pamiltoji idėja? Gili žmonių meilė, tarnavimas meilėje kitiems, jų skausmas...“
K. Bajerčius studijų metais pradėjo bendradarbiauti katalikiško
pobūdžio spaudoje – leidiniuose Darbininkas, Pavasaris, Lietuvos
mokykla. Juose išspausdino keletą mokyklai aktualių straipsnių: „Keletas žodžių dėl ilgųjų balsių žymėjimo“, „Išmokime jau skaityti“,
„Kęstutis ir mirtis“ ir kt.
Dirbdamas Alytuje, buvo dienraščio XX amžius korespondentu,
rašė straipsnius apie Dzūkijos kultūrinį, ekonominį ir politinį gyvenimą. Savo publikacijas dažniausiai pasirašydavo Sūkurio slapyvardžiu.
Nemažai straipsnių išspausdino Lietuvos pogrindinėje spaudoje: leidiniuose Trečias skambutis, Laisvės vėjas, Mylėk Tėvynę ir kt. Jis kvietė
jaunimą nestoti į nacių reicho darbo tarnybą, nesileisti mobilizuojamiems, neišvykti iš Tėvynės, – „nes čia likęs dar būsi labai reikalingas,
juk bolševikai prie Tėvynės sienų“.
K. Bajerčiaus rankraščiuose yra išlikęs eilėraštis „Prie partizano
kapo“, parašytas neramų 1946 m. spalį, kai jam gyventi belikę pora
mėnesių. M. Bajerčienės teigimu, tai paskutinis jo eilėraštis, „Himnas
kovotojams už tautos laisvę“. Tuo pačiu ir testamentinis tautos kankinio, rašytojo, iškilaus pedagogo eilėraštis:
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Tėviškės laukuos plačiuos
Akimi kiek pamatai
Nuo Vilniaus iki Šventosios
Vien kapai, kapai, kapai...
Čia tu rasi rūtą žalią,
Pasodintą prie galvos,
Ir pakrypusį kryželį
Balto beržo Lietuvos.
Tie kapai – auka tėvynei,
Mūsų didvyrių narsių.
Jie – tai ištvermės šaltiniai,
Jie – stiprybė mūs visų!
O ateiki, miela sese,
Pilko vakaro tyloj...

Paskutinio eilėraščio „Prie partizano
kapo“ rankraščio faksimilė

Poetas šiame eilėraštyje apmąsto tautos likimą, eilėraščio pradžioje ir pabaigoje kartojamas žodis „kapai“. Daug kapų. O gal poetui
lemta būti pranašu ir jis jau tada nujautė savo tragišką lemtį, kad jo
kapo nebus, todėl niekas negalės aplankyti „pilko vakaro tyloj“?
Jo buvęs mokinys, kūrybos tyrinėtojas prof. V. Auryla, tarsi apibendrindamas visą poeziją, taikliai pastebi: „Jo eilėraščiai romantinės
pasaulėjautos: šviesus džiaugsmas pinasi su tamsiu nerimu, kankinančiomis nuojautomis, skaudžiomis savo ir tėvynės likimo pranašystėmis. Jo dvasia kyla į saulę, žvaigždynus, ieško gyvenimo prasmės, idealo, gimdo darbo ir veiklos norus.“
***
Tylioji rezistencija. K. Bajerčius Alytuje dirbo sudėtingu istoriniu laikotarpiu. Karas, okupacija visus labai prislėgė, gyvenimas buvo
neramus, kupinas nežinios. Tačiau buvę mokiniai mena, kad beveik
kiekviename pokalbyje mokytojas sugebėdavo prabilti apie Tėvynę,
tylios visuotinės kultūrinės rezistencijos būdais telkė jaunimą priešintis okupantams, puoselėti lietuvybę, kalbą, tautos dvasią, tradicijas.
Visada labai sielodavosi dėl nelaimės ištikto žmogaus, stengdavosi,
kiek galėdamas, padėti. Nesusvyravo, kai reikėjo gelbėti Alytaus ligoninės žydų tautybės gydytoją Ovsiejų Belkiną ir jo žmoną Rašelę.
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Sunkiausia buvo parsivesti namo, nes reikėjo pereiti Juozapavičiaus tiltą, kurį saugojo vokiečių kareiviai. Mokytoja M. BorutaitėBajerčienė savo atsiminimuose liudija:
Pasirinkome pavakarę – kol dar netamsu, bet ir nelabai šviesu.
Išėjome dvi poros – aš su Ovsiejum Belkinu ir Kazys Klimavičius
su Rašele. Ovsiejus Belkinas buvo apsivilkęs kaimišką sermėgą, o
Rašelei Belkinienei, kad nesimatytų veido, daviau savo plačiabrylę
skrybėlę. Nors ir visi smarkiai drebėjom, tačiau ėjome kaip įsimylėjusios porelės – juokavom, šnekėjom, aš nuo tilto net kelis akmenėlius
įmečiau į Nemuną. Pora nuo poros ėjo atokiau viena nuo kitos. Perėję per tiltą, lengviau atsidusome, pasukome siauru takučiu panemune. Laimingai pasiekėme Jono Basanavičiaus gatvėje 7 numeriu
pažymėtą baltą mūrinį namelį, kuriame mes gyvenome ir kuris tapo
prieglauda mūsų nelaimingiesiems dviem su puse metų. (E. BiliūtėAleknavičienė, Amžinybės sparnai, p. 57.)
Gydytojo Ovsiejaus Belkino šeima tapo tarsi mokytojų Magdalenos ir Konstantino Bajerčių šeimos nariais ir gyveno tol, kol nepasigirdo mieste šnekos apie paslaptingus gyventojus. O tada surado saugesnę vietą pas Pečiulius Galintėnų kaime, ir sugebėjo išlydėti taip, kad
niekas nepastebėtų ir neįtartų.

Namas Alytuje, kuriame iki arešto gyveno K. Bajerčius su šeima. Kambaryje su
atidarytu langeliu slėpė gydytoją O. Belkiną su šeima
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Mokytojas K. Bajerčius ištiesė savo pagalbos ranką iš Alytaus
ištremtų mokytojų Martyno ir Julijos Gavelių sūnui Vitoliui. Bene
daugiausia sumanumo pareikalavo seminaristų gelbėjimas nuo darbų
Vokietijoje.
Siautėjo esesininkai, gaudė ir į reicho darbo tarnybą siuntė jaunimą. Buvo apsupta Mokytojų seminarija. Nuo Makso (klaipėdiškio
žandaro) ne kartą teko šokti pro langą ir slėptis miške. Kai kas ir
pakliūdavo. Tuomet inspektorius K. Bajerčius, Mokytojų seminarijos
direktorius J. Mičiulis, kiti mokytojai bandė sulaikytiesiems perduoti
maisto, knygų, lankėsi pas vietinius vokiečių dignitorius, kad mokinius greičiau paleistų. Mokytojas K. Bajerčius sugalvojo kraštutinę
priemonę: pats visą laiką bjaurėdamasis degtine, ryžosi nugirdyti
daboklės sargą, ir seminaristai išlakstė kas sau. (K. Bajerčius-Garibaldis, Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais, p. 461.)
K. Bajerčius ne tik rašė pogrindžio spaudai, ją aktyviai platino,
– į šį darbą įtraukė ir seminaristus. Šį faktą patvirtina buvę mokiniai.
Seminaristo Vaclovo Šreiberio atmintyje išliko toks epizodas:
Vieną kartą ėjo koridoriumi Konstantinas Bajerčius, ir, kaip paprastai, nešėsi šūsnį knygų bei užrašų. Staiga ėmė ir iškrito kažkoks
rutuliukas. Aš jį pakėliau ir padaviau mokytojui. Jis klausiamai pasižiūrėjo, išvyniojo, padavė vieną „Į laisvę“ laikraščio numerį ir tyliai
pridūrė: „Perskaityk ir duok kitam. Stenkis, kad nesučiuptų.“ (Iš autorės pokalbio su Vaclovu Šreiberiu 2000 m. lapkričio 10 d.)
Štai kaip tas kupinas nerimo dienas prisimena Monika RučytėMacienė:
Aš nebuvau mokytojo Konstantino Bajerčiaus mokinė, nes lankiau Alytaus mergaičių gimnaziją. Tais žiauriais aktyviausio partizaninio judėjimo metais dauguma moksleivių vienokiu ar kitokiu būdu
stengėsi taip pat įsitraukti į pasipriešinimą prieš pavergėjus. Susibūrę į vienminčių grupeles, aktyviai platinome partizanų leidžiamą
spaudą, tvarkėme karininko Antano Juozapavičiaus ir kitų Alytaus
kapinėse palaidotų karių-savanorių kapus. Niršo NKVD darbuotojai, ypač Gulbinas, kai Vėlinių vakarą išvydo ant kiekvieno kapo Vyčio kryžių ir žvakutes. Teko ir arčiau su juo „pabendrauti“.
Tokiems moksleivių darbams pritarė kunigas Pranas Šliumpa.
Jis pasiūlė man, kad padėčiau palaikyti ryšį su mokytoju Konstantinu
Bajerčiumi. Gyvenau kurorte, paskutinėje gatvelėje, netoli pylimo.
Todėl pro mokytojo nedidelį, bet gražų namelį praeidavau per dieną
keletą kartų. Taigi bendrauti buvo patogu. Perpasakodavau mokytojui įvairius žodinius pranešimus. Bet daugiausia kunigas Pranas
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Šliumpa perduodavo įvairius reikmenis partizanams: spausdinimui
popierių, vaistus, tvarstomąją medžiagą, žiūronus ir kt. Mokytojas
Konstantinas Bajerčius labai jaudinosi dėl žmonių trėmimų, partizanų žūties, areštų. Buvo labai atsargus. Ką jam atnešdavau, tuojau
išnešdavo į tvartelį, kuriame laikė karvę. Jo šeima gyveno kukliai.
Augino du mažus berniukus. Nepastebėjau, kad būtų koks pagalbininkas, viską dirbo patys.
Šioje kuklioje šeimoje aš lankiausi iki kunigo Prano Šliumpos
arešto. Prieš tai kunigas prasitarė, kad jį persekioja bloga nuojauta,
todėl priminė, kad, pamačius sutartą ženklą arešto atveju, skubiai
praneščiau mokytojui Konstantinui Bajerčiui. Kunigo nuojauta pasitvirtino. Po kelių dienų, eidama rytą pro kleboniją, pastebėjau duotą
ženklą. Sugrįžau į namus pranešti mokytojui liūdną žinią. Sutikau jį
kelyje beeinantį į miestą. Sužinojęs tai, mokytojas susijaudino, bet
kai pasiūliau jam kur nors pasitraukti, jis tvirtai atsakė: „Niekur aš
nesitrauksiu, negaliu rizikuoti savo šeimos ateitimi.“ Tai buvo paskutinis mūsų pokalbis ir susitikimas. Mokytojas buvo tvirtai nusprendęs
ir pasiryžęs sutikti žiaurią lemtį. (E. Biliūtė-Aleknavičienė, Amžinybės sparnai, p. 45.)
1945 m. balandžio 25 d. paliko savo mėgstamą darbą, auklėtinius
ir kolegas Alytaus mokytojų seminarijos mokytojai Adolfas Ramanauskas-Vanagas bei Antanas Kulikauskas-Daktaras, jie pasitraukė į
aktyvią rezistencinę kovą. Su jais išėjo daug buvusių Mokytojų seminarijos auklėtinių. Apie minėtų mokytojų ruošimąsi pasitraukti iš
legalaus gyvenimo į pogrindį žinojo K. Bajerčius, pritaręs savo kolegų
žygiui, per buvusį seminaristą Liudą Mulerską-Narą palaikė su jais
ryšį. Nujausdamas kažką negera, jis savo noru pasitraukė iš direktoriaus pavaduotojo pareigų, liko dirbti lietuvių kalbos ir jos dėstymo
metodikos mokytoju, vadovavo pedagoginei praktikai.
Pasirinkęs Garibaldžio slapyvardį, tylios visuotinės kultūrinės rezistencijos būdais telkė jaunimą priešintis okupacijai, puoselėti lietuvybę, kalbą, tautos dvasią, tradicijas, rašė atsišaukimus pogrindiniams
leidiniams Trečias skambutis, Laisvės vėjas, Mylėk Tėvynę ir kt.
K. Bajerčius laikėsi žymiųjų pogrindinės organizacijos Lietuvių
frontas veikėjų J. Ambrazevičiaus, A. Damušio, A. Maceinos nuostatų, kad „tautos laisvę bus galima atgauti tik visų suvienytų Lietuvos demokratinių jėgų pastangomis“. NKVD susekus ir suėmus LLA
vadovus, K. Bajerčius su kitais rezistentais rengė didžiųjų valstybių
vadovams priminimą dėl jų iškilmingai paskelbtos, visoms tautoms
laisvę žadančios 1941 metų Atlanto chartijos, ieškojo ryšininkų laiš-
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kams į užsienį siųsti, rengė Alytuje smulkų visos Lietuvos
išlaisvinimo planą. (R. Vabalas, „BDPS kovų ir kančių keliai“, (I), Kardas, 1994, nr. 3–4, p. 25.)
K. Bajerčiaus gyvenime lemtingi buvo 1946-ieji – prasmingi pogrindžio darbai priartino prie Nebūties slenksčio.
1946 m. balandžio 23 d. jam vieninteliam, kaip inteligentijos atstovui, patikėta pasirašyti Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo deklaraciją dėl Lietuvos demokratinės valstybės
nepriklausomybės atkūrimo.
1946 m. liepos 2 d. buvo mirtinai sužeistas Pietų Lietuvos srities partizanų vadas pulkininkas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Lazdijų NKVD aptiko pas žuvusįjį Garibaldžio
slapyvardžiu parašytą K. Bajerčiaus laišką dėl tolesnių
kontaktų su partizanais pogrindinei kovai remti:

Ponui
Kazimieraičiui

1928 m. Lietuvos
Nepriklausomybės 10 metų
sukaktuves švenčiant

Kad ir atsitiktiniam žmogui pasitaikius, siunčiu Jums vieną bateriją radijui ir vieną mėlyną pieštuką. Kai gausiu daugiau ko, tuoj
vėl atsiųsiu.
Ąžuolis tiesiog plūste plūsta priekaištaudamas, kad per mane
siunčiamoji Jums korespondencija nepasiekianti adresato. Kas čia
iš tikro per painiava yra? Jums korespondencija išsiunčiama beveik
vis tą pačią dieną. Dalis jos yra išsiųsta į 340743 471325 2304 pas
231022 3414, o kita (trys laiškai ir medikamentai su kitais daiktais)
per 362723 112424 1614 įduota 163134 371934 411734 44 partizanams, kurie sakėsi tuč tą pačią dieną išvykstą su siunta į Tamstos štabą. Man būtų gera susižinoti kiek galima greičiau, kur ir kaip ta korespondencija yra sukliuvusi, kad būtų galima tokių dalykų išvengti,
nes ir iš vienos, ir iš kitos pusės, savaime aišku, tas daro labai keblią
padėtį. Lauksiu.
Reiškiu Jums gilią pagarbą –
Garibaldis
230134 250348 320634 36
1946 06 17
(K. Bajerčius-Garibaldis, Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais,
p. 430.)
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Mokytojas K. Bajerčius nesislapstė miškuose, nekovojo su ginklu
rankose, jo ginklas buvo žodis, tikėjimas Lietuvos laisve, buvo netgi
Pietų Lietuvos ir užsienio rezistencijos dalyvių tarpininku.
Reikšmingas yra Pietų Lietuvos srities partizanų vado Sergijaus
Staniškio-Vilties vertinimas. 1950 m. savo raporte LLKS tarybos prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui rašė, kad „aukštesniųjų
partizanų vadų pasitarimuose atsiradus priešingumams, K. Bajerčius
savo autoritetingumu ir sumanumu rasdavo išeitį priešingumams išvengti. Tai buvo išsimokslinęs, pasišventęs, narsus ir ryžtingas laisvės
kovotojas, kuris viską, kas žmogui brangu žemėje, paaukojo Lietuvai
Tėvynei.“ (Lankstinukas „Minime 100-ąsias Konstantino BajerčiausGaribaldžio gimimo metines“, V., 2003.)
***
Išaušo 1946 m. gruodžio 7-osios rytas. Naktį spustelėjęs šaltukas nuostabiais ornamentais išrašė langus. Išdidžiai siūbavo pušys,
padabintos pirmuoju šerkšnu. Mokytojas K. Bajerčius, kaip visada,
išskubėjo į darbą. Tą dieną turėjo keturias pamokas. Atrodo, greičiau
nei įprastai pamokos pasibaigė ir mokytojas išėjo namo, kur laukė du
mažamečiai vaikai. Vos spėjo užverti duris, ant Mokytojų seminarijos
slenksčio išdygo trys enkavedistai: lietuvis Gulbinas, rusas Grigorenko ir totorius, kurio pavardės M. Bajerčienė neprisiminė. Savo atsiminimuose mokytoja pateikė tokias budelių charakteristikas:
Mykolas Gulbinas – Alytaus slibinas, kur pasirodydavo – ten dejonės, ašaros. Vyras stambus, kumštis kietas, batas tvirtas. Stropiai ir
kaip stropiai, jis vykdė vyresnybės įsakymus. Apie tokius Balys Sruoga „Dievų miške“ rašė, jog tai „apsigimęs banditas muša kalinius iš
pamėgimo“.
Kapitonas Grigorenko, ypač žiaurus sadistas, ne vieną į aną pasaulį pasiuntęs, praėjus septyniems mėnesiams po Konstantino Bajerčiaus nužudymo, nuskendo Nemune.
Dar viena miesto „garsenybė“ tardytojas Kuliešius – lietuvis,
alytiškis. Kiti tardytojai patys nekankino, pasikviesdavo budelius
kankinimams, o jis pats griebdavosi šio darbo, matyt, jausdavo malonumą. Jį, pasak Balio Sruogos „Dievų miško“ personažo, būtų galima pavadinti „mušeika – specialistu, budeliu – mėgėju“.
Daug žadantis buvo ir Kvietkauskas, gyvenęs Alytuje. <....> Dar
jaunas buvo, bet enkavedistai džiaugėsi jo „gabumais“. (E. BiliūtėAleknavičienė, Amžinybės sparnai, p. 46.)
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Kai enkavedistai įžengė į Mokytojų seminariją, visi tarsi suakmenėjo, nes suprato, kad ieško mokytojo Bajerčiaus. Amžininkai teigia,
kad vienas seminaristas bėgo, norėdamas perspėti mokytoją. Deja...
Budeliai spėjo anksčiau įsibrauti į jaukius mokytojų namus ir nudžiugo sučiupę auką. M. Bajerčienė liudija:
Išsivarė vyrą ne J. Basanavičiaus gatve, bet tiesiai per mišką.
Tikriausiai nenorėjo, kad žmonės matytų, kaip suimtą varo jų mokytoją, o gal prisibijojo, nes kiekvienas galvažudys yra didelis bailys.
Dabar Konstantinas, varomas jų trijų, žengė į vakarus, tarsi simbolizuojančius jo gyvenimo saulėlydį. Perkirto Maironio gatvę, paėjėjo
kiek Sporto gatve, ir prieš akis atsivėrė kalėjimo durys. Buvo šeštadienis – lemtingoji diena Konstantino Bajerčiaus gyvenime: šeštadienį išvydo pasaulį, šeštadienį žudikai išvedė į mirtį.
Ši diena visam gyvenimui liko M. Bajerčienės atmintyje. Stovėjo nei gyva, nei mirusi, paskui tėvą bėgo septynmetis sūnus. Tėvas
sustojo, dar kartą pabučiavo ir pasakė: „Mindaugai, eik namo aš tuoj
grįšiu.“ Dvejų metukų Vygandėlis sirguliavo, gulėjo lovelėje, nedaug
ką suprasdamas šiame žiauriame pasaulyje.
Kas vyko tada, kai užsitrenkė kalėjimo durys, už kurių pasiliko
gyvenimas, kurį mokytojas K. Bajerčius taip mylėjo? Iki dabar šiurpias paskutines gyvenimo akimirkas gaubia paslaptis. Pasitelkime
liudininkų atsiminimus. Antano Miškinio knygoje Sulaužyti kryžiai
(V., 1989) užtinkame tokį liudijimą: „Buvo tokia būsena, kai gyvieji
pavydi mirusiems. „Pas mus visi prakalba, ir maršalai, ir generolai,
mes turim priemonių prakalbinti.“ K. Bajerčius, mokytojas lituanistas iš Alytaus, tiesiai pasakė „Nekalbėsiu“, tai ir žuvo tardomas“
(p. 243).
Turbūt geriausi žiauraus likimo liudininkai yra vienoje kameroje
su Konstantinu Bajerčiumi buvę kaliniai. Juozas Mankevičius liudija:
Vieną šeštadienio vakarą, pirmoje gruodžio mėn. pusėje, apie
20–22 val. į mūsų kamerą, kurioje be manęs buvo ir Alytaus valsčiaus gyventojas Vladas Navikas, dviejų NKVD pareigūnų laikomas
už rankų, buvo atvestas mokytojas Konstantinas Bajerčius ir įmestas
pas mus. K. Bajerčius buvo apsirengęs tamsiu paltu ir su skrybėle,
plaukai užkritę ant veido ir akių, jis atrodė lyg apdujęs, kaip girtas,
rankomis užsiėmęs krūtinę. Pas mus paprašė atsigerti – „vandens,
vandens“. Mūsų paklaustas, kas jį taip sumušė ir už ką, pasakė, kad
jį tardė trise, o mušė dviese: Gulbinas ir, atrodo, Aksionovas. Žiauriausiai ir daugiausia, jis sakė, mušė Gulbinas. Pagal K. Bajerčiaus
žodžius, jis NKVD pareigūnams pasakė, kad Hitleris ir Stalinas yra
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nusikaltėliai ir pagal rangą vienodi. Tai, matyt, ir buvo K. Bajerčiui
mirties nuosprendis, kurį įvykdė aukščiau paminėti NKVD pareigūnai. Kiek prisimename, K. Bajerčius mums sakė, kad tuoj mirs, nes
jam yra atmušti šonai (kepenys), ir prašė, kad apie tai praneštume
jo šeimai. Sekmadienį ryte mes su V. Naviku pastebėjome, kad K. Bajerčius įtartinai ramiai miega. Mes bandėme jį pabudinti, tačiau to
negalėjome padaryti, nes jis buvo miręs, šaltas ir pamėlynavęs.
Tą sekmadienį, kai pastebėjau, kad K. Bajerčius miręs, pranešėme apie tai sargybai. Iš mūsų karcerio K. Bajerčiaus lavonas buvo
išneštas tik pirmadienį. Vėliau man teko iš kito kalinio Mandeikos
sužinoti, kad po to K. Bajerčiaus lavonas buvo laikomas kalėjimo
malkinėje užklotas maišais. (J. Mankevičius, rankraštis, 1989 03 06.
Autorės asmeninis archyvas.)
Buvęs kalinys Vytautas Katelė liudija:
Matyt, dėl vietų stokos, dar į tą patį karcerį buvo įmestas trečias
areštuotasis. Beveik be sąmonės, smarkiai sumuštas, kiek atsigavęs,
pasakė esąs Bajerčius, mokytojas. Jį tardė tardymo skyriaus viršininkas Aksionovas ir alytiškiams gerai pažįstamas Gulbinas. Žiauriausiai daužė ir spardė Gulbinas. Bajerčius nesitikėjo išlikti gyvas
ir po kelių valandų mirė.
Kiek žinome, nustatyti K. Bajerčiaus mirties priežastį buvo
iškviestas Alytaus ligoninės gydytojas. Norėdami užslėpti tikrąją
K. Bajerčiaus mirties priežastį ir jo žudikus, NKVD darbuotojai tuo
metu įkalbinėjo tardomuosius, kaip liudininkus paliudyti, kad K. Bajerčius miręs nuo samagono. (V. Katelė, rankraštis, 1989 03 06. Autorės asmeninis archyvas.)
Apie Konstantino Bajerčiaus mirtį liudija ir Bernardas Juškevičius:
Man pakliuvus į Alytaus čekistų kalėjimą, Dariaus-Girėno gatvėje teko sužinoti iš kalėjimo kameros draugų Verbicko Antano ir
Abromavičiaus, kad prieš kelias dienas čekistų buvo smarkiai sumuštas mokytojas Bajerčius ir įmestas į tą kamerą. Paskutiniai jo
žodžiai: „Neprieteliai užmušė mane.“ Kur vėliau dėjo jo lavoną, niekas iš draugų tikrai nežinojo. (B. Juškevičius, rankraštis, 1989 02 22.
Autorės asmeninis archyvas.)
Kiek kitokią versiją pateikia Izabelė Skliutaitė-Navarackienė:
Teko girdėti tik apie jo kančias Alytaus saugume, kad buvo užmuštas. Apie 1960 m. mano pusbrolis Prakapas Rokas iš Laičių kaimo
Varėnos r. pasakojo, kad tardymo metu jis buvo išvestas į saugumo
kiemą, kuriame prie medžio buvo pririštas užmušto mokytojo Bajerčiaus lavonas. Terorizuodamas, gąsdindamas tardomąjį Prakapą,
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tardytojas Gulbinas šaukė, grasino: „Jeigu neprisipažinsi, tai ir tau
bus taip, kaip šitam niekšui.“ Kieme buvo ir Grigorenko, ir daugiau
saugumiečių. (I. Skliutaitė-Navarackienė, rankraštis, datos nėra. Autorės asmeninis archyvas.)
Egzekutoriai savo darbą atliko. Seminaristai, nieko nežinodami,
laukė savo mokytojo, manydami, kad po tardymo paleis, tarėsi, kaip
jam padėti. Praslinkus porai savaičių po nužudymo, pasirodė švietimo
ministro Juozo Žiugždos įsakymas nr. 42/A: „Konstantiną Bajerčių,
kaip neatvykusį į darbą, iš Alytaus mokytojų seminarijos mokytojo
pareigų nuo 1946 m. gruodžio 31 d. atleidžiu.“
Mokytoja M. Bajerčienė, kelio pro ašaras nematydama, nešė vyrui į kalėjimą maistą, šiltus drabužius – viską priimdavo. Maždaug po
trijų mėnesių maisto suimtajam pradėjo nebepriimti, pasakė, kad išvežtas į Vilnių. Daug vargo teko patirti nelaimės prislėgtai moteriai,
kol, padedant Jadvygai Čiurlionytei, brolio Kazio žmonai, sužinojo,
kad Konstantino nėra tarp gyvųjų. Tą patvirtino ir TSRS generalinis
prokuroras.
Praslinkus metams nuo tos klaikios dienos M. Bajerčienė buvo
iškviesta į Alytaus saugumą. Jai atidavė per areštą paimtus vyro daiktus: pinigus, sutuoktuvių žiedą, portfelį.
„Užkankino jį budeliai aukštą, liesoką, melsvom akim, šateno
plaukais, keturiasdešimt trejų metų vyrą, amžinai užsisvajojusį, užsidariusį, poetą ir didelį tautos patriotą. Nužudė jį pačiame stiprume,
kuriantį ateities planus, trokštantį atlikti didžius darbus savo tautos labui“, – praslinkus daugeliui metų atsiminimuose rašė M. Bajerčienė.
Mokytojo K. Bajerčiaus mirtį iki šiol gaubia paslaptis, palaidojimo vieta nerasta.
Alytaus tarprajoninė prokuratūra (pažyma nr. 84, parašyta
1989 08 02) nurodė, kad K. Bajerčiui buvo pateiktas kaltinimas pagal
RTFSR 3K 58-1 „a“ ir 58-11 str. (antitarybinės organizacijos sukūrimas ir vadovavimas jai).
Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto pažymoje (išduota
1989 12 12, nr. B-1368), pasirašytoje tuometinio pirmininko E. Eismunto, nurodyta, kad saugumo komiteto archyve K. Bajerčiaus baudžiamosios bylos nėra, o tik duomenys apie jo areštą (1946 m. gruodžio
5 d.) ir dvi pažymos apie mirtį Alytaus laikino sulaikymo izoliatoriuje.
Duomenų apie mirties priežastį ir K. Bajerčiaus palaidojimo vietą archyve neaptikta.
Alytaus civilinės metrikacijos skyriaus pažymoje nr. 124 (išduota 1990 01 18) dėl K. Bajerčiaus mirties nurodyta: „Mirties data:
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1946 m. gruodžio 8 d. Mirties vieta: Alytaus kalėjime (laikino sulaikymo izoliatoriuje). Mirties priežastis: nenustatyta.“
Pažymose teigiama, kad Konstantinas Bajerčius buvo areštuotas
gruodžio 5 d., amžininkų atsiminimuose – gruodžio 7 d., daugelis nurodo, kad buvo nužudytas tą pačią naktį, kiti – po dviejų dienų. Leisgyviai kaliniai galėjo ir nesuvokti laiko, be to, slenkantys dešimtmečiai
daug ką ištrynė iš žmonių atminties, o budeliai tyli, nes yra bailiai.
Vienintelės tikros liudininkės yra Alytaus pušys, siūbuojančios prie
pat kankinimo vietos, tačiau jos nebylės. Ant savo išlakių šakų jos
seniai iškėlė garbinguosius tautos kankinio Konstantino Bajerčiaus
palaikus, ir kelia vis aukščiau ir aukščiau... Ir žiba danguje Jo bevardė
žvaigždė.
„Kai ąžuolą audra suskaldo, tai nendrė supasi toliau“ (H. Heinė).
K. Bajerčius, vienas pirmųjų Lietuvos pedagogų – sovietinio genocido auka, deja, ne paskutinis suskaldytas ąžuolas. Mokytoja M. Borutaitė-Bajerčienė, netekusi vyro, didvyriškai pakėlė likimo smūgį.
Dar ilgai jautė tarsi Damoklo kardą virš galvos – ištrėmimo grėsmę.
Turėjo daug draugų, kurie pranešdavo, kad ruošiamos „ablavos“ –
vežimai. Tomis naktimis nenakvodavo namuose, o dieną drebėdama
iš baimės eidavo į mokyklą. Kartais užduodavo savarankišką darbą
ir atsistodavo prie lango. Mokinės matydavo, kaip ji nejučiomis nusišluosto ašaras. Kurį laiką jai nedavė dėstyti istorijos pamokų (nors
buvo įgijusi šio dalyko aukštąjį išsilavinimą), leido mokyti rusų kalbą
ir literatūrą. Po kurio laiko viskas aprimo ir vėl galėjo dirbti istorijos
mokytoja. Savo sūnums sugebėjo būti ir tėvu, ir motina, užaugino
juos dorais žmonėmis, jie baigė aukštuosius mokslus, gerbia savo
tėvo šviesų atminimą.
Ji niekada nenorėjo palikti Alytaus, tragiško ir mielo jos gyvenime miesto. Čia buvo tos pačios gatvės, kuriomis vaikščiojo su Konstantinu, čia ošė pušys, girdėjusios jo paskutinį atodūsį, čia gimė ir
užaugo jos vaikai. Todėl gyvenimo saulėlydyje, trumpai pagyvenusi
Vilniuje, grįžo į Alytų. Šioje žemėje buvo lemta sulaukti 90 metų ir
iki gyvenimo pabaigos išsaugoti vienintelę meilę – Konstantinui. Išėjo
tuo pačiu metų laiku kaip ir vyras, kai žemę klojo pirmasis sniegas.
Išėjo žinodama, kad vyro auka nebuvo beprasmė – Lietuva buvo vėl
atgavusi laisvę. Tik mokytojos didžiausias troškimas liko neįgyvendintas. Šimtmečių istorija tarsi kartojasi. Kažkada Sofoklio Antigonė
paslapčia bėgo laidoti savo brolį, o Magdalena daugelį metų ieškojo,
troško surasti ir palaidoti vyrą. Tačiau neteko ant tautos kankinio savo
vyro kapo nunešti gėlių ir uždegti žvakelės…
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Įvertinimas po mirties. Raporte Lietuvos partizanų
N vadų susirinkime, įvykusiame 1950 m. birželio 1 d., su
N žuvusiais vadais, pristatytas pažymėti už nuveiktus darbus
bei nuopelnus tautai ir sąjūdžiui, Pietų Lietuvos partizanų organizatorių apibūdintas kaip „narsus ir ryžtingas laisvės kovotojas, kuris viską, kas žmogui brangu žemėje, paaukojo Lietuvai
Tėvynei. Žiauriausiomis priemonėmis kankintas nieko neišdavė. Jam suteiktas Laisvės kovos karžygio vardas (po mirties)“
(K. Bajerčius-Garibaldis, Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais,
p. 488, 518).
1995 m. Alytuje įvyko dokumentinio televizijos filmo Garibaldžio tyla premjera. Jo scenarijaus autorius E. Ignatavičius,
režisierius J. Sabolius, konsultantas V. Auryla.
Vyčio Kryžiaus
1997 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
1-ojo laipsnio ordinas,
centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos nutarimu suteiktas K. Bajerčiui
(po mirties)
pripažintas kariu savanoriu ir jam suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties).
Kaišiadorių rajono Zūbiškių pagrindinei mokyklai suteiktas
Konstantino Bajerčiaus vardas.
1988 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nepaisymą
mirtino pavojaus sau ir šeimai Antrojo pasaulinio karo metais gelbstint žydus nuo nacių genocido apdovanojamas Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi (po mirties).
2003 m. išleista knyga Gyvenimo vieškeliais gruoblėtais (poezija,
proza, publicistika, pedagogika, laiškai, atsiminimai, In memoriam), sudarytojas prof. V. Auryla.
2008 m. suteiktas Alytaus miesto Garbės piliečio vardas
(po mirties).
Apdovanojimų po mirties sąrašas gana ilgas, tačiau jokie
medaliai ar garbės vardai nesugrąžins Žmogaus, Mokytojo,
Tėvo, kuris iki tragiškos mirties buvo ištikimas savo gyvenimo
credo – pasiaukojamai tarnauti Tėvynei ir jos žmonėms. Galbūt
už visus apdovanojimus jam būtų svarbiau buvusių mokinių atmintis: tik ištarus pavardę jų akyse įsižiebia tarsi palaima, jie
prisimena ne tik žodžius, bet ir laikyseną, netgi žvilgsnį. Daugelis K. Bajerčiaus mokinių pasuko Lietuvos laisvės kovotojų
keliu, ne vienas žuvo, patyrė lagerių ar tremties kančias, kiti
Apdovanojimo akto kopija
tapo gerais mokytojais ar mokslininkais.
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Į užmarštį grimzta įvykiai, veidai ir vardai. Veltui kas nors Alytuje
ieškotų Mokytojų seminarijos, kuriai K. Bajerčius atidavė gražiausius
pedagoginio darbo metus, – ji likviduota 1957 m. Jau prabėgo beveik
septyni dešimtmečiai, kai jo „gyvenimo vieškelį gruoblėtą“ žiaurūs
budeliai užbaigė gražiame Alytaus pušyne. Todėl ir tikrųjų liudininkų
liko vos vienas kitas. Tik Jo vardo nepajėgė uždengti užmiršimo dulkės. Ar išliks žmonių atmintyje amžinai?
Kitų kartų mokytojai ir mokiniai skuba tomis pačiomis gatvėmis,
kuriomis vaikščiojo ir išėjo į mirtį mokytojas K. Bajerčius. Jo gyvenimas, siekiai ir idealai jiems yra tik praslinkusio amžiaus istorija. Kokią
vietą ji atras nūdienos ir ateities mokykloje? Į šį klausimą atsakys visagalis Laikas.
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Marius Talutis

Kunigas Juozas Zdebskis –
jotvingių žemės didvyris
Vis dažniau nuvalome užmaršties dulkes nuo istorinių jotvingių herojų, vis daugiau žmonių žavisi jais ir atsigręžia į jų palikimą,
tyrinėja jotvingių gyvenimo būdą ir kovų istoriją. Juos stengiamasi
įamžinti lankant piliakalnius, suteikiant gatvių pavadinimus, steigiant
gyvenvietę, jotvingių kiemą ar organizacijas, besirūpinančias jotvingių atminimu. Žmonės gausiai lanko jų piliakalnius, sunkiai kopdami
į kvapą atimančias viršūnes, archeologai kasinėja kapinynus ir nepaliauja džiuginti nauja medžiaga, įrodančia mūsų protėvių aukštą kultūrą ir savitą gyvenimo būdą.
Visgi šviesiausias ir tauriausias įamžinimas yra žmonių gyvenimuose atsiskleidžiančios jotvingių vertybės – drąsa, užsispyrimas,
meilė Tėvynei ir gamtai. Vienas iš tokių jotvingių dvasios karių, kurių
gyslomis tekėjo tikras jotvingių kraujas, buvo kunigas Juozas Zdebskis – XX amžiaus iškilus Katalikų bažnyčios kunigas, pogrindinės
spaudos leidėjas, kovotojas už religijos laisvę, uolus misionierius, mąstytojas. Su jotvingiais jį sieja ne tik jotvingiškas būdas, bet ir žemė – jis
gimė, kunigavo ir galiausiai atgulė amžino poilsio jotvingių gyventose
teritorijose.
Kunigas Juozas Zdebskis gimė 1929 metų gegužės 10 dieną Krosnos (dabar Mindaugų) parapijoje, Naujienos kaime, prie Žaltyčio ežero – jotvingių žemėse. Kunigo tėveliai ūkininkai Vincas Zdebskis ir
Ieva Slavėnaitė-Zdebskienė tvirtai laikėsi katalikiškojo tikėjimo, meldėsi namuose, sekmadieniais dalyvaudavo šv. Mišiose. Šeimoje gimė 4
vaikai, tačiau tik Juozui ir jo sesei Marytei pavyko užaugti – viena sesė
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5 metukų nuskendo tvenkinyje, kita mirė vos kelių mėnesių sulaukusi.
Simboliška, kad J. Zdebskio vaikystės namai yra netoli Kalniškės miško, kuriame 1945 m. gegužės 16 d. vyko įnirtingiausias sovietų okupantų ir Lietuvos partizanų mūšis.
1936–1941 m. Juozas mokėsi Naujienos pradinėje mokykloje,
vėliau iki 1948 m. – Kalvarijos gimnazijoje. Mokykloje Juozas buvo
tylus, užsisklendęs savyje, tačiau stropus. Sovietams uždraudus tikybos pamokas, jis subūrė pogrindinį besigilinančio į tikėjimo dalykus
jaunimo būrelį ir pats jam vadovavo. Tais pačiais metais įstojo į Kauno
kunigų seminariją; 1952 m. rugsėjo 21 d. vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu, tačiau seminariją baigė 1953 m. pavasarį.
Tų pačių metų liepos mėnesį pradėjo vikaro tarnystę Šiluvoje. Jo
kunigiškoji kelionė driekėsi per šias vietoves: Šiluva (vikaras), Raseiniai (vikaras), Šiupyliai (klebonas), Vilijampolė (vikaras), Kauno Įgulos bažnyčia (vikaras), Šakiai (vikaras), Gudeliai (klebonas), Alytus
(vikaras), Leipalingis (vikaras), Kapčiamiestis (klebonas), Valakbūdis
(klebonas), Prienai (vikaras), Šlavantai (klebonas) ir Rudamina (klebonas).
Pirmosios jo klebonavimo parapijos Šiupyliuose (Šiaulių r.) pavadinimas labai panašus kaip paskutiniosios jotvingių vado Skomanto
pilies Šiurpilyje, dabartinėje Lenkijos teritorijoje. Tai gal ir nebūtų labai svarbu, tačiau žvelgiant į kunigo Juozo gyvenimą jotvingių kontekste ir tokie panašumai kažką byloja.
Kristaus Evangeliją skelbti jam teko ne tik parapijose, – teko paragauti ir kalinio duonos – 1964 m. už vaikų katekizmo mokymą buvo
nuteistas vieniems metams kalėjimo. Bausmę atliko Vilniaus Lukiškių
ir Rasų kalėjimuose, kalėjo tarp kriminalinių nusikaltėlių. Negavęs sovietų valdžios leidimo dirbti parapijoje, kunigas Juozas Prienuose darbavosi melioracijoje, kasė griovius. 1971 m. vėl metams nuteistas už
tą patį „nusikaltimą“. Bausmę atliko Vilniaus Lukiškių ir Pravieniškių
kalėjimuose.
Kunigui Juozui teko kilnotis iš parapijos į parapiją, tačiau jo veiklos laukas pranokdavo vienos parapijos ribas. Jis gyveno nuolatinėje
kelionėje – važinėdavo po Lietuvą rinkdamas protesto parašus, susitikdavo su jaunimu, lankydavo Sovietų Sąjungos gilumoje (Pavolgyje,
Kazachstane, Moldovoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Novosibirske, Uzbekijoje) gyvenančius katalikus, tarnaujančius sovietinėje armijoje kareivėlius, politinius kalinius, o kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį su
Švenčiausiuoju Sakramentu aplankydavo savo parapijos ligonius. Jis
galėdavo tūkstančius kilometrų nuvažiuoti dėl vieno kareivio, tarnau-
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jančio Rusijos gilumoje, ir sustiprinti jo dvasią, suteikti sakramentus.
Juk ir jotvingiai ne tik savo žemėse kariavo – sakoma, jog jie mielai
keliavo ir talkino ten, kur vyko mūšiai, nes tikėjo sielos persikūnijimu,
todėl visiškai nebijojo žūties. Jie troško kovoti, kaip ir kunigas Juozas,
troško save dalinti kitiems. Kunigo Juozo mūšis vyko ne su kardu ar
ietimi – jis buvo ginkluotas meile ir Dievo žodžiu, neskaičiuodamas
laiko ir visiškai negailėdamas savęs sėjo meilės ir laisvės daigus. Jis
sakydavo: „Kai aš iš meilės išeinu iš krantų, tai jau nebeturiu parapijos
ribų. Visi mano parapija, visi – mano.“
Važiuodamas automobiliu jis nelikdavo abejingas aplinkai – numestą ne vietoje daiktą patraukdavo nuo kelio, kad kiti nesusižeistų, o Kun. Juozas Zdebskis
jei pamatydavo kenčiantį žmogų, jam padėdavo, jei reikėjo, ir tiesiai į
namus nuveždavo. Netgi jei pamatydavo girtą žmogų, ir jo neapleisdavo, padėdavo saugiai pasiekti namus, ypač žiemos šalčiams užėjus. Dėl
tokių spontaniškų meilės darbų jis dažnai kur nors vėluodavo, arba galėdavo naktį užsukti į svečius. Turėjo tam tikrų keistenybių, bet viskas
jame buvo natūralu ir tikra. Jam nebuvo dienos ar nakties paros meto
– jis apaštalavo nuolatos.
Kunigo Juozo veikla nesiribojo tik bažnyčios, šventoriaus ar
klebonijos sienomis – dėl sielų išganymo jis kūrybiškai ieškojo naujų būdų skelbti Evangeliją. Klebonaudamas Kapčiamiestyje kunigas
Juozas pradėjo naują iniciatyvą – uždaras rekolekcijas. Jas vesdavo
jaunimui, tikėjimu besidomintiems inteligentams, kunigams ir seserims vienuolėms. Buvo labai jautrus ir pastabus nuodėmklausys, puikus dvasios tėvas, galėdavo ištisas valandas bendrauti su žmogumi.
Mokydamas jaunimą, kurį kaip magnetas traukė prie savęs, jis ne tik
mokė religinių tiesų, bet ir daug kalbėjo, koks turi būti laisvas žmogus,
ragino giedoti tuo metu uždraustą Tautišką giesmę, pasakojo jaunimui
apie tautinės vėliavos spalvas, dainuodavo lietuviškas dainas. Jis mėgo
vestis jaunimą ant piliakalnių, ypač klebonaudamas Šlavantuose, visai
netoli Šlavantų ir Buteliūnų piliakalnių. Puikiai pažinojo Lietuvą, mažiausius jos kelius, ypač gerbė piliakalnius, savitai jautė jų jėgą.
Kunigas Juozas puikiai suprato, ko labiausiai bijo Sovietų Sąjungos veikėjai ir visi kagėbistai, – laisvo žmogaus, nebijančio valdžios
ir sugebančio atskirti tiesą nuo melo. Toks žmogus buvo pats kunigas
Juozas, jo draugai kovotojai, kuriuos saugumiečiai vadino „pavojingais recidyvistais, reakcionieriais“, tokį žmogų ugdė Zdebskio gyvenimo pavyzdys ir pamokos.
Turėjo kunigas ir literatūrinių sugebėjimų. Rašė dienoraštį,
maldas, meditacijas. Svajojo parašyti krikščionišką romaną, keletą
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fragmentų jau buvo parašęs, tačiau daugybė pastoracinių darbų ir
ankstyva mirtis sutrukdė šiam užmojui. Labai domėjosi psichologija,
mokėjo keletą užsienio kalbų. Taip pat rinko medžiagą ir platino Katalikų bažnyčios kroniką. Pirmasis jos numeris pasirodė 1972 m. kovo
19 d. – per Šv. Juozapą – kunigo Juozo Zdebskio, tuo metu sėdinčio kalėjime, pagerbimui. 1978 m. jis drauge su kunigais Alfonsu Svarinsku,
Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir Vincentu Vėlavičiumi subūrė
Tikinčiųjų teisėms ginti komitetą ir buvo jo narys. Šis atvirai veikiantis komitetas kovojo už tikinčiųjų teises, viešai kalbėjo apie valdžios
ir saugumo daromus nusikaltimus Bažnyčios atžvilgiu, siuntė laiškus
aukštiems sovietų ir viso pasaulio pareigūnams. Tai buvo persekiojamos Bažnyčios Lietuvoje laisvas balsas.
Nepaisant visų sunkumų, persekiojimų, šmeižtų ir smurto kunigas
Juozas nedejavo ir neverkšleno. Atvirkščiai – jis turėjo labai optimistišką požiūrį į sunkumus ir tuo visada vadovavosi. Jis niekada nekovojo su valdžia, bet kovojo už žmogų ir jo laisvę. Nuolatos ieškojo naujų
būdų, kaip sėti Dievo žodžio sėklą, kad ir nepalankiausioje dirvoje.
Sugebėdavo išbristi iš sudėtingiausių situacijų. Ypač pasitikėjo šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės pagalba ir šventosios Agotos duonos
apsauga. Kaip jam pavykdavo visur prasmukti ir susitarti, iliustruoja
legenda tapęs pasakojimas.
Kartą traukinių stotyje prie bilietų kasos langelio buvo nusidriekusi kilometrinė eilė ir bilietą gauti nebuvo šansų, o kunigui Juozui
reikėjo žūtbūt patekti į traukinį. Tačiau buvo kitas langelis, prie kurio
niekas nėjo, nes ten užrašas skelbė, jog ši kasa aptarnauja tik Tarybų
Sąjungos didvyrius. Kunigas Juozas nuėjo pirkti bilieto. Kasininkei
paaiškinus, kad bilietus čia gali pirkti tik Tarybų Sąjungos didvyriai,
kunigas Juozas meiliai pasakė: „Pažadu, aš tapsiu didvyriu, tikrai –
tapsiu.“ Moteris nusišypsojo, pardavė bilietą ir pakvietė sugrįžti.
Kalbant apie Zdebskį reikia pabrėžti, jog jo gyvenimo ir darbų
versmė ir stiprybės šaltinis buvo malda. Pirmų pirmiausia jis buvo
maldos vyras. Nei kelionės, nei kalėjimai, nei nuolatinis bėgimas ir
kovos neatitraukė jo nuo šio šaltinio, dar daugiau – kiekvieną žingsnį
jis jungdavo su malda. Labai karštai mylėjo Dievą, Eucharistinį Jėzų
– šv. Mišių auką, kasdien daugybę sykių kalbėdavo šventąjį Rožančių,
atvykęs į bažnyčią apeidavo Kryžiaus kelią, sūniškai pasitikėjo Švenčiausiąja Mergele Marija. Grįžęs iš kelionės namo net giliausią naktį
neidavo tiesiai į lovą ilsėtis, o pirmiausia aplankydavo Švenčiausiąjį
Sakramentą bažnyčioje, apeidavo Kryžiaus kelią.
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Kunigas Juozas savęs mažai žiūrėjo, gyveno labai kukliai, bet
stengėsi dėl kitų, kitus rėmė. Ypač padėdavo politinių kalinių šeimoms, kuomet šeimos maitintojas negalėjo pasirūpinti namiškiais.
Kai J. Zdebskis žuvo avarijoje, draugai net nerado įkapėms tinkamo
kostiumo ir batų. Beje, ir protėviai jotvingiai nepasižymėjo puošeiviškumu, ištaiga, prabanga ir dideliais turtais – daugiau žymūs tuo, kad
buvo narsūs, kovingi ir puikūs geležies meistrai.
Lenkų istorikas kunigas Jonas Dlugošas rašydamas apie jotvingius mini, jog jie tokie drąsūs ir kovingi, kad dešimt jotvingių puola
šimtą priešų ir kaunasi iki paskutiniųjų. Kunigo J. Zdebskio gyvenime
šis palyginimas apie jotvingius pranoko bet kokią aritmetiką – jį vieną
persekioti buvo užverbuota 115 saugumiečių, kurie iš viso pateikė 465
agentūrinius pranešimus! Per stebuklą yra išlikusi jo sekimo byla – 8
tomai, iš viso 2 040 puslapių. Jam teko iškęsti visų įmanomų formų
persekiojimą, kankinimą, mušimą, šmeižtą. Jo namuose buvo atliekamos kratos, paliekamos pasiklausymo „blakės“, sekami telefono
pokalbiai; kai kunigas Juozas kur nors važiuodavo, iš paskos sekdavo automobilis su agentais. Saugumui informaciją apie jį perduodavo
infiltruoti agentai, kurie stengdavosi įgyti jo pasitikėjimą, tačiau jis jų
visiškai nebijojo ir netgi turėjo tam tikrą savybę – atpažinti agentus.
KGB tyčia skleisdavo įvairius gandus, melagingas istorijas apie kunigą Juozą, norėdama jį sukompromituoti, kad bendradarbiai kunigai
ir tikintieji pasauliečiai nuo jo nusigręžtų. Persekiotojai agentai jam
buvo davę pseudonimą „Akiplėša“, nes kunigas visiškai nepaisė jokių
sovietų valdžios draudimų ir jų nebijojo, žinojo KGB veiklos metodus
ir juos pergudraudavo. Ypač daug pykčio kagėbistams būdavo, kai
kunigas vikriai sugebėdavo išsprūsti jiems iš akių keisdamas kelionės
maršrutus, keliaudamas pakeleivingomis mašinomis, aptikdamas namuose paliktas pasiklausymo „blakes“ ar atsekdamas, jog yra nuodijamas radiacija.
Saugumas stengėsi su juo susidoroti visomis galimomis priemonėmis, tačiau, kai jiems nepavykdavo, pereidavo prie paties žiauriausio – pasikėsinimo į jo gyvybę. 1980 m. spalio 3 d. prieš kunigą Juozą
buvo panaudota speciali cheminė priemonė – saugumiečiai chemikalais (manoma, kad ipritu) apipurkštė automobilio sėdynes, ir jis patyrė
II–III laipsnio kūno nudegimą nuo pečių iki kelių iš nugaros pusės, ten,
kur kūnas lietėsi su automobilio sėdyne, taip pat buvo pakenkta vidaus
organams. Vos liko gyvas. Tą dieną, kai jį apdegino, buvo pirmasis
mėnesio penktadienis – kentėdamas didžiausius skausmus jis aplankė
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savo parapijos ligonius, nuvežė jiems Švenčiausiąjį, suteikė Krikšto
sakramentą giminaičiui Marijampolėje. Tik pasiaukojančių gydytojų
ir slaugių dėka pavyko išgelbėti kunigo gyvybę ir reputaciją, nes KGB
troško sufalsifikuoti jo ligos istoriją ir paskelbti, jog kunigas serga venerine liga.
Kunigo Zdebskio draugai liudija, jog apie 20 kartų mėginta sukelti avarinę situaciją kelyje, norint pasikėsinti į jo gyvybę. Jis visuomet
vežiojosi šv. Agotos duonos, tikėjo, kad be Dievo pagalbos savo jėgomis saugumiečių nenugalėsi. Teigiama, kad tą dieną, kai ištiko tragiška mirtis, jis buvo apsivilkęs kitą švarką, kuriame nebuvo šv. Agotos
duonos. Būtent automobilio susidūrimas su pienovežiu Eišiškių plente
Šalčininkų rajone 1986 m. vasario 5 d., šv. kankinės Agotos dieną, tapo
jo mirties priežastimi.
Dar ir šiandien oficialiai teigiama, kad kunigas Juozas žuvo atsitiktinėje autoavarijoje, tačiau visi jo bendražygiai suprato, kad tai
buvo KGB režisūra, visas avarijos tyrimas buvo akylai sekamas ir filtruojamas. Daug klausimų palieka ir rasta tarsi kulkos pėdsako palikta
skylė jo galvoje, kurią aptiko jo kūną tvarkę artimieji, – galėjo būti,
kad po avarijos kunigas liko gyvas, tačiau saugumas jį galutinai pribaigė šūviu į galvą. Čia tik viena iš versijų, apie kurią kol kas Lietuvoje
nenoriai kalbama arba tyčia nutylima, nes dar daugelis kunigą Juozą
persekiojusių saugumiečių ar jo žūtį tyrusių prokurorų yra įtakingi
valstybės gyvenime.
Dar viena įdomi savybė, išduodanti jo tikrai jotvingiškąjį charakterį – tam tikras akmens jutimas, gebėjimas pažinti, „prakalbinti“
akmenis. Kaip žinia, jotvingių žemės gausiai akmenuotos, jotvingiai
savo mirusiuosius apdėdavo akmenimis. Jiems akmuo turėjo savitą
paslaptį ir gyvybę. Kunigas Juozas, jo draugų teigimu, tarsi mokėjo prakalbinti akmenį, taip pat galėdavo pasakyti, kur kasti šulinį,
nes jausdavo vandens buvimą. Buvo labai jautrus gamtai. Akmenis
jis rinkdavo ir net numeruodavo, turbūt kad žinotų, iš kokios vietos
akmenėlis parvežtas. Kai kunigas tragiškai žuvo avarijoje, jo testamento vykdytoju teko būti kunigui Vincentui Jalinskui, tuomet Lazdijų klebonui ir dekanui. Jis aptiko penkis rašomojo stalo stalčius,
prikrautus kažko sunkaus. Galvojo, kad ten pridėta aukso ir sidabro. Atidaręs pamatė stalčius pilnus prigrūstus akmenų, akmenėlių
iš įvairių vietų, ir jie buvo sunumeruoti. „Nustebau ir atsiklaupiau
prie rašomojo stalo. Atvirai jums pasakysiu, tuo metu ir dabar galvoju, kad reikėtų čia atvesti kiekvieną jauną kunigą, kad pamatytų
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Kunigo Juozo Zdebskio kapas Rudaminoje

ir pasidžiaugtų, kiek „aukso ir turtų“ turi tikras kunigas. Supratau,
ką reiškia tikros kunigystės svoris“, – per laidotuves kalbėjo kunigas
V. Jalinskas.
Kardinolas Vincentas Sladkevičius, tuometis Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius, apie kunigo Juozo žūtį pranašiškai
sakė: „Ši mirtis – prisikėlimas.“ Iš tiesų neilgai trukus, po kelerių metų,
gimė Sąjūdis, Baltijos kelias, tikintiesiems buvo suteiktos visos teisės
laisvai išpažinti tikėjimą. Gaila, kad kunigas Juozas negalėjo sulaukti
to pavasario, bet būtent savo gyvenimu, kančia ir mirtimi jis ištirpdė
grubiausius priespaudos ledus.
Kunigas J. Zdebskis palaidotas Rudaminoje, šalia senos ir labai
gražios bažnyčios ant kalnelio. Jo kapą žymi Lietuvos laukų paminklinis akmuo, jame iškalti dažnai kunigo kartoti šv. apaštalo Pauliaus
žodžiai: „Meilė niekada nesibaigia.“ Už kelių šimtų metrų matyti
nuostabiai gražus Rudaminos jotvingių piliakalnis, kur, pasak kai kurių autorių, galėjo būti karaliumi ir karaliene vainikuoti Mindaugas
ir Morta. Užlipus į piliakalnį plačiai atsiskleidžia Lietuvos peizažas,
o ypač gražiai matyti Rudaminos bažnytėlė, šalia kurios ilsisi kunigo
kankinio Juozo Zdebskio kūnas.
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Tai ta Lietuva, kurios žemelė turi tiek daug kankinių, kovotojų,
didvyrių, kurie už laisvę atidavė gyvenimą. Džiugu, kad kunigas Juozas ir kiti mūsų herojai gyvi ne tik juos pažinojusių žmonių prisiminimuose, – ir jaunosios kartos lietuviai, kuriems neteko susitikti ir
bendrauti su šiomis iškiliomis asmenybėmis, iš naujo atranda didvyrių
gyvenimus ir savo dvasią maitina jų drąsiais žygdarbiais.

Marius Talutis

Marius Talutis (g. 1980 m. Simonių kaime, Kupiškio raj.) – kunigas. 2000 m.,
baigęs Molėtų vidurinę, įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, kurioje įgijo religijos mokslų magistro laipsnį. 2006 m. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių
katedroje. Pastoracinę parapijos vikaro tarnystę atliko Kaišiadorių, Elektrėnų, Širvintų parapijose. 2013 metais gavo paskyrimą į Punsko parapiją. Domisi Šventuoju
Raštu, liturgija, Lietuvos istorija, etnografija ir menais.
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KYBARTAI
Nuo mažens pamilau savo gimtą kaimą, jo kalnus, kalnelius ir klonius, jo vieškelius ir melsvą padangę virš Kybartų. Senai norėjau juos
aprašyti, bet laikas nenumaldomas, rūpesčiai, darbai, ir viskas iki to
laiko nusitęsė, kuomet tu, Donatai [kalbama apie majorą Donatą Mazurkevičių – red.], paskatinai rašyti apie Kybartus.
Jeigu būtume susitikę prieš dešimtį metų, būčiau galėjęs daugiau
ką atsiminti. Vilniaus televizijos bokšto paėmimas mane labai paveikė,
atėmė daug fizinės sveikatos, gavęs šoką gydžiausi, bet pasekmės liko,
ypač nuo to nukentėjo atmintis.
Dabar kiek sugebėdamas parašysiu – gal kas tai paskaitys ir prisimins tą gražų Dzūkijos kampelį, o gal ir gimtą Kybartų kaimą?
„Kalnų vėjas“
Kybartų kaimo istorija. Neturime žinių, kad Kybartų kaimas
kada nors būtų priklausęs kokiam nors dvarui ar dvarininkui. Galima
tik spėlioti, jog iki baudžiavos panaikinimo visi dvarai priklausė ponui
Gauronskiui. Kaip ir kiti kaimai, Kybartai nebuvo išimtis, jų gyventojai ėjo į dvarą atlikti „lažo“. Artimiausi dvarai buvo Miklašopkos
(Miklausės), Būdviečio, Gurciškės ir Bulakavo. Kybartų kaimas turėjo
priklausyti vienam iš jų.
Teko susitikti šio amžiaus pradžioje gimusį ir Kybartų kaime užaugusį Vincą Šalaševičių, jam dar vaikui senelis Andrius Matusevičius
pasakojo, kad tose apylinkėse Kybartų kalnai buvo apaugę miškais,
todėl galima manyti, jog Berezninkų kaime esantis nedidelis miškas
Guros ir kur ne kur Kybartų kaime kerojančios šimtametės pušys užsilikę nuo tų laikų. Tas senelis pasakojo, kad miškuose buvo gausybė
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žvėrių, ypač vilkų, nuo jų staugimo nebuvo galima ramiai išsimiegoti;
senelis pasakojo, kad dieną avis saugodavo skerdžius su piemenimis,
o naktį vilkai ateidavo į sodybas, pasikasdavo po pamatais ir pjaudavo
avis. Tuomet namus statė be pamatų, o iš apvalių rąstų; tuomet nebuvo
lentpjūvių, jos atsirado, kai caras atsiuntė į Lietuvą rusus, „burliokus“,
tuomet ir atsirado „dročiai“, lentų pjovėjai. Kol rąstus tiesė tiesiog ant
žemės, vilkams buvo visai nesunku prisikasti prie avių.
Manoma, kad Kybartų kaimas priklausė Paliūnų dvarui, kadangi
šis yra arčiausiai to kaimo; dabar Paliūnai ir dvaro naujakurių Paliūnėlių kaimas yra lenkų okupuotoje teritorijoje.
Maždaug 1890 metais Kybartų kaimas skirstėsi į vienkiemius.
Esant tokiam žemės plutos reljefui (dideliam kalvotumui), buvo labai
sunku paskirstyti žemę, kadangi niekas nenorėjo, kad liktų nuskriaustų. Matininkai išmatavo visą kaimo žemę ir suskirstė į sklypus, tuomet
buvo 21 sklypas. Kur buvo lygesni laukai, atmatuoti mažesni sklypai,
o kalnuotose vietose matavo didesnius ir dar pridėjo pievų, durpynų,
kad būtų lygybė. Sklypai buvo sunumeruoti ir dalijami burtų keliu,
ištraukęs to sklypo numerį be jokių sąlygų turėjai sutikti, buvo galima
tik susikeisti su kitu žmogumi. Matininkai dar kartą apmatavo laukus,
padarė žemės nuosavybės planus, o žemės rūšiuotojai nustatė žemės
rūšį. Kybartų kaimo žemė buvo ketvirtos ir penktos rūšies, tik nedaug
– trečios rūšies. Atsižvelgiant į žemės rūšį, reikėjo mokėti mokesčius,
pavyzdžiui, už 13 ha teko mokėti iki 1 aukso rublio arba, vėliau, apie
10 litų.
Kybartų kaimo gale buvo durpių kasyklos, vadinamos Plynėmis,
taigi, pagal turimos žemės kiekį kiekvienas ūkininkas gavo po kelias
dešimtis arų tos plynės durpių prisikasti, nes tada durpės buvo pagrindinis kuras. Buvo kalnas Piesčiakalnis, jis išdalintas ūkininkams: per
visą kalno statumą po tris metrus pločio ir apie du šimtus metrų ilgio.
Tokius žemės ruoželius daugelis ūkininkų apsodino mišku, nes tos žemės nebuvo įmanoma įdirbti.
Kaip matome, Kybartų kaimas neturėjo derlingų žemių, tačiau
savo santūrumu, darbštumu neblogiau gyveno už kaimyninius kaimus. Kybartų kaimo pavadinimo kilmė nežinoma, tokiais vardais pavadintų vietovių Lietuvoje yra keletas, net ir žmonių pavardžių, tokių
kaip Kybartas, gana daug, ir Kybartų miestelis, Kybarčiukai ir kt.
Kybartų kaimo ir gyventojų geografija. Kybartų kaimui teko
kalvota dalia, tokių kalnų kaip Kybartuose neteko matyti. Viduryje iš
šiaurės pusės yra gana aukštas kalnas su pakopomis, tai Siferio kalnas. Tas kalnas buvo kelių žmonių valdose: Karlašo Čelpanovo, vėliau
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Fedoto ir Antano Akevičiaus, vėliau Vinco, valdė tą kalną ir nuo lažo
atleistas bajoras Kites Siferis, tai ir kalnas vadinamas Siferiu. Nuo šio
kalno matosi visas kaimas kaip ant delno. Kybartų kaimas nedidelis,
maždaug 3 km ilgio ir 2 km pločio. Anksčiau čia gyveno 21 ūkininkas, vėliau, kai buvo atsidalinta žemė, padaugėjo viensėdžių. Kybartų
kaimas – kaip viena linija iš viensėdžių. Viensėdžius statė be jokio
plano, o kaip kam patogiau, vieni statėsi gale sklypo, kiti kitame gale,
o protingiausi per vidurį. Kiemai buvo nemaži, tvartai, svirnai ir gyvenamasis namas. Kiemai daugiausia keturkampi, pas daugelį šalia tvorų
buvo pašiūrės, kur dėdavo įvairius daiktus. Taip ir gyveno Kybartai,
išsimėtę po visą kaimą, viensėdžiuose.
Kybartų kaimas yra nuošaliame Lietuvos Respublikos kampelyje.
Pietuose visas kaimas išilgai remiasi į Lenkijos okupuoto krašto demarkacinę liniją, už linijos taip pat yra lietuviški kaimai. Kaimų pavadinimai
ir žmonių pavardės lietuviškos: pirmas kaimas Paliūnai, toliau Būda,
Vidugiriai ir Agurkiai. Kybartų kaimas pagal to meto administracinį
paskirstymą priklausė Suvalkų gubernijai, Seinų apskričiai ir Punsko
valsčiui. 1914 m. prasidėjus Didžiajam karui, kai vokiečiams nepavyko
užkariauti Rusijos, jie traukdamiesi ilgiau, iki 1918–1919 m., užtruko
Lietuvoje. Kada kūrėsi Nepriklausoma Lietuva su sostine Vilniumi,
vokiečiai pasitraukė, o Lietuva su Lenkija sudarė Suvalkuose nepuolimo sutartį. Lietuva buvo apsiraminusi, bet 1920 m. spalio 8–9 d. Pilsudskio įsakymu Želigovskio vadovaujama kariuomenė sulaužė sutartį ir nepaskelbus karo okupavo Vilnių ir Suvalkų kraštą; šitą reikalą
paliekame istorikams. Kai Tautų Sąjunga sustabdė lenkų veržimąsi į
Lietuvą, liko laikina demarkacinė linija, daugelio žmonių iš Lietuvos
pusės žemių liko lenkų pusėje, o lenkų – Lietuvos pusėje. Norint apdirbti žemę Lenkijos pusėje reikėjo gauti leidimus, šitas reikalas buvo
visaip varžomas ir ne visiems šeimos nariams tuos leidimus duodavo,
o į Lietuvos pusę buvo galima laisvai eiti su pasienio policijos žinia.
Tik vienam Kybartų kaimo gyventojui, Povilui Mazurkevičiui (Donato
Mazurkevičiaus prosenelis), žemės atiteko į Lenkijos pusę, o Lietuvoje
iš Lenkijos – tai Petrui Masioniui.
Kai lenkai užgrobė Suvalkų kraštą, apskritis iš Seinų persikėlė
į Lazdijus, o valsčius iš Punsko – į Rudaminą, tuo pačiu persikėlė ir
Seinų „Žiburio“ gimnazija. Kunigų seminarija persikėlė į Gižus, vėliau
į Vilkaviškį.
Demarkacinė linija buvo paprastas kelias, o vietomis tik platus
takas, Lenkijos pusėje ją saugojo kareiviai, o Lietuvos pusėje buvo
pasienio policija. Tas kelias buvo pažymėtas kapčiais, į kapčių buvo
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įsmeigta kartis, ant tos karties galo užrišta šiaudų gniūžtė. Kapčiai buvo
išdėstyti taip, kad būtų vienas nuo kito matyti. Per tą demarkacinę liniją buvo galima lengvai vaikščioti, prie jos ganyti gyvulius. Lietuviai
Lenkijoje buvo varžomi, jie teturėjo tik vieną, Šv. Kazimiero, draugiją,
o kitos organizacijos buvo uždraustos, be to, mokyklose buvo dėstoma lenkų kalba. Lietuviai Lenkijoje tikėjosi išsivadavimo ir prisijungimo prie Lietuvos. Lietuvoje netgi buvo susikūrusi Vilniaus vadavimo
sąjunga, su šūkiu „Mes be Vilniaus nenurimsim“. Taip kalbėjome iki
1939 m. spalio mėnesio, kada Vilnius iš tikrųjų sugrįžo Lietuvai.
Nuo kalno žvelgiant į dešinę tolumoje matosi jau minėtas miškas
Guros (lenk. góra – kalnas). Prieš tą mišką išsidėstęs Berezninkų kaimas. Jame tokių aukštų kalnų nebuvo, bet miškas kalnuotas, todėl ir
atsirado pavadinimas Guros. Miške yra lygių aikštelių, todėl ten vyko
jaunimo susibūrimai, gegužinės, skambėdavo dainos, žaidimai, ir visos
šios linksmybės apsieidavo be degtinės.
Už Berezninkų pasieniu ėjo kaimai Burokai, Alksnėnai, Valinčiai.
Kybartų kaimo gyventojų Povilo Mazurkevičiaus (vėliau Juozo), Andriaus Stankevičiaus, Andriaus Mazurkevičiaus (vėliau Vinco) ir Ancipo Čelpanavo (vėliau Agiejaus) kaimynai buvo Berezninkų kaime,
tai Staskevičiai, Bansevičiai, Dambrauskai, vėliau Ažukas. O Kybartų
kaimo kaimynai buvo Jonas Dervinis, Jonas Valukonis, tai jų žemės
ribojosi su Kybartų kaimo žemėmis.
Jei nuo kalno žiūrėsime į šiaurę, tai Strumbagalvės kaimas visu
ilgiu sueina su Kybartų kaimu. Strumbagalvės kaimo gyventojai
buvo Mikalauskas, Bakša, o Kybartų pusės – Jonas Kasparavičius,
Vincas Šalaševičius, vėliau Petras Valenta. Už Strumbagalvės kaimo
– Būdviečio kaimas ir kartu Būdviečio miestelis, tai aplinkinių kaimų parapijos bažnyčia. Strumbagalvės kaimas kelis kartus didesnis
už Kybartų kaimą. Strumbagalvės kaime yra Būdviečio parapijos
kapinės. Šiame kaime taip pat buvo gražios aikštelės, kur jaunimas
rinkdavosi į gegužines, tuomet skambėjo visuose kaimuose gražios
dainos, tautiškos ir blaivios. Be dainos nebuvo nė valandos jaunimo
susirinkimuose.
Dabar nuo aukščiausio kalno žvelgsime į rytus, tai bus Bielėnų
kaimas. Bielėnų kaimo žemės susisiekia su šių gyventojų žemėmis:
Mazurkevičiaus Mato, vėliau Juozo, ir Šalaševičiaus Jono, o iš Bielėnų
pusės – Macionių ir Mikalauskų. Bielėnų kaime buvo nemažai jaunimo, kaimas turėjo savus muzikantus, tai buvo Butevičius Juozas, kun.
Gedimino tėvas, broliai Marozai ir dar kiti, jie linksmino aplinkinių
kaimų jaunimą.
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Kybartų kaimo kalnai. Su jau minėtu Siferio kalnu susijusi dar
viena gan įdomi istorija. 1928 m. iš Vokietijos atvyko delegacija, apžiūrėjo Siferio kalną, išsirinko tenai vietą, prieš tai nusipirkę iš ūkininkų 20 arų kalno žemės, ant kalno iškasė gilią duobę, tenai palaidojo
1914 m. kare žuvusių palaikus. Ant didžiulio kapo išmūrijo pakylą,
ant jos pastatė kryžių, šalia pakylos išliejo cementinę lentą, ant kurios buvo užrašyta, kokių tautybių yra žuvusieji, kiek jų yra ir t. t.
Kadangi kryžius buvo iš medžio, tai netrukus supuvo, jam supuvus
buvo pastatytas naujas kryžius; paminėtina, kad nei pirmas, nei antras
kryžius nebuvo pašventinti. Taip pat negalima pasakyti, kiek metų
stovėjo antrasis kryžius, kadangi rusams okupavus Lietuvą ta vieta
buvo paskelbta mirties zona (itin griežtai saugoma SSRS valstybinė
siena), manoma, kad sovietų kariai sunaikino šį paminklą, tai liudija
tenai rastų šaudmenų ir sprogmenų liekanos.
Antras kalnas mažesnis, bet status, jis vadinasi Bokštukas, beje,
ir buvo panašus į bokštą. Ant jo augo išsišakojusios, išsikraipiusios
šimtametės pušys, ant to kalno staugę vilkai gąsdindavo Kybartų vaikus – tai buvo maždaug prieš 180 metų, pagal senelių pasakojimus. Jis
priklausė Jonui ir Albinui Matusevičiams.
Trečias kalnas Piesčiakalnis, jis taip pat didelis ir turi aukštus
skardžius, pats kalnas panašus į kupranugario kupras, o tarp kuprų
aikštelė, kur jaunimas susirinkdavo į visokius pasilinksminimus. Piesčiakalnis buvo tarsi koks kontrastas Siferio kalnui, ten vyravo kapų
tyla, o čia buvo linksminamasi. Kalno pavadinimas atitinka jo struktūrą – Smėliakalnis. Kalno skardžiai priklausė visam kaimui po rėželį, jam iš rytų buvo Bielėnų kaimas, nors šis kaimas ir nebuvo toks
kalnuotas, bet jame prie pat lenkų sienos buvo du ežerai, Kalninis ir
Lapūkis. Didelis Piesčiakalnio skardis atsiremia į Ilgelio ežerą, o už jo
kitas status kalnas, Cegelnė.
Šis vardas kilęs nuo caro laikais ten buvusios plytinės, ten ne tik
plytas degę, bet ir iš molio puodus žiedę. Dar aš atsimenu, kaip mėtėsi
puodų šukės ir plytų likučiai, nes tuomet virykles statė jau iš plytų,
viskas buvo daroma iš molinių plytų, seneliai pasakojo, kad šios plytos
yra iš Cegelnės. Plytinę ant Cegelnės kalno valdė Vosylius.
Tai tiek apie didžiausius Kybartų kalnus, o kiek dar yra mažesnių
kalnelių, be skaičiaus...
Kybartų kaimo ežerėliai. Jeigu jau Dievas ir gamta Kybartus
apdovanojo tokia kalnuota su pakriaušėmis žeme, tai nepašykštėjo ir
net dviejų ežerų. Vienas, kad ir nedidelis, ežeras buvo kaimo viduryje,
Albino Matusevičiaus žemėje, jis buvo apskritas, dumblėtas, tik kur ne
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kur smėlėtas, buvo galima maudytis, jo vardas Malinis. Jis priklausė
visam kaimui, o kadangi buvo už kalnų, tai važiuojant kaimo keliu jo
nesimatė. Vasaros vakarais eidavome į šį ežerą nuplauti dienos prakaito. Malinio ežere moterys skalbdavo ir balindavo skalbinius, o vandens perteklius grioviu nutekėdavo į kitą, Kalninio, ežerą, kurio dalis
jau buvo lenkų pusėje. Malinio ežeras buvo mažai žinomas, kadangi
buvo užkampyje. Kitas ežeras buvo dvigubai didesnis, truputį pailgas
ir jo vardas buvo Ilgelis, jis priklausė Rudaminos valsčiaus savivaldybei. Tie du ežerai buvo ne tik vieno Kybartų kaimo nuosavybė, bet
ir aplinkinių kaimų poilsio bei atsigaivinimo vietelė, čia buvo galima
pasiirstyti Petro Marcinkevičiaus valtele. Ežere maudydavosi ne tik
žmonės, čia vesdavo maudyti ir arklius, paleisdavo juos plaukti ant
ilgo pavadžio, tai jie taip gan toli nuplaukdavo, o vaikai įsikibdavo arkliams į uodegas, tai kiek būdavo džiaugsmo, be to, taip vaikai greitai
išmokdavo plaukti. Ilgelis buvo tarp dviejų kalnų, Piesčiakalnio ir Cegelnės, ir abiejose ežero pusėse ėjo keliai, taigi dėl to tas ežeras buvo
plačiai žinomas, nebūdavo vasarą tokio sekmadienio, kad nesusirinktų
prie jo jaunimas, senimas ir vaikučiai pasimaudyti. Ateidavo parėję iš
Būdviečio ir Rudaminos bažnyčių; jaunimas šokdavo, dainuodavo ir
visokių išmonių susigalvodavo. Taip buvo Smetonos laikais, taip buvo
ir vokiečiams užėjus – linksminosi, dainuodavo ir „samagonu“ neužgerdavo; tik rusams užėjus viskas pasikeitė; ne tik dangstė langus ir
šunis į tvartus uždarė, bet ir vieni kitų vengė, bijojo. Taip ir prapuolė
dainos Dzūkijoje, o ir visoje Lietuvoje.
Keliai, kryžkelės ir žymesnės vietos. Kelias eina per visus Kybartus, kaip žemelė kalnuota, taip ir kelias nelygus – nuo kalno, prieš
kalną, duobėtas, vietomis siauras, niekuomet netaisomas, nebent kas
prie savo sklypų privežęs akmenų užtaisydavo, krantai aukšti, rudenį pavasarį purvas, į kalną arkliukai sunkiai užtraukdavo vežimą ar
roges. Per kaimą eina vienas kelias, galuose išsišakoja į rytus, viena
atšaka eina pro Piesčiakalnį ir ežerą, antra bėga per Cegelnės kalną.
Kaip ir pirma, taip ir antra atšaka įsilieja į Kalvarijos–Lazdijų vieškelį.
Kryžkelėje 1934-ais, šv. Kazimiero metais, pastatytas Kybartų kaimo
gyventojų kryžius. Šį kryžių pašventino Būdviečio parapijos klebonas
kun. Jurgis Grinius. Kelias kairėje pusėje eina pro sentikių kapines,
čia laidojo kaimo sentikius, jų buvo apie pusė kaimo, tas kelias ties
Macioniais įeina į vieškelį Bielėnų kaime, toliau eina per Bielėnų ir Burisupkės kaimus ir galiausiai atsiremia į Galadusio ežerą, staiga suka į
kairę ir įeina į plentą Lazdijai–Seinai. Antras kelias taip įeina į vieškelį
jau Vosyliškės kaimelyje. Reikia paminėti, kad prieš Cegelnės kalną
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buvo dar viena kelio atšaka, ji ėjo pro pat ežerą žemiau Cegelnės. Tas
kelias buvo prižiūrimas Kybartų kaimo gyventojų, kiekvienas gyventojas, priklausomai nuo turimos žemės kiekio, turėjo rūpintis keliu, tą
kelio atkarpą prižiūrėti, valyti griovius, lyginti duobes, taip pat reikėjo
padengti jį 5–8 cm storio danga. Taip prižiūrimas kelias buvo lygus,
tuo keliu pervažiuodavo Rudaminos valsčiaus viršaitis ir patikrindavo,
jeigu kurio nors dalis buvo blogai prižiūrima, tuomet uždėdavo nuo
1 iki 10 litų baudą. Kelio gabalai buvo sunumeruoti, parinkti specialūs
plokšti akmenys ir ant jų užrašytas numeris – taip buvo nesunku surasti ir nubausti netvarkingus kelio prižiūrėtojus.
O dabar važiuosime į vakarus. Pravažiavę Kybartų kaimo vidurį
pamatysime, kad kelias šakojasi į dešinę ir eina į Berezninkų kaimą,
įsilieja į vieškelį, kur buvo pastatyta koplyčia, ją pastatė Kunigiškis
savo lėšomis. Kitas kelias suka į kairę pro Kupsto sodybą ir taip pat
Berezninkų kaime sueina į vieškelį, o iš jo eina dar viena atšaka, pro
Paulių Mazurkevičių, pereina per demarkacinę liniją ir Paliūnų kaimą,
ties Baliūnais įeina į vieškelį, o tas vieškelis jungia Kalvariją, Punską
ir pasiekia Suvalkus.
Kybartų kaimas nebūtų toks užkampis, jeigu nebūtų buvęs atplėštas Suvalkų kraštas. Kartu sumažėjo ir Būdviečio parapija, maždaug
trečdaliu. Tokie kaimai, kaip Paliūnai, Vidugiriai, Būda, Saminai ir kiti
kaimai, priklausė Būdviečio parapijai. Tuomet Būdviečio parapijos
klebonu buvo kun. Radušis.
Kybartų kaimo lietuviai ir rusai. Kaip minėta, Dievulis apdovanojo rusų tautybės gyventojais, Kybartų ir Bielėnų kaimuose jų
buvo pusė. Kituose kaimuose jų negyveno, tik už Lazdijų buvo keli
rusų kaimai. Jų maldos namai buvo Nekrumų kaime ant kalnelio. Jie
buvo geri darbininkai, dirbo visokius sunkius darbus. Kadangi jų buvo
gausios šeimos, dauguma ėjo tarnauti pas stambesnius ūkininkus. Juos
atkėlė caro laikais, dėl Lietuvos surusinimo, ir, kiek pamenu, seneliai
vartojo daug rusiškų žodžių. Caro laikais jie į lietuvius žiūrėjo iš aukšto, laikė juos žemesne rase, bet Smetonos laikais buvo lietuviams lojalūs. Rusų tikėjimas – sentikių; jie dažnai meldėsi namuose, rytais ir
vakarais, prieš valgį ir po valgio. Kiekvienas šeimos narys turėjo savo
ikoną. Ikonų spinta buvo pastatyta garbingiausioje vietoje ir papuošta,
o stalas stovėjo prie durų – taip buvo todėl, kad jie nemėgo, kad kas
atėjęs eitų toliau į kambarį, kur yra jų ikonos, taip pat nebegerdavo iš
to pačio indo, iš kurio gėrė lietuvis. Senesni rusai sakydavo „tu pagoni“, jaunesni taip nesakydavo; gal tie senesni manė, kad Lietuva
priėmė vėliau krikštą po pagonybės. Tik ką apsivedę sentikiai augino
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barzdas ir nešiojo ilgus ant apykaklės užkritusius plaukus, jiems buvo
draudžiama rūkyti tabaką. Sentikiai užlaikydavo sunkius ir griežtus
pasninkus, prieš Kalėdas, Velykas ir Vėlines pasninkaudavo po septynias savaites, nebuvo daromos išimtys net sekmadieniais, ir marškinius siūdinosi kaip Juliaus Janonio – užkiša kelis pirštus už apykaklės
ir sako: jau šventės gal arti, kad taip sublogėjęs. Nebuvo daroma pasninkų išimties nei vaikams, nei seniams. Ką tik pakrikštytam vaikui
uždėdavo kryžiuką.
Kybartų ir Bielėnų kaimo sentikiai turėjo vieną dvasiškį, popą. Jis
buvo bemokslis, bet visų sentikių patikimas ir išrinktas, jis atliko diakono pareigas, krikštijo vaikus ir laidojo mirusius. Sentikiai šarvodavo
savo mirusiuosius dažniausiai kluone. Karstą pastatydavo ant žemės,
ir į kapus kitaip nešdavo: karstą nešdavo atidengtą, o iš paskos – jo
dangtį. Kybartų kaime buvo kapinės, kuriose laidojo tik sentikių mirusiuosius, jos buvo aptvertos medine tvora, o pats kapas buvo aptveriamas šviesiai mėlynai dažyta aukšta tvorele. Sentikiai prieš Kalėdas
ir Velykas važiuodavo į savo maldos namus, kurie buvo už Lazdijų,
Nekrumų kaime, išvažiuodavo iš vakaro, o grįždavo tik apie pietus.
Likusieji namuose laukdavo savo namiškių, nes po pasninko labai norėdavo valgyti. Kalėdas švęsdavo tris dienas, tada jų nesimatydavo,
nes jie tik valgydavo ir miegodavo.
O per Velykas būdavo kitaip – pavasarį, prieš Velykas, jie skubėdavo atlikti visus darbus, nes Velykas švęsdavo visą savaitę. Jau kaip
sugrįžta su Velykomis, tai dvi dienas ir nesimato, jie valgo ir geria, nes
nori atsigriebti po septynių savaičių pasninko. Trečią dieną pasiima armoniką ir grodami traukia per kaimą, susikviečia jaunimą, prasideda šokiai – „Kalinka“ ir kiti rusų tautiniai pasilinksminimai. Kitą dieną visi,
ir senimas, ir jaunimas, ir vaikai susirenka pas tą žmogų, kurio kluono
grendymas lygus, ir ridena kiaušinius. Jie turėjo tokią tradiciją – ridenti
kiaušinius. Be to, jeigu nueisi pas juos per Velykas, būtinai tave pavaišins pyragu ir duos parsinešti namo kelis kiaušinius.
Rusai buvo mažiau išprusę negu lietuviai, nes jie neturėjo jokių
organizacijų ir, žinoma, nepriklausė lietuviškoms, nors juos būtų priėmę, o kariuomenėje jie tarnavo kaip ir visi Lietuvos piliečiai. Senesni
ir apsivedę rusai labai laikėsi savo religijos, o jaunimas buvo ne toks
uolus.
Jau nuo 1930 m. rusų jaunimas kartu su lietuviais eidavo į gegužines ir jų muzikantai tenai pagrodavo. Jie turėjo gerų muzikantų, tokių,
kaip Savukas, Siomka, jie mokėjo groti įvairius šokius. Pradėjo eiti ir
į Būdvietį, ir į bažnyčią, ir jeigu Lietuva būtų buvus neokupuota dar
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20 metų, tai rusai būtų sulietuvėję, nes jie lankė lietuviškas mokyklas,
kalbėjo gerai lietuviškai, be jokio akcento, kad nepažindamas galėjai ir
su tikru lietuviu supainioti. Jie buvo tylūs, ramaus būdo.
Užėjus raudoniesiems, jie pakėlė galvas, jaunimas ėjo į komjaunimą, senimas į partijas, tuomet draugystė susilpnėjo, lietuviai buvo netgi šnipinėjami. Netikėtai užpuolus vokiečiams, nė vienas rusas nespėjo
pasitraukti į Rusiją, nors daugelis ir bandė, bet buvo sugrąžinti. Esant
vokiečių valdžiai Kybartų kaimo rusai buvo ramūs, tik saugojosi, kad
neišvežtų į Vokietiją darbams. Daugelis lietuvių juos gelbėjo, prisirašė
pas save kaip darbininkus, nes jeigu turėjai 15 ha žemės ir du darbingus, tai dar galėjai prisirašyti porą darbininkų – tokių vokiečiai neėmė
į darbus; šiaip tai daug išvežė, ne tik rusų, bet ir lietuvių.
Pas kiekvieną rusų ūkininką buvo pirtis, jie labai mėgo maudytis,
buvo užsigrūdinę, žiemą, iššutę pirty, ant sniego voliodavosi, o vasarą į
prūdus šokdavo, taip darydami jie nesirgo, net nesloguodavo. Maudydavosi šeimomis, kartu ir vyrai, ir moterys, jiems taip buvo įprasta.
Užėjus rusams prasidėjo ,,velnio šokis“ – skundimai, ne vienas
draugas ar kaimynas pasirašymu po protokolu pagal 59 straipsnį dešimčiai metų buvo išsiųstas į Vorkutą ar Čitą. Turtingesni nepritarė, jie
suprato, kad tikėjosi ateinant ne tokių, jiems patiems grėsė ištrėmimas
arba kalėjimas.
Dabar norisi paminėti kiekvieną Kybartų gyventoją atskirai. Kai
Kybartų kaimo gyventojai ėjo į vienkiemius, jų buvo apie 20 ūkininkų,
bet per kurį laiką priaugo iki 30 ūkininkų šeimų. Kiek atmintis leidžia,
išvardinsiu pavardėmis ir jų šeimos vardais; žinoma, visų nepajėgsiu,
nes karo metu Kybartų kaimo gyventojai išblaškyti po visą Lietuvą.
Mazurkevičius Paulius (Povilas). Pagal turimas žinias, Povilo tėvas buvo kurjeriu keliolikoje pono Gauronsko dvarų. Tas kurjeris vežiojo poną iš dvaro į dvarą, į atlaidus ir pasilinksminimus. Kurjerio
žinioje buvo španas arklių, puošni brička. Ponas važiuodavo ketvertu
arklių, jie buvo vienos spalvos. Arkliais, pakinktais ir visa kuo turėjo
pasirūpinti kurjeris.
Paulius liko ūkininkauti ir vedė merginą iš Pristavonių kaimo, pavarde Dzemionaitė Ieva, tas kaimas dabar yra lenkų. 1914–1915 m.
siaučiant šiltinės epidemijai Povilas dar jaunas būdamas mirė. Jis susilaukė šeimos: tai Juozas, Katrutė, Alfonsas, Onutė, Petras.
Juozas buvo vyriausias ir jam teko sunki maitintojo dalia, jis
vedė Veroniką Balkutę iš Valinčių kaimo. Jiems gimė trys sūnūs ir
dukra: Algirdas, g. 1938 m. (Donato Mazurkevičiaus tėvas); Vytautas,
g. 1940 m.; Angelė, g. 1942 m.; Antanas, g. 1945 m.
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Juozas tvarkėsi ūkyje, kiti sutartinai jam padėjo, taip plušdami jie
prasigyveno ir jau 1939 m. ruošėsi iš plytų statyti gyvenamąjį namą.
Plytas iš Šeštokų geležinkelio stoties susivežti padėjo kaimo gyventojai.
„Išvaduotojams“ užėjus, jie ne tik kad naujų namų nepasistatė, bet ir iš
tų pačių buvo išvaryti. Plytas išvežiojo okupantai, o likusią dalį „pasiskolino“ kiti, taip jos ir sunyko. Juos, kaip ir daugelį kitų, nuo mirties
išgelbėjo ištrėmimas į Vilkaviškio apskrities Gražiškių valsčiaus Šilsodžio kaimą, vokiečio vargingą ūkelį. Ten jie išgyveno metus laiko, grįžo
1942 m., kaip ir visi Kybartų kaimo ūkininkai, toliau tvarkėsi savo ūkyje.
Povilo, o vėliau Juozo šeima buvo praktikuojantys katalikai. Juozas ir
Veronika palaidoti Būdviečio parapijos kapinėse.
Juozo sūnus Algirdas vienintelis iš trisdešimties ūkininkų liko
gyventi Kybartų kaime; dabar statosi naują sodybą. Žmoną vedė iš
Strumbagalvės kaimo, Rudzinskų Bronės dukrą Šaudytę Danutę. Jie
susilaukė trijų sūnų: Rolandas gimė 1969 m., Donatas 1970 m., Arūnas
1974 m.
Rolandas apsivedęs su Valukonyte iš Berezninkų kaimo ir gyvena
Rudaminoje. Donatas apsivedęs su Loreta Salinkaite, g. 1974 m. Donatas ir Loreta gyvena Kaune. Arūnas gyvena namuose su tėvais, dar
nevedęs, ir visai rimtai ruošiasi ūkininkauti. Juozo sūnūs Vytautas ir
Antanas gyvena Vilniuje, o dukra Angelė Elektrėnuose. Kaip vaikai,
taip ir anūkai yra praktikuojantys katalikai.
Katrutė, pagyvenusi mergina, mirė apie 1972 m.
Alfonsas vokiečių okupacijos metais gyveno kartu su Juozo šeima. Jis vedė Gelumbauskaitę Katrutę iš Berezninkų kaimo. Sugrįžus
raudoniesiems, 1944 09 23 buvo paskelbta, kad vyrai, gimę nuo 1909
iki 1927 m., turi atsiliepti į mobilizaciją – Alfonsui reikėjo, o Juozui
jau ne, nes jis buvo vyresnio amžiaus. Alfonsas kiek laiko pasislapstė, paskui išėjo į Aštriosios Kirsnos ūkį dirbti staliumi ir taip vargais
negalais išsisuko nuo Raudonosios armijos, karo ir fronto. Alfonsas iš
A. Kirsnos persikėlė gyventi į Lazdijus, ten pasistatė gražų, didelį namą. Jo žmona Katrutė mirė, liko maža dukrelė Angelė. Jis vedė
antrą žmoną ir susilaukė dar šeimos. Antroji žmona žuvo avarijoje.
Alfonsas miręs ir palaidotas Lazdijų kapinėse.
Onutė ištekėjo už Gelumbausko Juozo Berezninkų kaime, abu jau
mirę.
Petras, pats jauniausias, tarnavo Lietuvos kariuomenėje 1938–
1939 m. Mokėsi Kybartų pradžios mokykloje. 1930 m. buvo išleista
pirmoji mokinių laida, su juo kartu mokėsi šie bendraamžiai: Akevičius
Albinas, g. 1916 m. (visi mokiniai gimę tais pačiais metais), Burdulytė
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Anelė, Kračionaitė Agotėlė, Mazurkevičiūtė Mikasėlė, Urbanavičius
Kazys, Staskevičius Alfonsas, Bansevičius Juozas, Mazurkevičius
Petras. Jie visi buvo pradėję mokytis Būdviečio pradžios mokykloje, o
Kybartuose įsteigus pradžios mokyklą mokėsi joje. Juos mokė mokytoja Kazimiera Keblaitytė-Mazurkevičienė. Dar yra išlikusi mokyklos
baigimo nuotrauka, ten nėra tik Anelės Burdulytės.
Petro likimas tragiškas. Jis 1941 m. buvo rusų areštuotas kartu su
Staskevičiumi Albinu. Albinas iš kalėjimo grįžo, o Petras buvo sunaikintas, tik namiškiams grąžino laikrodį, paltą ir kitas smulkmenas. Jie
buvo įtariami, kad nuo vokiečių gelbėjo žydus, – juos pervesdavo per
sieną į Lietuvą (jau SSRS), nes žydai iš Lenkijos pulkais bėgo, o mūsų
policija ir vėliau okupantai tokius gaudė ir baudė. Yra žinoma, kad jis
pervedė mūsų karininką plk. Antaną Gustaitį į Vokietiją, tuomet juos
ir areštavo.
Petras buvo gražiai nuaugęs jaunuolis, aukštas, tiesus, plaukai
garbanoti. Jis buvo labai linksmo būdo, apie jį sukosi merginos. Jis
draugavo su Berezninkų kaimo mergina Knyzaite Anele, Antano, ji
buvo labai graži, dailiai nuaugusi mergina. Tačiau tragiškas likimas
sumaišė kelius ir išsklaidė svajones, liko ilgesys ir širdgėla; tarp kitko,
abu buvo religingi.
Kitas Juozo Mazurkevičiaus kaimynas – Stankevičius Andrius; jo
šeima buvo: Andrius, Juozas, Antanas, Agota.
Andriui atiteko ūkis, jis vedė žmoną Pauliną nuo Lazdijų, jie turėjo nemažą šeimą: Albinas, Onutė, Jonas, Vitas, Izabelė, Danutė,
Algirdas. Turbūt visa Kybartų kaimo Stankevičių šeima buvo išvežta
į Sibirą. Tik ji viena ir buvo iš lietuvių išvežta, rusų tai nevežė, nes
jie patys talkino, taip sakant, saviems. Sugrįžę iš tremties, išsisklaidė
po plačias apylinkes. Jie, kaip ir visi Kybartų kaimo gyventojai, buvo
religingi.
Stankevičiaus kaimynas Mazurkevičius Andrius; jo šeima buvo:
Vincas, Alfonsas, Bronius, Petras, Mikasė ir dar vienas asmuo. Vincas liko ūkininkauti, turėjo sūnus Algį ir Joną, ir dukrą Birutę. Algis
gyvena Kaune, Birutė Bielėnų kaime, Lazdijų r., o Jonas nežinomomis
aplinkybėmis mirė. Vinco žmona buvo iš Strumbagalvės kaimo, „Varnakampio“, Julija Baikauskaitė. Jie jau mirę, palaidoti Būdviečio parapijos kapinėse. Buvo labai religingi. Alfonsas ir Bronius išvažiavo 1929 m.
į Braziliją, užsienyje jie nureligėjo. Alfonsas sugrįžo į tarybinę Lietuvą,
tikėjosi, kad bus kaip pažangus pagerbtas, bet smarkiai nusivylė, iš to
sielvarto ilgai negyveno ir pasimirė, palaidotas Vilniuje. Mikasėlė pasitraukė su vokiečiais.
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Reikia prisiminti, kad 1927 m. Kybartų kaimo žmonės susirinko ir
nutarė Švietimo ministerijos prašyti, kad leistų atidaryti keturių skyrių
Kybartų kaimo pradžios mokyklą. Mokyklai patalpas sutiko suteikti,
atiduodamas vieną gyvenamo namo galą, Andrius, vėliau Vincas Mazurkevičius. Švietimo ministerija sutiko ir paskyrė mokytoją, panelę
Keblaitytę iš Šakių apskrities Užpjaunių kaimo. Ji surinko į keturis
skyrius pilną kontingentą, ne tik iš Kybartų kaimo, bet ir iš aplinkinių.
Vieną miglotą rudens dieną nuėjo pas Būdviečio kleboną Jurgį
Grinių Petras su Kazimiera, gavo moterystės stoną ir apsivedė. Vėliau
atsiskyrė nuo brolio Vinco ir atėjo gyventi į vidurį Kybartų kaimo, jam
tėvas paskyrė 7 ha žemės. Petras išsistatė trobesius ir tuo pačiu iškėlė
mokyklą, jau iš Berezninkų kaimo, ūkininko Ažuko, nes jau dvejus
metus ten buvo Kybartų kaimo pradžios mokykla.
Mazurkevičienė buvo labai gera mokytoja, kantri, nuoširdi ir užjaučianti tame vargingame Kybartų kaime. Ji greitai apsiprato, mokė
ne tik Kybartų kaimo vaikus, bet ir vaikus iš tolimesnių kaimų – Paliūnėlių, net iš Kalnių. Iš Bielėnų buvo ypač toli ateiti, bet ji kantriai
mokė ir tėvai buvo patenkinti. Katalikų vaikus kartu mokė ir tikybos,
o sentikių vaikams tikybos pamokų dėstyti ateidavo jų dvasiškis popas Ivanas.
Mazurkevičiai Petrai susilaukė sūnaus Viliaus ir dviejų dukterų
Danguolės ir Vidos. Vilius gyvena Klaipėdoje, Danguolė jau senai mirusi, o Vida gyvena Seirijuose.
1940 m. okupavus Lietuvą, jų namuose įsikūrė parubežio garnizonas. Tuomet Mazurkevičius priglaudė kaimynas Jonas Kasparavičius.
1941 m., kai okupantai rinko inteligentiją ir vežė į Sibirą, kitus grūdo
į kalėjimus, tai ir jie buvo areštuoti išvežimui, bet kaimynas S. Borisovas juos išgelbėjo. Vietiniai rusai turėjo didelę galią – taip mokytoja
Mazurkevičienė su šeima išliko, nes jie buvo draugiški ir sugyveno su
kaimynais. 1941 m. birželio 24 dieną išvijus okupantus jie sugrįžo į
savo namus ir gyveno iki antros okupacijos. Pradžios mokykla buvo
iškelta pas Gusevą, ten prie rusų buvo dėstoma jau ir rusų kalba.
Petras ir Kazimiera palaidoti Būdviečio kapinėse.
Vinco Mazurkevičiaus kaimynas į rytus buvo Kupstas Jonas, žemės turėjo 3 ha. Jis paliko šeimą, išvažiavo į Braziliją, kaip ir daugelis
Kybartų kaimo vyrų. Žmona namus pardavė Čelpanovui Fedotui ir
išsikėlė gyventi į Marijampolę. Jie turėjo tris dukreles.
Kitas kaimynas, Malinauskas Jonas, buvo pamaldus, pas jį rinkdavosi jaunimas. Advente ir gavėnioje jis mokino giedoti šventas gies-
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mes. Malinausko žmona buvo Žmuidinaitė iš Paknekinės kaimo. Jie
susilaukė gausios šeimos. Pardavė ūkelį taip pat Čelpanovui Fedotui ir
nusipirko Miklausės kaime didesnį žemės gabalėlį.
Dar vienas Mazurkevičiaus kaimynas – nuo žiemių pusės, Čelpanovas Ancipas, vėliau Agiejus, Kybartų kaimo ūkininkas, turėjo
daugiau nei 20 ha neblogos žemės. Taip pat didelį sodą, jam ,,geriau“
sekėsi, jis neturėjo šeimos, todėl buvo taupesnis, tiesa, buvo paėmęs iš
giminės mergaitę Manią už dukrą. Yra žinoma, kad kai 1941 m. prasidėjus karui nespėjo pasitraukti Raudonosios armijos pasienio karininkas, tai jis slapstė ir globojo jį visą vokiečių okupacijos laiką, bet, kai
raudonieji sugrįžo, tas pats karininkas atsidėkodamas už jo gerą širdį
ir drąsą, kad prie vokiečių išslapstė, pats paliepė ruošti dokumentus
išvežimui į Sibirą. Bet jis kaip rusas turėjo draugų, tai jam pranešė
pasitraukti iš namų, Kaune nusipirko namus ir gyveno prisimindamas
,,geradarius“.
Už Čelpanovo Agiejaus buvo kaimo daržininkai, ta kaimo dalis
vadinosi Žilvitynai, tenai gyveno keletas rusų mažažemių šeimų ir
kiek stambesnis ūkininkas lietuvis Grėbliūnas. Vėliau Grėbliūnas pardavė ūkį Zimnickui iš Mockų kaimo.
Zimnickai turėjo vieną dukrą, Marytę, ją ištekino už Matusevičiaus Albino. Zimnickas pardavė ūkelį Silkai Čelpanovui ir pats persikėlė gyventi pas dukrą. Vėliau pasistatė trobesius ir taip gyveno, pakol
išvarė iš zonos. Zimnickai yra seniai mirę, palaidoti Būdviečio parapijos kapinėse.
Nuo Čelpanovo Agiejaus į rytus gyveno Kasparavičius, vėliau į
žentus atėjo iš Vasiuliškių kaimo Vaškys Juozas. Jie turėjo apie 6 ha
žemės, augino tris dukreles Onutę, Monikutę ir Elenytę, ir sūnų Juozą.
Tėvai mirę, o vaikai gyvena netolimose apylinkėse.
Toliau – Kasparavičius Jonas, jo ūkis buvo vidutinis. Jis vedė
žmoną iš Kelmaičių kaimo, Šaudžiūtę Petronėlę. Jonas turėjo vieną brolį Antaną ir tris seseris, Marytę, Onutę ir Bronytę. Antanas
išvažiavo į Braziliją, o merginos ištekėjo ir visos gyvena Būdviečio parapijoje. Jonas su Petronėle susilaukė šeimos: Onutė, Natalija, Marytė, Juozas, Vitas. Tėvai jau senai mirę, palaidoti Būdviečio
parapijos kapinėse, Onutė mirusi, o kiti vaikai gyvena išsimėtę po
Suvalkiją.
Valenta Petras, buvęs pasienio policininkas, nusipirko ūkelį iš Šalaševičiaus Vinco. Jie turėjo dvi dukras ir sūnų.
Šalaševičiaus Vinco sunki našlaičio dalia. Vincas buvo trejų metukų, kai mirė motina. Tėvas vedė pamotę, šito Vinciukas nepakentė,
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sulaukęs pilnametystės atsiteisė savo mirusios motinos įneštą dalį, kurią ji turėjo ateidama į marčias pas Šalaševičius. Vincuko motina atsinešė 1 000 rublių dalį – caro laikais tai buvo dideli pinigai: kai teismas
jo norą patenkino, gavo 6 ha žemės, kuri buvo atskirai, ten pasistatė
trobesius ir apsivedė. Jo žmona buvo Burdulytė iš Vaiponiškių kaimo,
Sangrūdos parapijos. Kiek pagyvenę, pardavė Valentai Petrui, o patys
išsikėlė į Burduliškes. Iš ten juos išvežė į Sibirą, Sibire mirė žmona
ir dukrelė, vedė antrą kartą, sulaukė keturių vaikų, ir ta žmona mirė,
vaikai gyvena pakrikę po Lietuvą. Vedė trečią žmoną, dabar neseniai,
ir ta mirė – taip Vincas palaidojo tris žmonas. Vincas praktikuojantis
katalikas ir džiaugiasi, kad jo vaikai visi gyvena normaliose šeimose
ir taip pat religingi.
Čelpanovas Fedotas. Jie gyveno pasiturimai, jo ūkis buvo 30 ha
žemės, nors kalnuotos, bet iš daugelio žemių lygesnės, jis turėjo didelį
sodą, kuris davė nemažai pajamų. Jo žmona buvo nuo Seinų, prastai
kalbėjo lietuviškai. Jie turėjo du sūnus ir dvi dukras, kiek jų yra gyvų
ar mirusių, nežinau, nes jie gyvena Klaipėdoje.
Borisovas Simijonas. Jo ūkelis buvo nedidelis ir galai laukų pelkėse. Jo žmona kilusi iš Suvalkų krašto, lietuvių kalbą mokėjo silpnai. Jie
turėjo daug vaikų: Vanka, Kobra, Mania, Antanas, Virivonas, Paulius,
Petka, Kicja, Emilijonas. Jie augo vargingai, bet buvo sąžiningi, darbštūs. Pats tėvas sakė, kad buvo kare su Japonija. Jų vaikai iškriko po
Lietuvą, daugiausia Klaipėdoje, Paulius ir Petka žuvo kare, o kiti buvo
stribai ir tardytojai. Tas pats Borisovas Simijonas išgelbėjo ir mokytoją Mazurkevičienę nuo išvežimo į Sibirą, tad seniui pagarba.
Akevičius Antanas, vėliau Vincas. Jie gyveno tarp Čelpanovo ir
Borisovo. Antano tėvas Jokūbas buvo caro šaukiamas į rekrūtus tarnauti 25 metus. Tuomet Jokūbas persikėlė gyventi iš Mockavos kaimo
į Sankūrų kaimą, kito ,,pavieto“ apskritį, iš Kaušiko pasidarė Okovieč
ir vedė žmoną iš Radiškės kaimo Makauskaitę Katrutę. Jie susilaukė kelių vaikų, bet kalbėsime apie Antaną kybartiškį. Antanas vedė
žmoną Baliusaitę Katrutę iš Berezninkų kaimo. Jie susilaukė šeimos
ir su broliu atsidalino žemes, Antanas savo žemę susikeitė su Kybartų
kaimo žydu, nes Sankūruose buvo daug miškų, o tai žydui tiko.
Antanų šeima: Martynas, Vincas, Ieva, Agota, Juozas. Caro laikais Vincas išvažiavo į Ameriką, užsidirbo pinigų ir išpirko laivakortes
Martynui, Agotai ir Juozui, o pats sugrįžo į Lietuvą ir apsivedė su Kalinauskaite Katrute. Kaip matome, trijų kartų motinos buvo Kotrynos.
Jie susilaukė aštuonių vaikų: Antanas, Agota, Jonas, Stasys, Juozas,
Albinas, Juozas, Onutė. Stasys, Agotėlė ir Juozas mirė būdami maži.
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Antanas mokėsi Lazdijų ,,Žiburio“ gimnazijoje, staiga susirgo ir būdamas 18 metų mirė, su jo mirtimi mirė ir visos viltys mokytis kitiems
vaikams. Jonas, Vorkutos lagerininkas, grįžo po 16 metų, apsigyveno
Marijampolėje. 1971 m. jį suparalyžiavo ir 1990 m. mirė, palaidotas
naujose Marijampolės kapinėse. Albinas dirbo vairuotoju, gyveno
Lazdijuose, mirė 1988 10 20, palaidotas Lazdijų kapinėse. Onutė ištekėjo į Mockavą, 1994 m. mirė, palaidota Būdviečio kapinėse. Juozas
(,,Kalnų vėjas“) gyvena Marijampolėje nuo 1949 m., dirbo vairuotoju,
dabar pensininkas.
Burauskas Adomas. Jo ūkelis apie 10 ha. Adomas vedė du kartus,
pirmai žmonai mirus liko penki vaikai: Onutė, Bronius, Adelė, Jonas,
Jurgutis. Onutė ištekėjo į Maišymų kaimą, Adelė visą laiką tarnavo pas
ūkininkus. Bronius ir Jonas pervesdavo žydus iš Lenkijos, tai juos ateiviai (sovietai) areštavo. Jonas Čitos anglių kasykloje žuvo, o Bronius
sugrįžo, apsigyveno Garliavoje, ten mirė, ten ir palaidotas. Jurgutis
mirė pusbernis. Adomas vedė antrą žmoną, Ievą, jiedu susilaukė trijų
dukterų, jos gyvena Būdvietyje; Adomas ir Ieva palaidoti Būdviečio
kapinėse.
Matusevičius Jonas, vėliau Albinas. Matusevičius išvažiavo
į Ameriką užsidirbti pinigų ir Amerikoje apsivedė, sugrįžo į Lietuvą,
Kybartus, nusipirko daugiau žemės ir jau turėjo apie 25 ha. Jo šeima:
Vincas, Andrius, Veronika, Albinas, Rudolfa, Petras. Vincas, Veronika
ir Elena visą laiką gyveno Amerikoje, ten jie ir palaidoti, Andrius mirė
suaugęs vyras, Rudolfa gyvena Būdvietyje, o Petras 1943 m. išėjo į
Plechavičiaus rinktinę ir negrįžo, matyt, žuvo. Albinas ūkininkavo ir
vedė Zimnickų Marytę, pastaruoju laiku gyveno už Marijampolės, abu
jau mirę, palaidoti Marijampolės naujose kapinėse.
Gusevas Minka, rusas, jo šeimos neprisimenu, tik 1940 m. pas
juos buvo vakarinė rusų kalbos mokykla, kalbą ten dėstė mokytoja
K. Matusevičienė.
Grigajevas. Jo ūkelis buvo mažesnis, turėjo daug mergaičių ir
sūnų Fomą. Buvo apsiskaitęs žmogus. Kai užėjo rusai, jis mitinguose
buvo vertėju, iš rusų kalbos vertė į lietuvių. Jie buvo išvežti į Vokietiją
darbams, bet laimingai sugrįžo, dabar gyvi ir visi gyvena Klaipėdoje.
Kupčinskas Jonas, vėliau jo sūnus Jonas. Turėjo 12 ha žemės. Jo
šeima buvo: Liudvika, Jonas, Juozas, Julė. Liudvika namuose negyveno, ji susilaukė dukros Marytės. Juozas išvažiavo į Braziliją, Julė ištekėjo už pasienio policininko Paliučio, kiek jie turėjo šeimos, nežinoma.
Kiek žinoma, Paliutį ir jo sūnus stribai nukankino ir sušaudė. Jonas
vedė žmoną Keršulytę iš Lazdijų parapijos, jie susilaukė sūnaus ir
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dukros. Dukra Onutė gyvena Būdvietyje. Kaip seneliai, taip ir jaunesni
buvo religingi ir pamaldūs žmonės.
Už Piesčiakalnio gyveno Šalaševičius Jonas, jis valdė žemės apie
15 ha, buvo 6 ha atskirai, kaip minėta, tą gabalėlį žemės atsiteisė posūnis Vincas. Jonas Šalaševičius vedė antrą žmoną iš Rudaminos parapijos Kelmaičių kaimo, jiedu susilaukė šeimos: Juozas, Albina, Jonas, Onutė. Juozas vedė iš Bielėnų kaimo Pečiulytę Bronę. Jau abu
palaidoti Būdvietyje. Albina gyvena Strumbagalvėje, Onutė gyvena
Dzūkų kaime, o Jonas vedė iš Jesianiaukos kaimo Maseliūtę ir gyveno
Bielėnų kaime. Jonas jau miręs, palaidotas Rudaminoje.
Mazurkevičius Matas, vėliau Juozas. Mato ūkis kaip ir kitų buvo
apie 12 ha. Jo šeima buvo: Juozas, Antanas, Antosė, Bronius. Antanas
išvažiavo į Braziliją, Bronius vedė Strumbagalvės kaimo gyventoją
Bakšaitę Antosę ir gyveno Didžiojoje Kirsnoje, vertėsi kalvyste. Antosė išėjo į marčias į Rudaminos parapiją. Juozas liko šeimininkauti,
vedęs susilaukė trijų dukrų ir sūnaus.
Adelė buvo pagarsėjusi dainininkė ir labai gerai audė su keliolika nyčių, dabar gyvena Kaune. Marytė ištekėjusi ir taip pat gyvena
Kaune. Juozas apsivedęs su Sakavičiūte iš Būdviečio ir gyvena Kaune.
Onutė su šeima gyvena Strumbagalvėje, dabar Zinkevičienė.
Vienintelis Paliūnų gyventojas, likęs po Lietuva, vokietis Heinas,
vėliau Pūdymaitis, tas vokietis bendravo su Kybartais. Pūdymaitis turėjo vieną dukrą, Vandą, jie 1941 m. evakavosi į Vokietiją. Buvo labai
draugiški, gerai sugyveno su žmonėmis, dukra Vanda mokėsi Kybartų
pradžios mokykloje.
Nusileisime nuo Piesčiakalnio kalno žemyn, link Ilgelio ežero;
prie ežero gyveno rusas Gusevas Minka, apie jį mažai žinoma.
Prie pat ežero gyveno Marcinkevičius Petras, jo pirma žmona taip
pat buvo mirusi, jis vedė antrą. Su pirma žmona susilaukė šeimos: Kastantas, Adelė, Albinas, Juozas, Mikasė. Marcinkevičius sunkiai pragyveno, jo pirmos žmonos vaikai tarnavo pas ūkininkus bernais ir mergomis. Juozą išvežė darbams į Vokietiją, bėgantį iš stovyklos jį nušovė
sargybinis. Gyva liko tik Mikasė. Su antra žmona turėjo tris sūnus, visi
gyvena apie Būdvietį. Marcinkevičius religingumu nepasižymėjo.
Toliau už vieškelio, prie plynės, gyveno Moliušis Jurgis su nevedusiu broliu Antanu. Jurgis buvo apsivedęs su Sutrinavičiūte iš okupuotos Lietuvos. Jie susilaukė penkių dukrų ir dviejų sūnų. Tai Bronė,
Liaukadė, Marytė, Mikasė, Onutė; vienas berniukas būdamas paauglys
mirė, o kitas su sesutėmis gyvena Kaunijoje. Tėvai palaidoti Būdviečio
kapinėse. Jie buvo tikintys lietuviai.
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Toliau nuo vieškelio gyveno Alesius. Jis dirbo pasienio policijoje.
Alesius nusipirko 3,5 ha žemės iš Kalinausko Antano. Jo šeima buvo
dvi dukros ir sūnus. Sūnus Vitas gyvena šalia Marijampolės, buvusiame ,,Šešupės“ kolūkyje. Alesius labai mėgo užsiiminėti su jaunimu,
jis su mokytoja Mazurkevičiene režisuodavo vaidinimus, rengė viešus
vakarus, tai buvo 1930–1940 m. Mirė jau seniai, palaidotas Būdviečio
kapinėse.
Antanas Stankevičius. Jis buvo kurčnebylys, geras kaimo kalvis,
ir su juo buvo galima laisvai susikalbėti, tik mimika ir veido išraiška bei
rankų gestais. Jis apsivedė su Mikalauskaite Onute iš Bielėnų kaimo,
jiedu užsiaugino gražią šeimą, bet kur gyvena vaikai, nežinoma. Jiedu
palaidoti Būdviečio kapinėse. Stankevičiai buvo religingi žmonės.
Samuchovas Julius, gana kantrus ir darbštus, rusas. Jis turėjo nedidelį sklypelį žemės ir vaikučių ,,apie pečių eiles tris“. Dabar visi gyvena pakrikę, daugiausia Klaipėdoje. Tai paskutinis sentikis Kybartų
kaimo gyventojas.
Ir paskutinis gyventojas Vosyliškėje (Kybartų kaimo dalis) – Kalinauskas. Senoliai pasakoja, kad Kalinauskai yra kilę iš Gudijos; etapu
atvaryti į Vosyliškę, čia nusipirko iš žydo Vosyliaus ūkį ir apsigyveno. Tarp kita ko, Vosylius valdė Cegelnės plytinę. Juozas Kalinauskas
valdė apie 17 ha žemės. Jis vedė Kalvarijos parapijos Sūsninkų kaimo
Šupšinskaitę Marytę, jiedu susilaukė šeimos, tai: Varasčinskienė, Vingrėnų kaimas; Akevičienė Katryna, Kybartų kaimas; Kūlokienė Marytė, Buniškių kaimas; Agota, Kalvarijos parapijos Deivoniškių kaimas;
Teklė, caro laikais išvažiavo į Ameriką; Juozas, išvažiavo į Braziliją;
Antanas liko ūkininkauti, apsivedė su Ratkevičiūte Mikasėle iš Mockavos kaimo, jų šeima: Antanas, Liaukadė, Marytė, Aldona, Birutė,
Danutė, Vitas. Antanas ir Aldona jau mirę, o šie penki išsisklaidė po
Lietuvą. Tėvai jau seniai mirę, palaidoti Būdviečio parapijos kapinėse.
Kaip senoliai, taip ir tėvai bei jų vaikai yra religingi.
Štai ir visas kaimas žiūrint nuo kalnų, visi jo gyventojai. Jei ir liko
koks nepaminėtas, tai tik gal keletas ruselių, kurie susipynė ir sunku
juos atskirti; vėliau jų vis daugėjo.
Čia paminėta tik iki 1944 m., nes vėliau Kybartų kaimo gyventojai pabiro, išsisklaidė. Kurie gyvena arčiau Kybartų kaimo, tai tik iš
tolo pasižiūri, kad jų žemelė nematė jau 50 metų arklo. Dabar tai tikros
džiunglės, net ten gimęs ir užaugęs negali atpažinti savo kalnelių ir
klonių, taip viskas pasikeitė. Tai tėviškė sena, tokia vargana ir apleista,
net ir paukštelių balsai čia pasikeitė ir džiunglėse liūdnai be žmogaus
jaučiasi.
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Kybartų kaimo ūkininkų susibūrimai. Kas antri treti metai
Kybartų kaime šventino laukus, užsakydavo šv. Mišias, po pamaldų
parsiveždavo kleboną J. Grinių, vėliau kun. Juozą Jasiuką, kuris buvo
grįžęs iš komunistinio lagerio, iškeistas į komunistą lietuvį. Ir eidavo
aplink kaimo laukus giedodami šventas giesmes ir kalbėdami maldas.
Apeidami kaimą, kampuose sustodavo ir pašventindavo švęstu vandeniu. Pašventinę laukus visi be išimties sugrįždavo į mokyklą, kur laukė
paruošti pietūs. Pietus ruošė tos pačios kaimo moterėlės. Padarydavo
kelis bidonus giros, vyrai nutardavo, kiek asmenų nupirkti degtinės;
degtinę tais laikais mažai kas gėrė, nes Kybartų kaime išgeriančių nebuvo – jei kuris ir išgerdavo stikliuką, tai tik dėl linksmumo. Ir be degtinės linksmai vykdavo susiėjimai, kiek dainų dainavo visokių, žaidimų
išsigalvodavo, visada kvietė muzikantus, kurių apylinkėje netrūko.
Maistu ir stalų paruošimu taip pat pasirūpindavo moterys. Susinešdavo kuri ką turėjo ir išgalėjo, kuri karką, kumpį, kas skilandį, sūrį,
sviesto, visa ant stalų išdėstydavo ir kvietė svečius iš toliau, kad ir
prie paprastai, kukliai paruošto stalo. Pagerbdami kleboną sodindavo
krikštasuolėje, prie klebono sėsdavo mokytojai, policijos pareigūnai,
taip pat pakilesni, iškalbingesni bei drąsesni ūkininkai. Visiems užteko vietos, o kad po to būtų girdėti apkalbų, ,,pletkų“, taip nebuvo, ne,
Kybartų kaimo žmonės buvo atviri, atjautė, vieni kitus gerai pažinojo.
Tokie susibūrimai Kybartų kaime buvo dažni. Krikštynos, vestuvės ir
laidotuvės vienijo kaimą.
Kybartų kaimas į rudenį kas metai užsakydavo šv. Mišias, jose
susirinkę dėkojo Dievui už suteiktą sveikatą, už duotas gėrybes. Tai ot
koks buvo tais laikais kaimas – ne tik Kybartų, bet ir kiti, – religingi,
tautiški, vieningi, ir juose buvo ramybė. Rusai į tai žiūrėjo su pavydu,
kadangi jie tokių tradicijų neturėjo.
Ilgais rudens ir žiemos vakarais susieidavo kaimynai pas kaimyną
ir susiveždavo vaikus, tėvai kalbėdavo apie viską: laukus, javus, gyvulius, kas apie 1914 m. karo prisiminimus; vieni kariavę ir tarnavę caro
kariuomenėje, o kuriems neteko tokios dalios, tai atidžiai klausėsi,
kartais būtų nebūtų dalykų. Rūkydavo pypkes ir girdavo savo tabaką,
vieni savo raudonžiedį, kiti geltonžiedį...
Vaikai susirinkę su tėvais skaitydavo knygas, laikraščius, nes
dauguma to meto vyresnių žmonių silpnai mokėjo skaityti arba visai
nemokėjo. Tuomet prenumeruodavo Ūkininko patarėją, Mūsų laikraštį ir kitus, taip pat ir žurnalus – Trimitą, Karį, Pavasarį, žurnalą
vaikams Kregždutė ir kitus. Vaikai vaišindavosi duona, apibarstyta
cukrumi, arba duoną užtepdavo sviestu, tai buvo vaikams labai didelės
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vaišės. Kad vaikams nenusibostų tie vakarai, tėvai jiems pasakodavo
pasakas, ir apie Kybartų kaimo miškų žvėris, daugiausia apie vilkus,
kuriuos kažkur matė ar girdėjo, kad vaikai iš baimės net kojas ant suolo užsikeldavo ir drebėdami glausdavosi prie tėvų.
Ir mamos suėjusios turėjo kalbos, apie linus ir vilnas, apie mezgimą, verpimą, kiek kuri turi prisiverpusi, kiek priaudusi, kokį kraitį
dukrai ruošianti. Tuomet nebuvo paslapčių, viena kitai padėdavo, paskolindavo, patardavo, kad tik kitam žmogui būtu geriau.
Tada žmonės neskubėdavo ir visuomet suspėdavo, kaimynas su
kaimynu susitardavo, kur ir kada važiuos, į turgų ar į jomarką. Turgūs buvo trečiadieniais ir penktadieniais, Lazdijuose ir Kalvarijoje, o
jomarkai buvo po didžiųjų švenčių, antradieniais, taip pat po Naujųjų
metų, Trijų Karalių ir Velykų. Turguose buvo moteriškų ,,tavorų“, apsipirkdavo pardavę sviestą, kiaušinius ir kitas gėrybes, nusipirkdavo
žibalo, druskos, pipirų, salietros, klumpėms ,,drato“ – vielos ir anksti
grįždavo iš miesto. O jau jomarkuose suvažiuodavo iš tolimų apylinkių, buvo arklių ir karvių turgūs, vežimuose daužėsi kiaulės, avys, žąsys, kalakutai ir vištos. O žydai ir čigonai net pasitaikydavo, kad ir
apvogdavo, o ir gražiai apstatydavo. Žydai buvo ypač linkę apstatyti
kaimo žmogų, ir ne visi sugebėdavo su jais derėtis, nes visa prekyba
buvo žydų rankose, žydai užsiprašydavo tris keturis kartus brangiau,
jei žmogelis lėtas (o jie tai numatydavo), tai tą žmogelį aplupdavo net
nemirksėdami, o jeigu mato, kad žmogelis jau neperka, išeina, tai žydas griebia už skvernų ir sako, nu pas kitą pigiau negausi, ir tuomet
žydelis perpus pigiau parduoda, bet vis tiek jam lieka keli litai pelno.
Susitaria keli kaimynai, vieno arklys, kito vežimas, ir važiuoja į
Kalvarijos jomarką. Į Kalvariją ar Suvalkus ruošdavosi iš anksto, nes
tuomet arkliukų kelias buvo labai sunkus, vežimai iki ašių rėždavosi,
pakelėje buvo sustojimo punktai, vadinosi karčemos, o tokių karčemų
važiuojant iš Kybartų į Kalvariją buvo kelios, ,,Mockava“, ,,Palnyčia“,
,,Tabarauskai“. Ten sustoję duodavo arkliams pailsėti, o šeimų galvos
užeidavo į karčemą apsišilti, paimdavo puslitrį arielkos. Kiek apšilus
ir arkliams pailsėjus, traukia prie kitos karčemos, privažiavus trečią
karčemą jau pradeda švisti, prašvitus pasiekia Kalvariją, turgavietėje
pasistato vežimą, pašeria arklius, duoda šieno, o vėliau abrako (avižų,
sumaišytų su dobilų akseliu). Buvo specialus krepšys, jis buvo pririšamas arkliui prie galvos ir į jį būdavo pridedama abrako, taip arklys
neišbarstydavo ėdesio.
Vyrai ir moterys išsidėstydavo prekes gerai matomoje vietoje, vyrai išdėliodavo grūdus, bulves ir kitas daržoves. Moterys savo
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turgų reklamuodavo, o kai išsipasakodavo, tuomet eidavo pas žydus
apsipirkti, o vėliau užeidavo į žydelių valgyklą apsišilti. Moterys pasirūpindavo užkanda, o vyrai kuo nors stipresniu. O namuose laukė
vaikai parvažiuojant ir parvežant kokių nors lauktuvių, ar bandelės,
ar barankos.
Lazdijai buvo arčiau, į turgų važiuodavo dar nepatekėjus saulei,
o auštant jau pasiekdavo Lazdijus. Lazdijuose turgūs ir jomarkai buvo
mažesni.
Kuo buvo apsirengę važiuodami į tokias keliones? Vyrai apsimaudavo milines kelnes, vilnones kojines, dar ant kojinių autkojus ir
įsistodavo į veltinius. Veltiniai buvo su plonais kaliošais. Apsivilkdavo
naminiais vilnoniais švarkais ir frenčiais, trumpais kailiniais, pasiūtais
iš penkių avies kailių, ir dar ant kailinių užsivilkdavo storo milo sermėgą iki pat žemės. Kepurė buvo ,,basončinė“ – kailinė su antausinėmis,
šitaip apsirengę vyrai galėjo kęsti iki 30 laipsnių šaltį. Be to, pirštinės
buvo dvejos, vienos vilnonės, kitos pasiūtos iš avies kailio. Sakydavo,
kad šitaip apsirengęs ir po žiemos vartais nesušalsi.
Moterys užsimaudavo ilgas vilnones kojines, įsiaudavo į veltinius,
taip pat su kailiniais, o ant galvos apsisupdavo didelę margą, pirktą
vilnonę skarą, vadinamą ,,viršine“. Moterys, kaip visur ir visada, kantresnės, tai ir šalčiui atsparesnės.
Nori parduot arklį, karvę, kiaulę, tai turi gauti iš seniūno pažymėjimą, pažymėjime nurodoma gyvulio amžius, spalva ir ypatingos
žymės, su tokiu dokumentu jau buvo galima vesti parduoti į jomarką.
Tuomet buvo kontrolė, kad gyvulys nebūtų vogtas. Parduodant atiduodamas ir pažymėjimas, jei neparduodi, seniūnas pratęsia pažymėjimo
galiojimą, uždėdamas rezoliuciją. Tokia tuomet buvo tvarka ir visi jos
laikėsi. Išvažiuodami iš turgaus savo stovėjimo vietą kaip galima geriau aptvarkydavo, nes to reikalavo turgaus prižiūrėtojai. Prie vežimo
ar rogių turėjo būti prikabinta lentelė su ūkininko vardu, pavarde ir
adresu. Taip buvo lengva kontroliuoti kiekvieną gaspadorių.
Atlaidai parapijose buvo šventa diena, nesvarbu, kad išpuldavo
šiokiadienis. Tuomet keli gaspadoriai susikinkydavo arklius ir važiuodavo į atlaidus, į Kalvariją, Sangrūdą, Rudaminą, Lazdijus, o daugiausia suvažiuodavo pas Kryžius prie Dusios ežero, ten susirinkdavo iš
plačių apylinkių. Taip būdavo per Sekmines ir per Petrines. O žmonių
minios, o razbaininkų, o ubagų pilna paežerė. Bažnytėlė buvo medinė,
nedidelė, tik dalis žmonių joje tilpo. Buvo stebuklingas šaltinėlis, tai
žmonės gerdavo ir prašydavo Dievo palaimos sau ir savo šeimai. Po
pamaldų susitikdavo giminės, draugai, pažįstami; išsitiesia palas ant
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žemės ir susideda maistą, gėrimus, ir baliavodavo, skambėjo dainos
visoje ežero pakrantėje, bet retas stalas turėjo pusbonkį, daugiausia
užsigerdavo limonadu arba namine gira. Nors vasaros diena ilga, nuo
Kryžiaus parvažiuoti į Kybartus nebuvo arti, namuose atsirasdavo
saulei leidžiantis, ar važiuoti, ar pėsti, visuomet kelią lydėdavo graži
lietuviška daina.
Taip tuomet gyveno kaimai, daug ir sunkiai dirbo, prakaitu laistė
kiekvieną žemės pėdą, bet mokėjo ir pailsėti.
Kaimuose buvo trys didžiausios baimės:
1. Kada kunigas kalėdoja.
2. Kada šeimininkė gimdo.
3. Kada kiaulę skerdžia.
Po šv. Kalėdų pereina per kaimus špitolninkas, įėjęs su varpeliu
paskambina ir praneša, kada klebonas kalėdos. Na ir prasideda pasiruošimas kunigo laukti, kaip visam kaimui, taip ir kiekvienam atskirai. Kuris ūkininkas turėjo važį ir gerus pakinktus bei arklius, tai tas
vežė kunigą. O kiti paprastomis rogėmis grūdus, kurą, durpes, malkas,
dar kiti šiaudus, tai susirikiuodavo ketverios penkerios rogės. Kunigas
įeina su zakristijonu į stubą ir lotyniškai užgieda ,,Sveikas Jėzau gimusis...“, pašlaksto šventu vandeniu namą ir padeda ant stalo kryželį,
visi eina bučiuoti kryžiaus ir kunigo rankos, mat senesniais laikais kunigams rankas bučiuodavo, be skirtumo, ar jaunas, ar senas.
Baigus kalėdoti kaimą, būdavo ruošiami pietūs ir kunigui, ir kalėdotojams, o vakare suvežama Kalėda, vaišinamas klebonas, buvo
duodama ir ,,ant šilumos“.
Kunigas pateikdavo korteles, kas turi eiti velykinės išpažinties,
ir į žurnalą įsirašydavo. Kiekvienos parapijos kortelė buvo skirtingos
spalvos. Kunigo labiausiai bijojo jaunimas, nes kartais davatkėlės pripasakodavo visokių būtų ir nebūtų dalykų, tai jau tokius klupdo, o ką
gali žinoti, kokiai davatkai papuolei ant liežuvio, nesvarbu, kad nesijauti kaltas.
Kai Kybartų kaime gimdavo kūdikis, visam kaimui būdavo įdomu, ar sūnus, ar dukra, ar pirmutinis, o gal jau ir paskutinis, o labiausiai skaičiuodavo – kelintas.
Kybartų kaime buvo naujiena, kai vienu metu gimdė trys mamos,
jos pagimdė vieną berniuką ir tris mergaites, tai dar ne viskas – gimdo
trys, o bobutė pribuvėja tai viena. Suvažiavo vienu metu trys tėvai
vežtis bobutės, nors visi kaimo vaikai jos pagauti, bet vis tiek išdidžiai
klausia, kuri pirmu, kuri antru, o kuri trečiu vaiku. Tai dabar važiuojam pas pirmutinę, tai ta laimė teko Mazurkevičiui Juozui, Mato, jiems
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gimė dukrelė Adelė, o antroji – Moliušių Jurgio Onutė, o paskiausia
aptarnavo Akevičiaus Vinco Juozą, kuris gimė šeimoje aštuntas.
Vaikai augdavo maitinami motinos pienu iki metų ir daugiau,
buvo sveiki ir žvalūs, užaugo vyrai ąžuolai, mergaitės liepaitės. O jeigu jau mirė mažas, tai tėvams buvo svarbu, kad būtų pakrikštytas,
turėtų savo angelėlį, o tuo metu angelėlių netrūko kiekvienoje šeimoje, nes buvo gausios šeimos ir vyko atranka, sakydavo: ,,Dievas davė
dantis, tai duos ir duonos.“
Trečia baimė – kiaulės skerdimas. Seniau kiaules šėrė priemenėje, gyvenamas namas buvo dviejų galų, o viduryje didelė priemenė,
toje priemenėje ruošė pašarą, stovėjo loviai, o žiemą ten šėrė kiaules.
Žiemą kiaulės dažniausiai buvo palaidos, bet nakčiai turėjo tvartus,
jos apie kampus surankiodavo ne vietoje padėtus daiktus, o penimos
kiaulės buvo laikomos uždarytos tvartuose, ir kai nušerdavo tiek, kad
reikėdavo pjauti, tai vaikams buvo baimės.
Pasiprašo kelis vyrus. Vienas atsineša pjauti peilį, kitas brūzgulį
ir eina visi į tvartą priimti meitėlio, pasigauna, ant snukio užmauna
pantį, su brūzguliu suka, taip suspaudžia, kad jis lieka nepavojingas,
ir rėkti sunkiai gali. Tą kiaulę atsiveda į stubą, užkelia ant ,,uslano“
– suolo ir prityręs pjovikas smeigia peilį, o vaikų ant pečiaus pulkelis
už kamino, kojos po savim, didžiausia baimė. Papjautą kiaulę išneša į
lauką ir svilina kūlio šiaudais, po tokios baimės vaikai pamažu nulipa
nuo pečiaus ir apgula langus, prapučia ledą nuo stiklo, kad matytų
tuos dėdes, kurie įvarė tiek baimės skersdami kiaulę.
Tai va kokios baimės aplankydavo Kybartų kaimą.
Ūkio darbai. Kybartų kaime pavasario darbai prasideda anksčiau negu kituose kaimuose, nes dar ne visur nuleido sniegą, kad
ir kovo pabaiga. Išeina akėti džiūstančių kalnelių, nes kalnai greit
išdžiūsta ir su arkliukais sunkiai įdirbami. Balandžio mėnesį viskas
būna apsėta.
Pirmiausia sėja avižas, žirnius, vikius, miežius, pasilikę bulves,
daržus, o vėliau sėja linus. Kaip anksčiau minėta, rusai skubėjo apsisėti, nes jie Velykas švęsdavo visą savaitę. Žemdirbys jautė savo gimtos
žemelės alsavimą, suprato jos kalbą, tuose kalnuose sunkiai Kybartai
dirbo, prakaitu apšlakstyta, dėl to ir brangi, ir miela buvo kiekvienam kybartiečiui. Kybartų kaimo pievos buvo dosnios, vešlios, buvo
galima šienauti tris kartus, už tai kalneliai nukentėdavo, jie kloniams
atiduodavo visą trąšą. Kybartų žemių negalima lyginti su Suvalkijos
lygumomis, čia pagal turimą hektarų skaičių galima tik perpus tiek
išlaikyti galvijų kaip Suvalkijoje. Kybartų žemelė nebuvo dosni, o pri-
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klausė nuo Dievo malonės ir palankių metų. Jei orai būdavo šilti ir
palydavo laiku, tai žemesnėse vietose javai užaugdavo visai neblogi,
bet jeigu gamta užsirūstindavo, tai reikėdavo daug darbo įdėti ir daug
prakaito išlieti, o nauda išeidavo tik šiaip sau.
Laukai buvo suskirstyti į ,,palietkus“ pagal sėjomainą, bulves sodindavo tuomet, kai žemė buvo įšilus. Dar prisimenama, kaip bulves
kaupė medine žagriuke, tik noragėlis buvo geležinis, vagos gylį reikėjo reguliuoti rankomis, taip bulves apkaupdavo du kartus.
Dar apie ūkio darbus, kurių ūkyje visais metų laikais netrūkdavo.
Iš rudens apie ,,Siemną“ (rugsėjo 8) į paruoštą žemę beria pagrindinį
grūdą, rugelį žiemkentėlį, kuris maitina kasdiene duona, dainose apdainuotą (,,oi tu rugeli, tu žiemkentėli, kiek tu prišalai, kiek tu privargai per šaltą žiemužę“). Sudygsta rausvais daigeliais, vėliau pasipuošia žaliais lapeliais, išsišakoja, išsilapoja žaliu žaliu kilimu.
Žiemos orai. Tais laikais užšaldavo anksčiau, bet tik vėliau užsnigdavo, tuomet ir gyvulius ganydavo ant rugių, kada kietai pašalę
ir gyvuliai neklampoja. Bet po ilgos nakties atsikėlęs pamatai, kad jau
kalnai ir kloniai užkloti balta sniego danga ir prasideda ilga, šalta, gili
žiema. Iš tikrųjų tais laikais žiemos buvo šaltos, o jau sniego kiek prisninga, vėjas suneša aukščiausius vėpūtinius, nori išeiti iš trobos, tai
reikia atsikasti. Sniego būdavo tiek, kad net Kybartų kalneliai susiliedavo į vieną plokštumą. Kybartų kaimo gyventojai norėdami atkasti
kelius pasiimdavo kas kastuvą, kas ,,šiūpelę“ ar net ir ližę ir eidavo
sniego kasti, žinoma, kasa aprimus vėjui, nes, jeigu kasi kai vėjas, visas tavo darbas eis perniek, kadangi viską vėl užpusto. Praeina gruodis, sausis ir vėl vasario vėjai pusto, bet jau dvelkia pavasariu. Į kovo
mėnesio pabaigą saulė pragraužia pusnis, kartais apie ,,blagavičias“
būna kreiva vėžė. O nuo kalnų veržiasi srovės drumzlino vandens,
kriokdamos neša nuo kalnų visas sąnašas į klonius, o jau kloniuose
pliuška balos. Ir eina Kybartų gaspadorius su kastuvu kasti griovelių
ir gelbėti rugelių, kad neprigertų.
Pavasarį sėja vasarojų. Rugeliai iškentėję žiemą, užsigrūdinę kyla
aukštyn, į rugius dar sėja dobilus arba poslitus. Dobilus reikia mokėti
sėti, kad lygiai sudygtų, tai yra sėjėjo menas. Gegužės pabaigoje rugiai
išplaukia, birželio mėnesį žydi ir brandina varpose grūdus. Rugius kerta apie šv. Oną (liepos 26), bet visa tai priklauso nuo gamtos ir metų.
Rugių kirtimas. Dažniausiai rugius kerta talkos, jeigu yra šeimoje daugiau vyrų, kurie jau gali dalgį valdyti, tai eina talkininkauti
tiems, kuriems jų trūksta, o moterys paskui atitalkina. Šeimininkas
numato pagal rugių plotą, suprašo kelias poras kirtikų ir griebikių,
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pasiskirsto poromis, vyrai kerta, o moterys griebia ir riša į pėdus, kai
liepos saulė kaitina. Ant kalnų tai dar vėjelis gaivina, ir rugiai būna
prastesni, o kloniuose baisus tvankumas, du tris kartus mosteli kirtikas dalgiu, o moterys susilenkia, sugriebia pėdą ir suriša, tai joms
tikra kančia. Taip per visą ilgą dieną su pietų pertrauka, kerta keturiomis, penkiomis dalgėmis, tiek pat yra ir griebėjų. O kurių dalgis
dar neklauso, ar jau per sunkus, tai tie stato pėdus į rikes po dvidešimt
pėdų, o trys rikės yra kapa. Rugius skaičiuodavo kapomis – gaspadorius žino, kiek prikuls grūdų. Kai pabaigia kirsti rugius, moterys ir
merginos supina iš rugių vainiką ir visi dainuodami pareina iš laukų,
atrodo, ir to nuovargio nejausdami. Vainiką įteikia šeimininkei, o ji
pakabina garbingiausioje vietoje virš galvų ir krikštasuolio. Darbininkai prausiasi, laistosi vandeniu, o jeigu jau yra kur prūdas, vieni kitus
meta į vandenį, visi būna šlapi, visi linksmi, daugiausia kad jauni, nes
rugių kirtimas senesniems per sunku. Sėda visa talka prie stalo, trumpai pasimeldžia ir valgo vakarienę, vakarienė būna be arielkos, nebent
šeimininkė iš duonos padaro giros; kartais kuris šeimininkas ir skripka pradeda svirpinti. Kybartuose per talkas pagrodavo Mazurkevičius
Juozas, Mato, pas juos buvo nemažai griebikių, tai vyrai talkino rugiapjūtėje ir linų apdorojime. Kai vasara be lietaus, po savaitės rugius jau
galima vežti į kluoną. O kai reikėjo suvežioti rugius ar kitus javus nuo
tų Kybartų kalnų, tai šaukėsi ne tik Dievo pagalbos, bet ir visų šventųjų, kad tik neapvirstų, apvirtus būna daug bėdos ir nuostolio. Vežimas
rugiams vežti – ilgos drobynos, ir ištiesiamas vežimo dugnas paklodėmis – palomis, ir pėdai varpomis taikomi dėti ant paklodžių, kad
tik grūdus išsaugotų neišbarstytus. Rugiai sukraunami į šalinę, o nuo
palų grūdai numetami į šoną, kad arkliai nesumintų, kaip rugienose,
taip ir nuo kelio, kur nešami javai, surenkamos varpos, kad nepražūtų.
Per rugiapjūtę kaime visi nuo mažiausio iki didžiausio turėjo darbo.
Suvežtus rugius prasikulia duonai ir sėklai spragilais, du trys vyrai,
net ir taktas buvo, dviejų: ,,aš su pačia – aš su pačia“, o jau kai trise
muša spragilais, išgauna taktą: ,,aš su pačia, duktė trečia; aš su pačia,
duktė trečia“. Kulia ir keturiese, tuomet visai kita daina išeina. Bet jau
visus rugius, kviečius ir vasarojų tai kūlė su ,,motoru“, Kybartų kaime
tokius daiktus turėjo keletas ūkininkų. Jie eidavo su savo technika per
kaimą ir kuldavo javus, už kūlimą imdavo pagal valandų skaičių.
Šiaudai buvo naudojami stogams, bet geresni stogui tiko iškulti
rankomis (spragilais). Šiaudų paruošimas stogams buvo tikras menas,
šiaudų stogas išlaikydavo iki 30 metų. Vėliau pjovė skiedras iš lapuočių medžių, o skiedrinę turėjo Mockavos kaimo gyventojas Guobys
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Vincas. Kybartų kaime keli namai buvo apdengti skarda, namų su čerpių stogu nebuvo, dabar šiaudus pakeitė šiferis, o mieste – čerpės.
Rugių grūdus išarpavę, išvalę tiksliai žino, kiek iš kapos prikulta, tuomet apyskaita tikra, nes kiekviena varpa ir grūdai rūpestingai
surenkami ir sušluojami. Žmonės mokėjo taupyti, saugoti Dievo dovaną.
Linų sėja, auginimas, rovimas ir paruošimas audeklui. Pabaigę pavasario sėją, sodiname daržus, bulves, tik lieka pasėti linus,
o linus sėjo kiekvienas Kybartų kaimo ūkininkas be išimties. Linus
sėdavo iš rudens paruoštoje žemėje, geriausiai tiko kelerių metų dobilienos, tada mažiausiai apnikdavo piktžolės. Linus sėjo paskutinę gegužės dieną per Petronėlę.
Dabar pakalbėsime daugiau apie liną mėlynžiedį.
Senesni žmonės gerai žino, kas yra sėmenys, jie labai skiriasi nuo
kitų grūdų, bet šios kartos jaunimas Dzūkijoje ar Suvalkijoje nelabai
tai žino, ne visiems teko matyti. O mes kalbėsime apie linų apdirbimą,
daugiausia moterų rankomis, apie linelio grožį, jo kančias, jo raudą.
Linelis primena gražuolę mergaitę, kuri labiausiai gerbiama, bet
ir labiausiai kankinama ar meilės, ar nelaimių. Kybartų kaimo ūkininkai linus sėjo nedideliais plotais po 0,25 arba 0,5 ha. Kai jau linai paauga, reikia išravėti piktžoles, o kai paauga iki pusės reikiamo aukščio,
tuomet juos apninka geltonai žydintis augalas, vadinamas ,,rapuku“,
tai juos reikia išrauti, kad liktų tik švarūs linai. Liepos pabaigoje jie
pražysta mėlynai. Rugpjūčio mėnesį būna jau suaugę ir subrandinę
galvutėse sėklas – sėmenis.
Kai išnoksta linai, šeimininkė su dukromis eina jų rauti, laiminga
būna ta dukrų motina, kurios linai užauga aukšti. Linus raudamos moterys dainuoja apie linelius, jų vargelius, prisimindamos, koks likimas
jų laukia. Nurautų linų saują suriša iš pačių linų padarytais ryšeliais.
Nurovę linus, surenka jų saujas ir sustato po 20 į rikes, o jų galvutės
taip susipina, kad, kai paimi vieną saują, tai ir visa rikutė sukimba.
Suvežus į kluoną prasideda linų kūlimas, pasitiesiama ant grendimo kiek telpa ir mušama spragilais, o toliau jau dirba moterys, jos dar
muša kultuvėmis – tomis, kur žlugtą skalbia, paskui suriša į kūlius ir
veža pakloti. Juos kloja ant pievos arba dobilienos, kuri būna labai žemai nupjauta, paima moterys saują linų ir labai plonai tiesia ant žemės
eilėmis, taip užkloja nemažą plotą lauko. Jiems reikia rudens lietaus ir
saulės, jeigu palankus oras, tai užtenka gulėti keturias savaites. Gaspadorius paima kelis linus – jeigu spaliai byra tarp pirštų, tai laikas
linus kelti. Linus kelia tada, kai gražus oras ir nestiprus vėjas, sustato į
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nedidelius kuokštus, kad išdžiūtų. Vėjas jų neišvarto, o saulė išdžiovina. Paskui vyrai atsineša iš kūlio šiaudų ir vėl suriša į kūlius, suveža į
kluoną ir laukia eilės džiovinti pirtyje. Būdavo ir linų mynimo talkos.
Kybartų kaimas turėjo pirtį, tai buvo Mazurkevičiaus Andriaus,
vėliau Vinco, o dar vėliau Petro, mokytojos vyro. Kaip minėta, Andriaus dalis žemės buvo atskirai, viduryje kaimo, tai vasarai buvo iš
molio pastatytas tvartas gyvuliams, o rudenį naudojama linų mynimui. Vienas pastato galas buvo su lubomis. Palubėje buvo grėdos. Ant
tų grėdų sustato iš kūlio išleistus linus, o viename kampe pastatyta iš
akmens ir molio didžiulė krosnis. Ją kūrendavo linų savininkas arba
prityręs kūrikas, nes reikėjo tiek prikūrenti krosnį, kad linai per naktį
išdžiūtų ir būtų galima minti mintuvais. Mintuvai yra dviejų rūšių: tai
laužtuvai ir brauktuvai. Laužtuvais linus laužė vyrai, o brauktuvais
braukė moterys. Ryte savininkas patikrina, ar gerai išdžiūvę linai, o
vakare atvežami mintuvai. Sukviečia talką poromis, tiek vyrus, tiek
moteris, jeigu dirba vyro su žmona pora, tai tvarka, o jeigu ne, tai
poros renkasi laužikus ir braukikes. Linų apdorojimas, ypač pradinis,
labai priklauso nuo darbininkų. Jeigu laužėjai gerai ir smulkiai sulaužo
linus, tai ir moterims būna lengviau išbraukti spalius, o jeigu atvirkščiai, tai moterys vargsta visą dieną sunkiai dirbdamos. Išmintus linus
vėl saujomis po 20 suriša visu ilgiu. Mynėjai tarp savęs varžydavosi,
kurie daugiau linų apdirba, bet tie, kurie skubėjo, tų darbas buvo dažnai nekokybiškas. Tokius linų ruošėjus žinojo visas kaimas ir nelabai
norėjo kviesti į talkas.
Išmintus linus šeimininkas parveža namo, o spalius pasiima ir uždengia bulvių duobes, nes rūsius ne visi turėjo, be to, apdėdavo apie
pamatus, kad gyvuliams būtų šilčiau. O kitą dieną kitas gaspadorius
ruošdavo mynimo talką, ir taip linamynė pasibaigdavo paskutinio ūkininko linų mynimu.
Pirties buvo didelis prieangis, ten ir mynė linus, jei blogas oras,
visi susigrūdę pirtyje, o kai gražus oras, dalis darbininkų išeina į lauką,
nes linai labai dulka, kad tik dantys baltuoja ir akys matosi. Po darbo
prausdavosi ten pat vietoje ir su daina traukdavo į namus, pas šeimininką vakarienės. Tiesa, pietus atnešdavo į darbo vietą, o jau vakarienę pagal galimybes. Jeigu linus mindavo šeštadienį, talka būdavo su
pasišokimais, žaidimais ir kitais pasilinksminimais.
Vėliau, kai apsigyveno Petras Mazurkevičius, pirtį nugriovė ir išsistatė namus, o gyvenamajame name buvo minėta mokykla. Tuomet
Kybartų kaimas linus džiovino ant duobių, jų buvo daug, nes krantuotoje vietovėje labai gerai išsikasti duobę. Ant duobės džiovinti linus jau
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reikėjo labai gero specialisto, nes kiek užsižiopsosi, ir užsidega linai,
tuomet, kol viską sutvarkai, praeina labai daug brangaus laiko. Būna
labai gerai, jei pasitaiko gražus oras. Ot kiek darbo buvo prie linų, iki
atskiria spalius nuo pluošto.
Toliau jau talka – linų brukimas. Čia visu linų apdorojimu rūpinasi moterys ir merginos. Dažniausiai linus bruko tvarte arba kluone.
Brauktuvas – tai paprasta lenta, įstatyta į stovą, o bruktuvas panašus
į kardą, padarytas iš klevo, beržo ir kitų lapuočių. Taip ir daužo tuos
linelius, kol atsiskiria spaliai ir nuobrukos. Kybartų kaime linus bruko talkos, šeštadieniais, moterys viena kitai padėdavo, brukuotojų tiek
suprašo, kiek turi linų, ir gali per vakarą subrukti. Nuobrukas iškrato
iš spalių ir panaudoja užkimšti skylėms, gindamiesi nuo šalčio. Pasibaigus linų brukimui renkasi vyrai, jaunimas; vyrai pas žmonas, jaunimas pas mergaites; nusiprausę darbo dulkes eina vakarieniauti, po
vakarienės kas nors ima griežti smuiku, prasideda dainos, šokiai. Kiek
pašokę jau sėda prie stalo, kartais atsineša pusbonkutį ir visi linksmai
plėšia dainą, kad net lempa užgęsta, mat tuomet lempos buvo žibalinės, tai nuo sutartinės dainos tik blakt ir tamsu. Pasivaišinę, pasišokę,
pasilinksminę krinka į namus, nes ryte reik eiti į Būdvietį, į pamaldas.
Linų brukimo talkos buvo prieš Adventą arba po Kalėdų, tame
laikotarpyje. Kai baigiasi linų ,,stambus“ apdorojimo darbas, Kybartų
kaimo mamyčių ir dukrelių laukia tolesnis linų apdorojimo etapas, kur
nieks negali padėti, tai jų darbas.
Linų šukavimas. Tai švaraus, gražaus linų pluošto atskyrimas
nuo pakulų. Pirmiausia linus šukuoja mediniais šepečiais, paskui geležiniais. Šepečiai būna retesni ir tankesni. Juos pririša prie suolo, užmeta saują linų ir traukia į save. Manoma, kad pas senesnius Kybartų
kaimo gyventojus tokių šepečių dar turėtų būti. Toliau linai ruošiami
verpimui. Verpimo ,,vindelį“ – ratelį tikriausiai teko matyti ir jaunesnio amžiaus žmonėms. Dabar linus padalija į linus ir pakulas, iš pakulų suverptų siūlų audžia storesnius audinius – maišams, paklodėms,
gūnioms arkliams užkloti ir kt. Iš linų audžia plonas gražias drobes ir
rengia Kybartų kaimo žmogų. Jau nuo mažens mergaitės mokomos
verpti, o mamos kantriai joms padeda. Linų grįžtę išskleidžia ant stalo,
ištiesia keliomis eilėmis, visą tą ištiesimą susuka į kuodelį, tą kuodelį
labai gražiu, meniškai išdrožinėtu smeigtu prismeigia aukščiau prie
verpstės, pamažu peša ir leidžia pro pirštus, tuo pačiu metu ratelį suka
koja, sukdamasis ratas suka ,,špūlią“ su šakutėmis, šakutės išlygina
siūlą. Visas verpimo darbas vyksta ilgais mėsėdo bei gavėnios vakarais.
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Kokia nors Kybartų kaimo mergaitė giriasi, kad per dieną suverpianti vieną kuodelį linų, tai vaikinas jai nematant užkiša už kuodelio
kokį nors ženklą ir po kelių dienų atėjęs klausia, kelintą kuodelį ji verpianti, o ji visai nemirksėdama atsako, kad jau bus koks trečias, tada
vaikinas išima savo ženklą ir taip išaiškina apgavystę bei patikrina
mergaitės darbštumą.
Kol nuimti siūlai atitenka audimui, reikia atlikti dar daug procedūrų ir turėti tam daugybę įrankių. Kaip siūlai ateina iki staklių, kiekviena sena močiutė puikiai žino ir atsimena, tai lyg įaugę į kraują.
Siūlų vėrimas į nytis ir skietą. Visa paruošia audimui, veria į
nytis iš anksto suskaitytus siūlus, į posmus. Stovai, staklės medinės
ir labai paprastos, audėjos labai išprususios ir puikiai įvaldžiusios audimo meną. Kiek būna nyčių, tiek pedalų, ir man tu sugebėk nesuklysti, nes jeigu padarai nors mažiausią paklaidą, tai atsiliepia visam
audiniui. Kartais įgudęs vairuotojas tris pedalus, ir tai sumaišo, o čia
jų būna apie keturiolika. Žinoma, tokia audėja yra gerbiama visoje
apylinkėje, ji audžia visokius raštuotus užtiesimus bei rankšluosčius.
Tokia audėja ir buvo Mazurkevičiūtė Adelė. Paprastus dvinyčius, keturnyčius audinius gebėjo austi kiekviena kaimo moterėlė. Išaudus
lininį audinį dar kankina iki pabalimo, sušlapina vandenyje, ištiesia
ant pievos prieš saulę, tai daroma daug kartų, kol audinys kaip reikiant pabąla.
O jeigu su vilna, tai jau milelis (o jei vienos vilnos, tai milas), juos
veža į miestą suvelti ir ,,glenčiuoti“. Dar kur nors yra Kybartų senelių
moterų, kurios šiuos darbus dirbo ir gali geriau prisiminti, nors, kad
ir stiprios, neturi sąlygų dabar šį darbą dirbti. Okupantai išlaisvino iš
tokio nelengvo ir sudėtingo darbo, primesdami šimtasiūles ir medvilnę. O kaip išausdavo Kybartų kaimo dainininkė Adelė raštuotą milelį,
siuvėjas pasiūdavo, tai tiko eiti ir į bažnyčią, ir į seklyčią.
Sėmenys buvo naudojami aliejui spausti, aliejus buvo savas, sveikas ir tiko visur naudoti. Advente ir gavėnioje tai nepakeičiamas uždaras Kybartų žmonėms, o ypač rusams stačiatikiams – jų buvo ilgi,
griežti pasninkai. Tik įėjęs pas rusus ir jauti aliejaus kvapą… Aliejų
spausti vežė į Rudelės kaimą pas Žilinską. Tuomet pas jį buvo paprastos akmeninės girnos, kurias suko maniežiuje pakinkyti atvežusiojo spausti aliejų arkliai. Sumala, paskui deda ant skardos, karštai
pašutina ir deda į krepšius, spaudžia sunkiu, stambiu ąžuolo medžiu,
išspaudas pavasarį sušeria veršeliams, o aliejų naudoja, kaip minėta,
pasninko maistui.
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Taip pat darydavo su kanapėmis, jų kiekvienas taip pat sėjo. Iš
kanapių vydavo virves, diržus, audė plėškas (pakinktus) ir apynasrius,
o iš kanapių pakulų suko pančius, jais pančiodavo arklius ir karves.
Prieš 1914 metus ir po jų labai vogdavo arklius, ypač vokiečiams
valdant, tada arklius pančiodavo geležiniais pančiais ir užrakindavo
spyna, net tvarte. Smetonos laikais tokių vagysčių nebuvo. Ir Kybartų
kaime tokių vagių nebuvo.
Vaikai, jaunimas ir jų paruošimas gyvenimui. Tais laikais nuo
mažens vaikus auklėjo tėvai, mokykla ir bažnyčia. Bendravo visi kartu.
Tėvai savo vaikams skiepijo tikėjimą ir meilę artimui. Mokykla ugdė ir
mokė istorijos ir tautiškumo, o bažnyčia įtvirtino dorovę, tiesą ir vedė
į amžinybę. Taip visi siekė, kad žmogus būtų vertas savo idealų. Trijų,
ketverių metų vaikas jau mokėjo poterius ir buvo tėvams pagalbininkas. Atnešk, paduok, nunešk, padėk – viskas buvo taikoma pagal vaiko išgales, ir vaikas buvo labai patenkintas, kad jau dirba. Pirmo vaiko
poreikiai didesni, nes reikia jį aprengti, apauti, o jau jaunesniems lieka
išaugti drabužėliai. Jau 7 metų vaikui padaro klumpes, o mergaitėms
šliures, su tokiu apavu visi ėjo į mokyklą ir buvo patenkinti.
Kybartų kaimo lietuviai katalikai jau nuo mažens nešėsi savo vaikus į bažnyčią. Prieš 1914 m. Kybartai priklausė Rudaminos parapijai,
ten daug palaidota įvairaus amžiaus žmonių. Po tų metų buvo įkurta
Būdviečio parapija. Iki Būdviečio nuo Kybartų 2,5 km, iki Rudaminos
– 10 km.
Kybartų kaimo pradžios mokykloje tikybą dėstė mokytoja Kazimiera Mazurkevičienė, ji labai gerai išaiškino Senąjį ir Naująjį Testamentus. Tuometis kunigas J. Grinius niekuomet nevizituodavo, net
ir tada, kai lankydavo Kybartų kaimą (kalėdodavo), niekuomet vaikų
neklausė poterių. Toks buvo pasitikėjimas mokytoja Mazurkevičiene.
Vasarą dvi savaites kunigas sukviesdavo 10 metų vaikus iš visos parapijos, jų susirinkdavo nemažai, ir ruošdavo išpažinčiai ir Šv. Komunijai. J. Grinius sakė, kad Būdviečio parapijoje yra 1 000 gyvų dūšių.
Vaikai buvo užimti visais metų laikais, ir parėję iš mokyklos turėjo atlikti paskirtus darbus. Vasarą ganė gyvulius, rudenį rinko plunksnas, dirbo papildomus darbus.
12 metų vaikas baigia pradžios mokyklą, ir visi mokslai baigti,
nes toliau Kybartų kaimo vaikams nebuvo galimybės mokytis, kybartiečiai nebuvo tokie turtingi, kad galėtų vaikus leisti į gimnaziją. Nors
daugelis berniukų ir mergaičių norėjo mokytis, tuomet tai buvo neperžengiamas barjeras. Galima tik paminėti, kad atkūrus Lietuvos Nepri-
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klausomybę pirmas iš Kybartų kaimo mokėsi gimnazijoje Akevičius
Antanas, Vinco, jis baigdamas gimnaziją 1926 m. mirė nuo plaučių
uždegimo – tuomet tai buvo sunkiai pagydoma liga, su juo mirė visos
šeimos viltys mokyti kitus vaikus. O prie okupantų mokėsi kas tik norėjo, ir tikiu, kad ne vienas iš Kybartų yra su aukštuoju išsilavinimu.
Jaunimas buvo dorovingas, mandagus ir kultūringas. Kybartų
kaime visi be išimties sekmadieniais eidavo į Būdviečio parapijos bažnyčią susikaupti ir melstis. Bažnyčioje laikėsi santūriai, nesikalbėdavo
ir nesišypsodavo. Tuomet pamaldos ir pamokslas užsitęsdavo daugiau
kaip dvi valandas. Visi buvo kantrūs ir po Mišių iš bažnyčios neišeidavo, bet pasilikdavo ir giedodavo mišparus.
Advento metu anksti rytą eidavo į rarotas. Kaimas subunda vieni
kitus prikeldami, jaunimas, o ir vaikai netingėjo keltis, pulkais ėjo į
Būdvietį, tuomet gruodyje beveik visuomet būdavo gruodas, tik švintant prasidėdavo pamaldos. Kybartų kaimo jaunimas pareidavo, pavalgydavo ir eidavo ,,ant sumos“ (antrų šv. Mišių). Tada susitikdavo
su kitų kaimų jaunimu ir tardavosi, kur kas ruoš viešą vakarą. Kybartų
kaimo jaunimas, kaip advente, taip ir gavėnioje sueidavo giedoti to
laikotarpio giesmių. Giedojo iš ,,kantičkų“, jiems vadovavo Kybartų
kaimo choristai Malinauskas Jonas, Kupčinskas Juozas, Mazurkevičius Vincas, tai jie lavino jaunimą giedoti. Per laidotuves giedodavo
senesni, o vakare susirinkdavo jaunimas, susimąstę pagerbdavo mirusį
ir giedodavo giesmes bei Rožyną.
Jaunimo veikla. Per adventą ir gavėnią jaunimas ruošė viešuosius
vakarus, vadovaujant kaimo mokytojai arba policininkui Alesiui
režisuojant. Viešus vakarus rengė Šaulių sąjungos organizacija, pavasarininkai, jaunalietuviai. Kiekvienoje šeimoje buvo vienos ar kitos
organizacijos narių. Pavasarininkai buvo bažnytinė organizacija, Šaulių
– tautinė, jaunalietuviai buvo per vidurį. Visos organizacijos turėjo vėliavas ir atributus, jos ir ruošė susirinkimus, vakarėlius, pasilinksminimus. O vaikiškos organizacijos buvo globojamos bažnyčios, jas tvarkė
kunigai ir vikarai. Tai buvo angelaičiai, Eucharistijos karžygiai, jaunesni
pavasarininkai. Ir jiems sudarydavo sąlygas susirinkti į pamaldas, pavyzdžiui, 1934-ais, Šventais jubiliejiniais metais, Rudaminoje buvo surengtas Eucharistinis vaikučių kongresas, jame dalyvavo šimtai vaikų iš
aplinkinių parapijų. Visa tai tęsėsi visą dieną ir baigėsi ant Rudaminos
piliakalnio šokiais ir dainomis.
Pasiskirstę darbus ir mokytis tekstus, taip pat susitarę su apskrities viršininku, gauna leidimą rengti viešą vakarą, turi įsipareigoti,
kad tokią ir tokią sumą paskirs ginklų fondui arba Vilniaus vadavimo

KYB A R T A i

393

fondui, kitaip leidimo neduodavo, be to, reikėdavo užtikrinti tvarką ir
rimtį.
Viešieji vakarai vyko per Naujus metus, antrą Velykų ir Kalėdų dieną. Kviesta ne tik afišomis, bet ir asmeniškai. Būdavo sutarta,
kad tuo metu nevyktų kiti renginiai ir nebūtų konkurencijos. Ateidavo
Berezninkų, Kalnių, Užukalnių, Strumbagalvės kaimų gyventojai, susirinkdavo ir iš tolimesnių kaimų. Vyrai paruošia sceną, o mergaitės
pagal galimybes papuošia scenos uždangą, suneša reikiamus rekvizitus ir, kai viskas paruošta, prasideda generalinė repeticija. Kitą dieną nustatytą valandą renkasi žiūrovai su bilietais, bilietus išduodavo
valsčiaus savivaldybėje, griežtai sunumeruotus. Jeigu veikalas gerai
paruoštas, artistai geri, tai būna gera nuotaika, daug plojimų, džiaugsmo. Po vaidinimo scena išardoma ir būna šokiai, jaunimas šoka, kol
pavargsta muzikantai, nustojus groti jaunimas susiburia ratu, pradeda dainuoti arba eina žaisti žaidimų. Dainuodavo visokias dainas, ir
patriotines, ir apie Kauną, ir apie Vilnių, ir kitokias, dažniausiai šoko
polką, valsą, fokstrotą ir galiausiai užbaigdavo suktiniu. Vakaro rengėjai dar pratęsia šventę iki ryto, jie už tuos pinigus, kur atliko nuo
visų fondų, nusiperka maisto ir gėrimų, degtinės pirkdavo labai mažai,
nes mergaitės padarydavo iš cukrinių runkelių skanaus alaus. Trečią
Kalėdų dieną, jau nešventą, vaidinimo rengėjai susirinkę užbaigdavo
puotą, susirinkdavo rekvizitus ir sutvarkydavo salę.
Po Kalėdų ir Naujųjų metų prasideda mėsėdas, per tą laikotarpį
rengiami šokiai, muzikantai groja veltui, nes kaimo jaunimas patys
vaišindamiesi pavaišina ir juos. Ūkininkai, laikantys samdinius, nuo
šv. Kalėdų iki Trijų Karalių paleidžia juos namo, jeigu samdiniai nori
likti pas tą patį šeimininką, sugrįžta po Trijų Karalių, o jei negrįžta, tai
ūkininkas važinėja po kaimus ieškodamas kitų samdinių. Kybartų kaime samdinių nebuvo, kadangi žmonės turėjo nedaug žemės, o šeimos
buvo gan gausios, tai patys savo darbus nudirbdavo, o bendrus darbus
dirbdavo talkomis. Tik du rusai Čelpanavai, Agiejus ir Fedotas, laikė
tarnus, tarnai buvo iš tų pačių kaimo ruselių ,,biedniakų“.
Po Kalėdų prasideda piršlybų metas. Iškalbūs, liežuvingi turi
darbo, nes juos prašo papiršliauti. Ir važiuoja į numatytą kaimą, sodybą pasipiršti, kur yra jau pribrendusi mergelė su pasoga ir geru kraičiu. Kavalierius išsišukuoja arklius, įsikinko į šorus (gražūs pakinktai),
prie šonų arkliams pririša po skambalą ir traukia į kelintą kaimą. Sunkiausia susitarti dėl pasogos, nes mergaitės ar vyro likimas priklausė
nuo pinigų, bet jaunųjų meilė ir sutarimas visas kliūtis nugalėdavo.
Taip jeigu sutardavo, tai važiuodavo pas jaunąjį peržiūrų, apeidavo
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laukus, kad ir žiemą, kantriai viską apžiūrėdavo, parėję iš laukų apžiūrėdavo gyvulius, ypač arklius, nes jeigu arkliai gražūs, gerai įmitę,
švariai užlaikomi, iššukuojami, tuomet sakydavo, kad dukrelė gali būti
rami, vaikinas – geras gaspadorius. Apeidavo kluoną iš toli, nes nuo
kluono dydžio priklausė ir žemės derlingumas. O svarbiausias dalykas
tai jaunojo šeima, ar brolių, sesučių daug ir kokio amžiaus, juk reikės
dalis mokėti, ar tuoj, ar dar po kelerių metų. Atėję į kambarį sėda prie
paruošto vaišių stalo, iškalbusis piršlys padeda butelį degtinės ir, vieni
kitus ragindami gerti ir valgyti, pradeda derybas dėl pasogos, čia jau
piršlys kalba išradingiausiais būdais. Pabaigus piršlybas, duodamos
dvi savaitės apsigalvoti, kai apsigalvoja, per artimiausią jomarką ir
pasako, ar sutinka abi pusės, ar ne, jei sutinka, toliau – užsakai pas kleboną ir numatoma, kada bus vestuvės. Vestuvės daugiausia būna po
Velykų. Jau toms vestuvėms ruošiasi, mergina išaudžia drobių, kilimų,
o labiausiai rankšluosčių, nes jaunoji turėdavo visą pulką, jos palydovus, apdovanoti rankšluosčiais. Prieš vestuves atvažiuoja kraitvežiai,
kraičiai kraunami į skrynias, kuparus, tuomet nebuvo jokių rūbų spintų, nei virtuvinių, nei salioninių, tik jau miegamąjį martelė stengėsi
praturtinti savo atsineštiniais baldais, pasiklojimais, užsiklojimais.
Atvažiuoja keletas vyrų su kavalieriumi, sunkiai kelia tas dėžes
į roges, o mamos giria savo dukrų ir skrynių sunkumą, būdavo net
tokių šmaikščių dalykėlių, jog į kuparus pridėdavo akmenų, kad būtų
sunkūs ir sklistų kalbos apie jaunosios sunkų kraitį.
Štai ir ateina vestuvių diena, tiesa, dar prieš vestuves eina jaunoji per kaimą ir atsiprašinėja, dėkoja už suteiktą pagalbą jai augant ir
kartu, kuriuos numato, kviečia į vestuves. Išleidžiant į šliūbą jaunąją
labai graudina moterėlių dainos, ji pro ašaras nemato, kur eiti, o verkti turėjo būtinai, kad išvengtų apkalbų, nes paskui sakys, kad jaunoji
visai nesijaudino. Į šliūbą išleidžia smuikuodamas muzikantas, jis taip
pat ir pasitinka. Tas paprotys ir dabar yra užsilikęs – sutikti jaunuosius
su duona ir druska, bet tik tada buvo – be stikliuko. Vakare sueina
daug neprašyto, net iš kitų kaimų jaunimo, o ypač vyrų, kurie vadinosi
krukininkais.
Po savaitės būna sugrąžtai. Tuomet jaunieji su tėvais važiuoja pas
tuos tėvus, kurie vestuvių nekėlė. Tuo vestuvės ir baigdavosi, ir, kaip
paprastai, po metų laukdavo įpėdinių.
Kybartų kaimo berneliai eiklūs, bet dar eiklesni jų žirgeliai, tai
žmonas imdavo iš kitų parapijų. Mazurkevičius Juozas paėmė žmoną
iš Sangrūdos parapijos, Kupčinskas Jonas iš Lazdijų parapijos, Šalaševičius Jonas iš Rudaminos parapijos, tik vienas Matusevičius Albinas
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– iš Kybartų kaimo. Negalvokim, kad Kybartų kaimo mergaitės buvo
negerbiamos ir skriaudžiamos, apie to kaimo jaunimą tik gerai ir labai
gerai atsiliepta, galima pasididžiuoti Kybartų mergaitėmis ir vyrais.
Nė viena mergaitė mūsų atmintyje neprasirado ir nė vienas vyras nesuviliojo ir neapvylė nei savo, nei aplinkinių kaimų merginos. Vaikinai
vesdavo savo kaimo mergaites į šokius ir visi kartu grįždavo namo,
o apie kitų kaimų jaunimą to nepasakysi – ten visko pasitaikydavo.
Kybartų kaime nebuvo nepraustaburnių, jeigu kuris išsišokdavo savoj
kalboj, tuojau būdavo sugėdintas, o prie mergaičių, apsaugok Dieve,
buvo nemandagu ir nedrįso rodytis tokiais didvyriais.
1934 m. kovo ar balandžio mėnesį nuaidėjo garsas plačiai per visus kaimus ir miestelius, kad jaunuolis iš Vingrėnų kaimo, Vincas Narkevičius, prie Strumbagalvės kaimo kryžiaus, ties Aleksoniu, nušovė
Bronę Prabulytę ir pats nusišovė – tai buvo pirma laisvosios meilės
auka. Ėjo žmonės būriais pasižiūrėti to niekšiško įvykio, pas Prabulį
atvažiavo prokuroras ir gydytojas, viską apžiūrėjo, ištyrė ir nustatė,
kad tai įvyko sąmoningai. Narkevičių išsivežė ir palaidojo Rudaminos
parapijos kapinėse nešventintoje, tokiems paskirtoje vietoje.
O jau kitais metais Bielėnų kaimo gyventojas Vincas Pečiulis nušovė Žukauskaitę Julytę ir pats nusišovė. Kaimo jaunimas ėjo iš šokių,
o Vincas jau laukė prie Bielėnų gyventojo Brazinsko sodybos, pasislėpęs alyvų krūme, ir iššokęs suriko: ,,išsiskirstykite“, o Julytei paskyrė
kulką. Tais metais kelios poros taip užbaigė gyvenimą.
Tuometinė spauda plačiai aprašė tuos šiurpius įvykius, senesni
žmonės sakė, kad tai ne prieš gera, užsitrauksime Dievo bausmę, ir ta
bausmė Kybartų kaimo ir visos apylinkės bei visos tautos neaplenkė,
kentėjo kalti ir nekalti, ir niekam blogo nepadarę tautiečiai lietuviai.
Po kurio laiko tai patvirtino trėmimai, areštai, žudymai, tik ne savo
noru, o raudonojo maro ,,dėka“.
Kitų kaimų jaunimas mėgo ir pasimušti. Kaimai, su kuriais nesutardavo, mušėsi dažniausiai už merginas, o ypač už ,,žentines“ ir
vienturtes, dėl tokių damų varžėsi daugelis, nors paprastai vienturtės nepasižymėjo darbštumu, tvarkingumu, o kartais ir grožiu, bet dėl
žento vietos į tai nebuvo kreipiama dėmesio. Tiesiog vyrai ėjo iš proto,
nors vėliau smarkiai apsigaudavo.
Dar vienas toks įrodymas. Tai buvo 1936 ar 1937 m. birželio
13 d. Būdviečio parapijoje vyko šv. Antano atlaidai, suvažiavo ir suėjo
iš aplinkinių parapijų šimtai žmonių, tai tas birželio rytas buvo gražus,
saulėtas, iš visų pusių traukė pėsti, o iš toliau važiuoti žmonės. Abiejose miestelio kelio pusėse buvo daugybė ,,karabelninkų“, kas su baž-
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nytiniais atributais, kas su baronkomis ar dar kuo. Tie, kurie ruošėsi
kovai, vežimuose suslėpė ginklus, įrankius, iš anksčiau šių kaimų jaunimo vyruose kaupėsi neapykanta, ir dažnai šokiuose ar šiaip susitikę
reiškė pretenzijas. Tai Strumbagalvės ir Miklausės kaimas buvo vienoje kovos pusėje, o Vingrėnų ir Mockavos kaimai kitoje. Prieš pamaldas vaikščiojo visi pasipūtę kaip kalakutai vieni pro kitus mėtydami
replikas, o po pamaldų prasidėjo minėtų kaimų vyrų sąskaitų suvedinėjimas. Į darbą buvo paleisti gelžgaliai, branktai, peiliai, o galiausiai
įvyko susišaudymas. Tuomet daug nukentėjo visai nekaltų žmonių,
pašovė iš Vingrėnų kaimo Valentukonį, nušovė jo arklį, ir kitiems pašaliniams kliuvo, lengviau ar sunkiau sužeidė. Tuometinė spauda apie
Būdvietyje vykusius šv. Antano atlaidus ir tas muštynes labai plačiai
rašė; rašė, kad vieną supjaustė policijos rankose, tai jau matyt, koks
buvo gyvuliškas įtūžimas. Po tų muštynių daugelis pakliuvo į ligoninę,
kiti į kalėjimą.
Tuomet buvo galima gėrėtis Kybartų kaimo jaunimu, jo kultūringumu, o už visa tai reikia dėkoti pradžios mokyklai, mat tokio šviesaus
žiburio kiti kaimai neturėjo. Reikia dėkoti ir mokytojai Kazimierai Mazurkevičienei, kuri sugebėjo ir mokėjo dirbti su jaunimu ir jį patraukė
link gėrio. Tik ji, jos sutarimas su tėvais saugojo jaunuolius nuo blogio.
Tad Kybartų kaimas ją prisimena kaip kilnią asmenybę ir prašo jai
Dievo ramybės taip brangioje Dzūkijos žemėj.
Kybartų kaimo tremtiniai iš mirties zonos. Buvo ištremti šie
ūkininkai:
1) Mazurkevičius Juozas, Povilo, 6 žmonės;
2) Mazurkevičius Vincas, Andriaus, 6 žmonės;
3) Mazurkevičius Juozas, Mato, 6 žmonės;
4) Čelpanovas Fedotas, Karlašio, 6 žmonės;
5) Akevičius Vincas, Antano, 4 žmonės;
6) Matusevičius Albinas, Jono, 4 žmonės;
7) Žiemelis Jurgis, Jurgio, 4 žmonės;
8) Šalaševičius Jonas, Jono, 4 žmonės;
9) Stankevičius Andrius, Andriaus, 8 žmonės;
10) Zimnickas, 2 žmonės.
Iš viso 50 žmonių.
Šiuos ūkininkus iškėlė iš parubežio (pasienio) zonos, iš Kybartų
kaimo į Vilkaviškio apskritį, Gražiškių valsčių, į emigravusių vokiečių
ūkius. 1941 m. balandžio mėnesį Rudaminos valsčius skyrė padvadas
su ilgomis drobynomis (dideli kinkyti vežimai), buvo atvažiavęs ir
Rudaminos dvaro savininkas pulkininkas Matulionis, pasisveikino ir
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tarė: ,,Ruoškitės laidotuvėms.“ Žinoma, jo mintį greit supratome, kad
prievarta galim netekti gimtų namų, savo taip sunkiai apdirbtų laukų,
netekti kaimynų, su kuriais dešimtmečius sugyventa; o ir kiek galima
pasiimti į 6 padvadas, kiek pakrauni į tuos vežimus, tai laisvai tilptų į
vieną palutarką (sunkvežimį). Kiek tilpo, tiek tilpo, o daugumą turto
žmonės paliko pas kaimynus, gimines, žinoma, tik laikinai, nes jau ėjo
gandai, kad karas neišvengiamas, nors Hitleris su Stalinu sudarė dešimčiai metų nepuolimo sutartį, bet abu ruošėsi karui. Nuo Kybartų
iki Gražiškių atstumas 50 km, dabar automobiliu būtų labai netoli, o
tuomet arkliukais buvo tolimas kelias.
1941 m. pavasaris buvo labai lietingas, šaltas ir purvinas; buvo
labai sunki kelionė, vietomis iki ašių klimpo ratai, pakrauti vežimai
sunkiai traukiami arkliukų, tai kol žingsneliu atmatavo tuos 50 km, ir
dar su nakvyne Jurgežeriuose, jau Marijampolės apskrityje…
Nuvažiavus į nurodytą vietą, ūkyje ne visus laukiamai sutiko, nes
vokiečių ūkiams paskyrė komisarus, bežemiai apkaitę iki raudonumo,
dar reikėjo jiems pataikauti, jau jie sugebėjo ir tuo laiku išgerti ir pasivogti. Tuomet daugeliui tremtinių reikėjo juos lakinti, kad įsileistų
į namus ir perduotų viso ūkio raktus, bet kadangi tie žinojo, kad bus
atvežti tremtiniai, tai suglemžė kiek galima daugiau.
Karves, prieauglį žmonės vedė pėsčius labai blogu keliu, tokį atstumą, tai maži juokai, sukabintus po tris ar keturis raguočius. Dar iki
Kalvarijos buvo geresnis kelias, mažiau išmaltas kariškų mašinų, o jau
už Kalvarijos baisu: kelias purvinas, duobėtas, kalnas – klonis, o ypač
apie Akmenynus. Okupantų mašinos: RYS 5, GAZ, A.A. važiuoja ir
važiuoja, nespėji su gyvulių virtine trauktis iš kelio. Vargais negalais
pasiekėme pažadėtą ūkį. Štai koks Kybartų ir kitų pasienio kaimų likimas buvo.
Dar daugelis Lietuvos žmonių okupantų nebuvo matę, o zoniniai
kaimai buvo gerai susipažinę. Didesniuose vokiečių ūkiuose apsistojo
kariuomenės batalionai, tūkstančiai kareivių, tiksliau, katorgininkų, jie
statė gynybos bunkerius. Katorgininkai buvo apgyvendinti pas ūkininkus ir jautėsi, kad yra išvaduotojai, o šeimininkus laikė liaudies priešais,
nes kur karininko šeima gyveno, tai prie šulinio dieną naktį budėjo sargyba, daugiausia mongolai, kad neužnuodytų šulinio vandens.
Karui prasidėjus rusai paėmė daugelio ūkininkų arklius, vežimus,
dviračius, taip daugelis tremtinių neteko traukiamos jėgos. Nors buvo
Lietuvoje, tarp nepažįstamų žmonių nelengva. Toks šaltas pavasario
oras buvo iki birželio 22 dienos, sekmadienio, ir kaip užėjo vakariniai
okupantai, nuo tos dienos atšilo ir tik tuomet žmonės baigė sėją, bul-
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ves ir daržus sodinti. Bulvės birželio pabaigoje spėjo neblogai užaugti,
nes buvo palanki vasara ir ilgas, šiltas ruduo.
Taip prasidėjo gyvenimas tremtyje, savo tėvynėje, savo kalboje,
bet tarp nepažįstamų. Tačiau nuplėšus geležinę raudoną uždangą jie
greit susipažino, susidraugavo, ėjo jaunimas į šokius, į talkas, senesni surado kaimynų bendraminčių. Atėjo rugpjūčio metas, vieni kitiems talkino, rudenį kūlimas, linų mynimas – taip žmonės bendravo.
O buvę komisarai daugiausia rado vietą prie Vištyčio, prie Kanapkio
malūno.
Tremtiniai 1942 m. balandžio mėnesį sugrįžo jau pakiliausios
nuotaikos, nes į savo namus, į Kybartų kaimą. Tie dveji metai prabėgo
greitai ir 1944 m. rugpjūčio 1 d. sugrįžo antri išlaisvintojai. Po tiek
laiko jau nenurodė, kur gyventi, tik skubino išvažiuoti, iškraustyti namus, kaip išmanai. Kybartų kaimas buvo išsklaidytas po visą apylinkę,
o vėliau ir po visą Lietuvą, ir net keli buvo areštuoti, o Stankevičiai
ištremti į Sibirą.
Kybartų kaimo kaliniai
1) Akevičius Jonas, Vinco, Vorkutos lageris;
2) Kupčinskas Jonas, Kuibyševo lageris;
3) Burauskas Jonas, Čita, Uta, kasykloje žuvo;
4) Burauskas Bronius, Čita, Uta.
O šitie kaliniai sugrįžo: Kupčinskas į Kybartus, palaidotas Būdviečio kapinėse. Burauskas Bronius į Garliavą, ten ir palaidotas. Akevičius Jonas į Marijampolę, palaidotas naujose Marijampolės kapinėse.
Kybartų kaime gyventojų nėra ne tik kad per kilometrą nuo lenkų
užimto Suvalkijos krašto, bet dar kitą kilometrą link Strumbagalvės
kaimo nėra nė vienos sodybos, visur apaugę medžiais, krūmais, nei
prieiti, nei privažiuoti. Tik vienintelis Kybartų kaime gyvena Mazurkevičius Algirdas, sūnus Juozo, kuris palaiko mirusio Kybartų kaimo
dvasią ir rūpinasi jo istorijos atkūrimu, ir labai jam padeda sūnus Donatas. Kybartų kaime ant Siferio kalno pastatė kryžių į buvusio, kurį
nugriovė raudonmariai, vietą, kapuose – žuvusiems 1914–1918 m.
kare. Šį kryžių pašventino Rudaminos klebonas, tai labai brangus ir
gražus įrodymas, kad dar kaimas gyvas.
Karo pabaiga. 1944 m. pavasarį buvo girdėti ir teko skaityti laikraščiuose, kad vokiečių daliniai sistemingai, planingai traukiasi, o
birželio mėnesį pasklido proklamacijos ,,Į kovą“, buvo raginama pakenkti okupantams, ,,neikite į reicho darbo tarnybas ir savisaugos batalionus, neduokite prievolių, mes greitai jus išvaduosime“, pasirašo
Sniečkus. Rudieji okupantai savo ruožtu spaudė žmones duoklėmis ir
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gaudė vyrus ir merginas darbams į Vokietiją. Be to, įsikūrė Plechavičiaus batalionas, daug jaunų vyrų išėjo į tą batalioną, ir tą kelių mėnesių laikotarpį buvo sąmyšis. O rusai, jų vaikai ir jaunimas, pradėjo reikštis ir, nors neišsidavė, jautėsi stiprus jų vienijimasis, atgijo jų
organizacijos, Komunistų partija, rusai po atlapais nešiojo ženklelius,
buvo jau aišku, ko jie laukia ir ko mes sulauksime.
1944 m. liepos mėnesį artėjant frontui iš mūsų apylinkės keletas
vyrų pasitraukė į Vakarus, tarp jų ir Mazurkevičių Mikasėlė, o likę jau
su ,,užkimštomis“ burnomis bijojo ištarti ne vietoje kokį nors žodį, tuo
pačiu ,,užsidėjo tamsius akinius“: ką matai, nematyk, ką girdi, negirdėk, nes tavęs laukia neaiškus rytojus.
1944 m. rugpjūčio 1 d. pasirodė jau Raudonosios armijos išvaduotojai, Kybartų kalnus jie sunkiai įveikė, o tie kareivėliai vargšai tikri,
verti pasigailėjimo, vienas su batu, kitas su bintu, trečias pusiau basas,
apranga tokia jau skurdi, bet jau su antpečiais ir galima atskirti kareivį nuo karininko, pilotės, penkiakampės žvaigždės, meniškai iškirptos
iš konservų dėžutės. Taip rudieji pasitraukė, o raudonieji užėmė visur visas pozicijas. Dar nepaskelbus mobilizacijos pradėjo suiminėti,
buvo tardomi niekuo neįtariami, vežami į Rusiją apmokyti ir ruošiami
frontui – matyt, jau jie turėjo žinių, kad lietuviai neis savanoriais į
Raudonąją armiją, tuomet ką nutvėrė, tą paėmė, jie nekreipė dėmesio,
ar paskutinis darbingas žmogus, ar yra kam prižiūrėti senelius, invalidus. Bet vėliau tas pilnai pasitvirtino, kai buvo vežami žmonės, o čia
jau Kybartų lietuviams pasitarnavo rusai, jie žinojo kiekvieną lietuvį
kaimyną, ne tik jo darbus, žodžius, bet ir mintis. Kybartų ūkininkai
skubėjo valyti derlių ir pasėti žiemkenčius.
1944 m. liepos mėnesį bombardavo Kybartų kalnus, išmušė gyvulius, kam karvę, kam arklį, o kaip tik užėjo po savaitės rusai, rekvizavo
iš gyventojų gyvulius maistui, pasityčiodami parašydavo raštelį, kad
ten ir ten nuėjęs gausi užmokestį už gyvulius. Visą laiką jie melavo ir
moteris kankino, jie tik skyrėsi skurdžia apranga nuo vokiečių, o darbai ir poelgiai tai labai panašūs. Prasidėjo žmonių gaudymas į darbus,
be išimties varė vyrus ir moteris taisyti kelių ir dirbti kitų darbų. Karo
ir pokario metu su žmogumi nesiskaitė, vokiečiai, kad ir matė, jog karą
pralaimės, bet paskutinio duonos kąsnio neatėmė, o raudonas maras
visai nekreipė dėmesio. Rusai ,,staroviercai“, kurie buvo geriausi kaimynai, draugai, jau dabar liko nedraugai. Visi Kybartų kaimo žmonės,
kurie buvo areštuojami ir be teismo, ,,trijulės“ nuteisti, tai tik rusų kaimynų ,,dėka“, jie pasirašė, o sankcijas buvo kam uždėti, 58a straipsnis
– 10 metų su ištrėmimu.
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1944 m. rugsėjo 23 d. paskelbė 1909–1927 m. gimusių vyrų mobilizaciją, įteikė šaukimus, tuomet vyrai jau laukus buvo apsėję, bet linų
mynimui jau to amžiaus nebuvo nė vieno, jau teko visus darbus dirbti
tiems, kurių neėmė į karo tarnybą. Ir sunkius vyriškus darbus dirbo
moterys, nes vyrai bijojo viešai pasirodyti, juos gaudė kaip ,,paciukus“, negailestingai triauškė ,,raudono maro katinai“.
Kaip brolius lietuvius gaudė? Kaip jau minėta, savanoriais lietuviai nėjo, tai padedant vietiniams stribams pasienio garnizono speciali
tarnyba buvo įpareigota sugaudyti vyrus. Kybartų kaimo šaukiamojo
amžiaus vyrų buvo apie dešimt lietuvių, neskaitant rusų ,,staroviercų“,
kurie stojo savanoriais į Raudonąją armiją, bet dauguma į stribus, nes
tuomet jie buvo labai reikalingi, pažinojo apylinkes, visus gyventojus
ir jų gimimo metus ir gerai mokėjo lietuvių kalbą. Iš lietuvių nė vienas
nėjo į Lazdijų komisariatą, į vadinamąją komisiją, mat tuo metu vieni
visokiais būdais darėsi dokumentus, rašėsi senesniais ar jaunesniais,
kad tik nepapuolus į raudonųjų girnas. Tačiau per vietinius rusus mažai kam pavyko pasidaryti dokumentus, pasikeitę gimimo metus vis
tiek vengė negerų akių. Rusų kareiviai mažai orientavosi lietuviškuose
dokumentuose, bet stribai tai gerai pažino. Kybartų vyrai daugiausia
lindėjo savo namuose, pasidarė slėptuves po vieną ar du, be to, laikinai daugelį vyrų gelbėjo Lenkija, nors rubežius buvo stipriai saugojamas. Vietiniai vyrai gerai žinojo kiekvieną krūmelį, medelį, akmenėlį
ir takus per sieną. Per jos suartąją zoną pereidavo atbuli, tai pasienyje
sukeldavo triukšmą, bet suprasdavo, kad tai apgaulė. Kratų pas gyventojus nedarė ir ruošė sieną uždaryti spygliuota, įelektrinta viela, su
iššaunančiomis raketomis. Tai buvo vėliau.
Lenkijoje kurį laiką buvo ramu ir drąsiau galėjai jaustis gyvendamas pas pažįstamus ar gimines, ir kaip buvo gera, kad nereikia saugotis ir slapstytis, bet 1944 m. lapkričio mėnesį ir ten paskelbė mobilizaciją. Tuomet mūsų vyrams teko grįžti į okupuotą Lietuvą ir joje
slapstytis. Bet daug vyrų pagavo ir atidavė tardyti, kankinti, teisti, už
rubežiaus pažeidimą teisė nuo 3 iki 8 metų, po karo juos amnestavo,
tik ne visus.
Raudonas maras dar labiau pradėjo kankinti. Grįžtantį į Lietuvą
parubežiniai nušovė Juozą Trečioką iš Berezninkų kaimo, jo lavoną atvežė į Kybartų kaimo garnizoną, paguldė apnuogintą ir varė žmones,
kad pasakytų jo kilmę, bet niekas ,,nepažinojo“ ir neišdavė, net tikroji
motina ,,neatpažino“, bet pažino vietiniai rusai stribai. Jo šeimą ištrėmė į Sibirą, o jį pakasė viename Kybartų kaimo kampelyje.
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Dar buvo tikras įvykis: 1946 m. Kybartų stribai važiavo iš Būdviečio į Lazdijus per Miklausės kaimą. Kelių susikirtime stovėjo Miklausės kaimo kryžius, gal ne visi, bet vienas pasirinko taikinį į kryžių,
tai iš Kybartų kaimo Čelpanovas Rapiejus. Jis šovė į kryžių ir buvo
patenkintas, kad pataikė į Kančią, vietiniai žmonės pamatė, kad nukirsta Kristaus Kančios koja. O jie patenkinti nuvažiavo į Lazdijus, ten
buvo sukviesti visi Lazdijų rajono stribai, turėjo duoti ataskaitą apie
kovą su partizanais. Kiek pabuvo, dar neblogai pasivaišino užgerdami
samagonu ir temstant išvažiavo namo, privažiavo Virbalų kaimą, prieš
miškelį užsitaisė šautuvus ir buvo viskam pasiruošę. Važiuojant per
miškelį jiems pasirodė kažkas įtartina, tuomet griebėsi ginklų ir Rapiejus per skubinimą paspaudė gaiduką ir persišovė koją, iš tos pusės,
iš kurios buvo nukirsta Kristaus koja. Daugiau jam stribauti neteko,
nes su ramentais ilgus metus šliaužiojo. Ot, kur yra Dievo stebuklas
ir bausmė, juk jis krikštytas, turėjo savo ikoną, dar vaikystėje nešiojo
ant kaklo.
Kybartų kryžius pasienio zonoje aptvertas geležine tvorele, po
50 metų ir tvorelė nepaliesta, ir kryžius sveikutėlis, nesušaudytas, o
ten tik Raudonosios armijos kariškiai turėjo teisę važiuoti ar vaikščioti, gal dar ne vienas kariškis ir kepurę nusiėmė prieš kryžių, – o
mūsų lietuviški ir rusiški stribai šaudė, griovė ir naikino. Tas atsitiko
ir Būdvietyje, pavasarininkų pastatytam kryžiui – tas, kuris nuvertė tą
kryžių, lietuvis, ir dar gyvas vaikščioja Būdviečio apylinkėse. Tokių
vandalizmo aktų tais laikais netrūko.
Jeigu tėvai neprisiėmė, ,,nepažinojo“ savo vaikų, sesės brolių ir
mylimųjų, tai galima suprasti, kokioje baimėje gyveno mūsų tauta ir
Kybartų kaimas. Tai motina nesulaukia sūnaus, kurį palaimino išleisdama į tamsią naktį, tikėjosi dar susitikti, bet staiga atstumas pailgėjo
tūkstančius kilometrų, ji savo sūnaus dalią prisiėmė pati, užkalta vagonuose. Sesutė ašarodama paliko tėvų namus, rūtų darželį, važiavo
ne į marčias, o į nežinią, kentėjo fiziškai ir dvasiškai. O už ką? Už tai,
kad esate lietuviai, mylėjote savo tėvynę, jos būdą ir papročius, už tai,
kad jūsų brolio lietuvio prigimtis neleido klupsčiuoti okupantams, už
tai, kad tikėjo laisve ir ilgesiu, laukė jos.
O dabar atvažiuoji į Kybartus, tiksliau, palikęs mašiną už kilometro ateini pėsčias – ne tik keliai jau užžėlę krūmais, medžiais, o jau
takų takelių neatrinksi, kur vedė Kybartus į Būdvietį per Strumbagalvės kaimą. Dabar čia brūzgynai, ir vėl pėsčias eidamas orientaciją pameti. Užeini į gimto kaimo vietą ir staiga grįžti į kūdikystę – štai šitoje
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vietoje mane pagimdė motina. Sunku atminti, kur stovėjo trobesiai,
kur žvengė sarti arkliai, kur prakaite valgyta duona. Kaimas tartum
išmiręs, tik tie du kryžiai byloja, kad kybartiečiai dar aplanko kaimą.
Jeigu būni Būdvietyje, pamatai ir galvoji, ir sau netiki, kad tos mergaitės ir vyrai buvo apylinkės pažibos. Palikęs gimtą kaimą, kraštą prieš
50 metų, tikiesi rasti tokių jaunų kybartiečių, bet veltui dairaisi, jeigu
užkliūva akis, tai dar reikia ilgai galvoti, ar neklysti. Mūsų amžiaus jau
iš Kybartų kaimo vienetai belikę, dauguma jau amžinybėje, o vaikų ir
vaikaičių gali būti pulkai, bet jie likę nepažįstami, nes jau ne Kybartų
kaimo, tik mena kilusius iš ten senelius.
Būtų protinga apsodinti mišku ir po šimto metų rašyti prisiminimus apie Kybartų kaimo kalnus, miškus, ir dar ne vienas Kybartų
kaimo ainis pasinaudotų jo protėvių žemėje užaugusiu mišku, medžiu.
Kad Kybartų kaimas neišnyktų, reikia jaunų, darbščių, karštų širdžių
ir meilės savo kaimui, kraštui. Kaip gera būtų kur nors Lazdijų mieste,
pritariant savivaldybei bei vadovams, pavadinti vieną iš gatvių Kybartų vardu, tuomet būtų vaikaičiams, provaikaičiams istorinis prisiminimas.
Mes tikime, kad atsiras ir daugiau kybartiečių, kurie kada nors
įdomausis parubežio kaimų likimu.
Marijampolė, 1995 12 22

JUOZAS AKEVIČIUS (g. 1922 m. Kybartų kaime, Seinų (Lazdijų) apskrityje), būdamas jauniausias vaikas gausioje šeimoje, į mokslą pretenduoti negalėjo. Skaityti
išmoko namuose. Kaip jis pats sakė, nuo to laiko nesiskyrė su knygomis. Vėliau suaugęs dirbdamas, baigė aštuonmetę mokyklą. Gyveno Marijampolėje, dirbo vairuotoju.
Apie 1992 metus išėjęs į pensiją, pradėjo rašyti atsiminimus. J. Akevičius mirė eidamas devyniasdešimtuosius metus. Dalį prisiminimų apie kaimą jis patikėjęs ,,savo
krašto žmogui“ Donatui Mazurkevičiui, bet dar yra likę jo užrašų, kuriuos dabar
skaito, ,,šifruoja“ dukros ir anūkės.
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Pasivaikščiojimas „ant stoties“
Geležinkelis ir Šeštokai neatsiejami nuo pat 1898 metų, kai čia,
Šeštokuose, buvo pastatytas mūrinis raudonų plytų geležinkelio stoties pastatas. Statybos darbus prižiūrėjo inžinierius Aleksandras Gasketas. Palaipsniui buvo pastatyti sandėliai, aštuoni gyvenamieji namai
administracijai ir darbininkams. Prie stoties pradėjo kurtis gyventojai.
Nuo tada visas Šeštokų miestelio gyvenimas virė apie geležinkelio stotį. Šeštokiečiai nuo seno įpratę eiti „ant stoties“, čia susirinkdavo visi:
vyrai ir moterys, vaikai ir seneliai. Vieni palydėdavo, kiti sutikdavo
svečius, dar kiti patys vykdavo į Marijampolę ar Kauną, o kiti tiesiog
norėdavo save parodyti ar į kitus pažiūrėti.
Deja, jau nebeliko Šeštokų legenda tapusios uleikos – takelio, kuris
vedė nuo geležinkelio į rytus iki kelio meistrų kazermės (taip vadina
geležinkelininkų namus). O gyvenamieji namai geležinkelio darbininkams stovi ir šiandien. Dažnas vyresnio amžiaus šeštokietis ir dabar
rankos mostu parodys butą, kuriame, kaip buvo įprasta, gyveno Šeštokų geležinkelio viršininkai su šeimomis. Anot Valdos Paškevičienės,
ilgametės prekių kasininkės, išdirbusios 28 metus: „Ten visada buvo
viršininkų butas. Gyveno viršininkas Orlovas, vėliau stoties viršininkė
Genefa Burinskienė. Taip buvo nuo seno priprasta, kad geležinkelio
visi darbuotojai gyveno čia pat, prie stoties. Mūsų šeima nuo 1962
metų gyvena šitame pačiame bute.“
Visi žino, kad Šeštokus geležinkelio bėgiai dalija į dvi puses: šiapus – Dzūkija, anapus – Suvalkijos laukai ir lygumos; šiapus geležinkelio gyveno daugiausia Šeštokų kolūkiečiai, o anapus – gelžkeliečiai
(taip vadino geležinkelininkus).
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Šeštokų geležinkelininkai būdavo kaip viena didelė šeima, kurioje visko pasitaikydavo

Mena V. Paškevičienė stoties budėtojus: Praną Paškevičių, Vincą Povilaiką, Valdą Pečiukonį, Dalę Jurgelienę, Dalę Akstinienę, Stasę Bernatonienę, Juozą Burinską. Net 43 metus geležinkelyje išdirbęs
P. Paškevičius tuo laiku, kai dirbo budėtoju, atlyginimo gaudavo 115
rublių ir 30 rublių avanso.
V. Paškevičienė pasakoja apie tuomet geležinkeliu gabenamas
prekes: tai trąšos žemės ūkiui į Krosną, ūkiai gaudavo kombikormo,
druskos, maisto produktai irgi keliaudavo geležinkelio vagonais (miltai, kruopos, cukrus), kooperatyvai gaudavo avalynę ir kitas prekes,
cukrinius runkelius iš Šeštokų veždavo į Marijampolę ir net Rusiją.
V. Paškevičienė atsimena, kaip iš Šeštokų buvo gabenami šiaudai į
Baškiriją. „Tam regione sausra išdegino viską, todėl iš čia buvo vežami šiaudai. Stichinei nelaimei sausra buvo prilyginama, ir už pervežimą ūkiai nieko nemokėjo, tuo rūpinosi valstybė“, – pasakoja ji. O štai
į Uzbekiją keliavo sėklinės bulvės.
Buvo laikai, kai geležinkelio kasininkės skaičiuodavo ir priimdavo mokesčius už elektrą, vandenį, tikrindavo plombas, sandėlyje buvo
laikomos užsakovų prekės, kurias reikėjo išduoti. Čia buvo saugojamos ir smulkios siuntos, ir šaldytuvai, įvairūs agregatai.
Prisimena V. Paškevičienė ir iešmininkus Oną Matulevičienę,
P. Paškevičių, Tutkų, Abeciūną. Tutkus čia dirbo ilgiausiai. Jis matė
žmones į Sibirą tremtin vežamus būtent iš Šeštokų geležinkelio stoties.
Girdėjo klyksmus, verksmus, jie įsirėžė atmintin visam gyvenimui.
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Genefa Kirdeikaitė-Burinskienė (mirusi 1996 m. kovo 28 d.)
daugelį metų buvo Šeštokų geležinkelio stoties viršininkė. Baigusi
Vilniaus geležinkelių transporto technikumą (su pagyrimu) 1968 m.
birželio 28 d. Ji kilusi iš miškų, iš Švenčionių, pasirinko geležinkelininko kelią. Praktiką atliko Jonavoje. Su būsimu vyru Juozu Burinsku,
daug metų dirbusiu budėtoju, susipažino čia, Šeštokuose. Jis tuomet
jau buvo baigęs Kauno miesto profesinės technikos mokyklos nr. 22
ryšių ir SCB elektromechaniko specialybę (1964 m. liepos 28 d.). Kilęs
J. Burinskas nuo Kalvarijos, iš pradžių dirbo elektromonteriu, vėliau
stoties budėtoju. Tėvų profesinį kelią tęsia vaikai.
Geležinkelininko dieną, pirmą rugpjūčio sekmadienį, visada linksmai švęsdavo vadinamajame trikampyje, tarp eglaičių. V. Paškevičienė
mįslingai šypsosi: „Kai ką karučiuose vaikai namo parveždavo. Bet
linksma buvo, visi draugiški. Ar bėdoj, ar džiaugsme – visi geležinkeliečiai geri vienas kitam buvo.“
Atvykusios traukinio brigados nakčiai apsistodavo poilsio kambariuose. „Reikalauta, kad būtų švarūs rankšluosčiai, o mašinistai
arbatos, kavos galėtų išsivirti. Buvo švaru ir paprasta“, – prisimena
V. Paškevičienė. O buvo laikas, kai traukiniai Šeštokuose ilgiau užtrukdavo, nes reikėjo traukiniui pakeisti plieninius ratus, o garvežiuose
papildyti vandens atsargas. Antrojo pasaulinio karo metais iš Šeštokų

Juozas Burinskas (kairėje)
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dundėjo kariniai ešelonai, stoties grindiniu žygiavo ne vienos armijos
kariai.
Daug ką papasakoti galėtų, jei tik kalbos dovaną turėtų, grindinio akmenys, išlikę dar nuo stoties statybų, einant sandėlio link. Toks
pats akmeninis grindinys buvo išklotas ir prie geležinkelio viršininko
buto. Takai buvo grįsti akmenimis, tik dabar jų nebepamatysime – po
žemėmis.
Stoties pastate dar prieš karą yra buvęs restoranas, o štai maisto
sandėlis – rūsys jau nugriautas. Dabartinių keturiasdešimtmečių karta
mena, kaip buvo griaunamas
tas rūsys. Pastatytas jis buvo iš
didžiulių, nugludintų akmenų,
o durys čia buvo įstatytos geležinės. Ten kurį laiką rudens
gėrybes laikė stoties darbuotojai.
Vėliau stotyje veikė garsioji Šeštokų parduotuvė,
vadinama „Orsu“. Čia buvo
gaunama tuo metu deficitinių
Buvusi Šeštokų geležinkelio
viršininkė Genefa Burinskienė (su
uniforma) dažnai sutikdavo ir išleisdavo traukinius iš Šeštokų geležinkelio stoties
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prekių. Pirmiausia apsipirkdavo geležinkelio darbuotojai, o paskui ir
visi kiti. Majonezo, žirnelių – to meto didžiausio deficito – galima buvo
rasti vadinamame „Orse“. Visi atsimena ir „Orso“ pardavėją Oną Umbrienę, nepaprastai griežtą ir reiklią.
Dar vienas požeminis „sklepas“, šeštokiečiams gerai žinomas Balevičienės „kalnas“, slepia savo paslaptis. Ten buvo įrengta požeminė
geležinkelio stotis. Iš ten galima valdyti traukinių eismą – tai savotiška
dispečerinė. Kas žino, kas ten dabar likę. Ši požeminė slapta stotis buvo
sugalvota įrengti apie 1968 m. O šiaip Balevičienės „kalnas“ turėjo ir
iki šiol turi visai kitą, bet ne mažiau svarbią paskirtį. Nėra Šeštokuose
vaiko, o jau dabar ir dažno Šeštokuose gimusio ir augusio suaugu- Dineta Babarskienė
siojo, kuris rogėmis nešliuožė nuo Balevičienės „kalno“. Čia žiemos
džiaugsmais dalijosi ištisos šeštokiečių kartos. O pats Balevičius, kurio
butas čia pat prie „kalno“, ilgą laiką dirbo geležinkelio kelio tarnyboje.
Tik kažkodėl „kalnas“ Balevičienės…
Viename iš aštuonių gyvenamųjų namų gyveno daktaras Liutkus.
Jis skiepydavo geležinkelininkų vaikus. Jie dabar jau suaugę, bet gerai
atsimena, kaip bijodavo daktaro Liutkaus, kai šis ateidavo skiepyti.
Dar vienoje kazermėje (taip vadina tuos aštuonis geležinkelininkų namus) gyveno gera gaspadinė Tarulytė-Janavičienė, baigusi žemės ūkio mokyklą. Geležinkelio moteris pamokydavo, kaip skaniai
maistą gaminti. „Mane išmokė, kaip keksą išsikepti. Pirmą kartą kepiau – kiaulės neėdė, antrą kartą susmego, o trečią kartą geras išėjo“,
– juokiasi V. Paškevičienė.
Ne visi darbuotojai paminėti, ne viskas užrašyta. Tik žiupsnelis.
Metai bėga, iš atminties blunka vardai, pavardės. Ir vis tiek džiugina
išlikęs optimizmas, kad ir ilgametės Šeštokų geležinkelio darbuotojos 82 metų Valdos Paškevičienės akyse: „Manęs metų našta neslegia, slegia tik svoris.“ Ir dabar švilpia traukiniai, ir geležinkelio bėgiai
– plieniniai keliai, tik dabar jau nauji, europiniai, tebėra, ir budėtojas
su geležinkelininko kepure perone, atrodo, ir vakar, ir šiandien – viskas tas pats, o pasikeitė ištisos kartos.

Dineta Babarskienė (g. 1974 m. Šeštokuose, Lazdijų rajone) studijavo Kaune. Jau beveik 20 metų dirba geležinkelio skyriaus vadybininke UAB Transporto
ekspedicinėje firmoje „Vilteda“. Rašo laikraščiams „Lazdijų reklama“, „Lazdijų
žvaigždė“, „Dzūkų žinios“.
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Sigitas Birgelis

Senųjų Alksnėnų akmuo
Jei blogas, piktai ištartas žodis įsirėžia į kito žmogaus širdį giliau
nei į akmenį, tai jis, šventraščio žodžiais tariant, žvirbliu išskridęs neišvengiamai jaučiu sugrįžta. Žmogaus atmintis subjektyvi ir stebėtinai
trumpa, – nes kas lieka neužrašyta, neišlieka. Dėl šios priežasties žmogus pradėjo fiksuoti žodį akmenyje, vėliau molio lentelėje, dar vėliau
ant papiruso, popieriuje, galiausiai užrašyti jį 0 ir 1 skaitine sistema.
Senosios legendos byloja, kad rašto kilmė dieviška ir šventa. Taigi, jei
rašto kilmė dieviška, tai pirmojo rašto kalba galėjo būti runos. Dieviška ta tauta, kuri prieš tūkstančius metų pradėjo fiksuoti informaciją...
Dėka jos esame, kas esame.
Nusistovėjusi nuomonė, kad „runa“ esąs skandinavų kilmės terminas, kad jomis rašė švedai, danai, norvegai, vokiečiai... Gal ir rašė,
bet jos jiems šiandien taip pat paslaptingos, kaip ir pats žodis „runa“.
Beje, kaip tikina marijampolietis Juozas Šeimys, runos labiausiai nesvetimos aisčiams (baltams).
„Runa“ reiškia rašyti, braižyti, brėžti, įbrėžti, raižyti, rėžti, rodyti, taip pat sužeisti, įpjauti. Tik romijant (sužeidžiant paviršių) kaulo, bronzos, aukso, sidabro, vario, titnago dirbiniuose, akmenyje, ant
uolų, sienų buvo galima palikti informaciją. Runos ir hieroglifai – tai
tie patys šventi sužeidimai – romijimai. Sužeidus kūno paviršių atsiveria žaizda. Lenkų kalbos žodžiai rana, ranić fonetiškai ir dalykiškai
su „runa“, „runojimu“ atrodo labai giminingi. Taigi žodis (runa) gali
sužeisti ne tik akmens ar metalo paviršių, bet ir žmogų. Sužeisti jo
kūną, įbrėžti ir sužaloti sielą!
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***
Kokią paslaptį slepia Senųjų Alksnėnų akmuo ir ant jo iškaltas
užrašas? Akmuo neišvaizdus, nedidelis – 0,9 x 0,7 metro. Ant jo plokščiausios pusės yra septyni ženklai, apdūlėję nuo laiko, kartais geriau,
kartais prasčiau matomi. Ženklų aukštis nevienodas – vidutiniškai 7
centimetrai. Viena viršutinė raidė panaši į lotynišką V (išgaubtais šonais), kitos (po dvi) – į J, apverstą G, Q (tik keturkampę ir su uodegėle
ne į kairę, o į dešinę), stilizuotą W (lankelis su brūkšneliu viduryje),
stilizuotą O (trikampė, viršūne į viršų, plokštuma į apačią).
Istorinėje-archeologinėje literatūroje šis akmuo minimas XIX a.
antroje pusėje. Marijampolės mokytojas T. Žičkus-Žičkauskas apie jį
rašė: Prie kelio nuo Puncko į vieszkelį Kalvarijos, Alksnėnų sodžiaus
laukuose, gul ne mažas akmuo su iszkirstais ženklais (prilygstanczeis į balses musu stabmeldiszkuju sentėviu) apsamanojęs; ne smulkei iszkaltas vienas ženklas užima 2 pirsztu (coliu). Taip tai ne vienas
kaimynas užlaiko padavimą, jog pas tą akmenį yra užkastas skarbas.
Praeitą metą man pacziam teko matyti per naktį iszkastą duobę: bet
kieno ta procė? Niekas iki sziol neprisipažino. Taip tai galima numanyti, jog aplink tą akmenį ne kartą tapo žemė perversta, o ir tas
akmuo beveik ne tame patime davade stov.
Senųjų Alksnėnų akmens raštaženkliais domėjosi praeities tyrinėtojas, lietuvių tautos atgimimo patriarchas dr. Jonas Basanavičius.

Senųjų Alksnėnų akmuo
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Apie šį objektą ne kartą rašė žymus lietuvių archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka.
Broniaus Kviklio trečiajame Mūsų Lietuvos tome skaitome: Tuojau į šiaurę yra Kreivėnų kaimas. Šio kaimo laukuose iš seniausių
laikų buvo akmuo su jame iškaltais neįskaitomais ženklais, kuriuos
dr. J. Basanavičius laikė panašiais į Mažosios Azijos tautų raštaženklius. Kairėje pusėje buvo iškaltas laužtos formos griovelis, apačioje
– puslankis, dešinėje – lankas. Vietos gyventojai akmenį labai gerbė
ir laikė turinčiu stebuklingos galios. Apie jį buvo sukurta padavimų.
Po Pirmojo pasaulinio karo Kreivėnai buvo palikti Lenkijos pusėje.
Apie 1935 m. [tikėtina, kad tai buvo 1936 m. pavasarį – aut.] gretimo
Alksnėnų kaimo gyventojai šį akmenį slapta pergabeno į nepriklausomos Lietuvos pusę.
Iš rašytinių šaltinių žinome, kad 1935 m., prasidėjus visuotiniam
Lietuvos paminklų surašymui, bandyta akmenį oficialiai registruoti.
Vilius Fokas straipsnyje „Dingusio Senųjų Alksnėnų akmens su ženklais atradimas“ (Baltų archeologija, 2002, nr. 1/13) rašo: Seinų apskrities [Lazdijuose – aut.] viršininko P. Barzdžiaus įgalioti asmenys
akmenį tuomet surado, tačiau ne Lietuvos teritorijoje. Senųjų Alksnėnų kaimą, kaip ir daugelį kitų kaimų, kirto laikinoji administracijos
linija, vėliau tapusi Lietuvos-Lenkijos valstybine siena. Dalis kaimo
liko Lietuvos pusėje, ten liko ir akmuo. Tik apie 300 m atstumas teskyrė akmenį nuo Lietuvos. Kaip matyti iš prieškario Valstybės archeologijos komisijos Senųjų Alksnėnų registracijos kortelės, registracija
nebuvo baigta, akmuo buvo paliktas be priežiūros. O vėliau Senųjų
Alksnėnų kaimo gyventojams jį savavališkai perkėlus Lietuvos pusėn,
akmuo iš viso dingo ir po Antrojo pasaulinio karo buvo priskiriamas
prie neišaiškintų senovės paminklų. Taip atsitiko dėl to, jog pokariu
visi Lietuvos pasienio gyventojai 1 km atstumu nuo sienos buvo iškeldinti iš savo gyvenamųjų vietų. Toks pats likimas ištiko ir Senųjų
Alksnėnų gyventojus. Buvusi Senųjų Alksnėnų kaimo teritorija atsidūrė uždaroje pasienio zonoje, ir tai ne vienam užkirto kelią bandyti
ieškoti minėto akmens.
Daug jėgų ir laiko akmens paieškai skyrė istorijos tyrinėtojas latvis Andris Mičulis. Jis nustatė, kad akmuo su iškaltais ženklais kitados stovėjo Kreivėnų (seniau Senųjų Alksnėnų) kaimo gyventojo
Jono Grimalausko žemėje. Šiuo reikalu devinto dešimtmečio pradžioje atvykęs į Punsko kraštą, jis susitiko su Jono Grimalausko sūnumi
Vincu (g. 1913). V. Grimalauskas patvirtino, kad akmuo gulėjo per
70 metrų į pietus nuo jų sodybos, ant nedidelės kalvos viršūnės, kuri
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Senųjų Alksnėnų akmens lokalizacinis planelis. Baltų archeologija, 2002, nr. 1 (13)

nuo neatmenamų laikų nebuvo dirbama. Toji vieta buvo apgaubta kažkokia paslaptingumo aura. Kalvos viršūnėje buvo ir daugiau padrikai
3–4 metrai vienas nuo kito gulinčių įvairaus dydžio akmenų, tačiau
tik vienas paženklintas. Akmenys, kaip teigė V. Grimalauskas, buvo
panaudoti statyboms. Liko tik vienas su raštaženkliais. 1936 m. pavasarį, Lietuvos pareigūnų įkalbintas, Jonas Grimalauskas su sūnumis
Jurgiu, Vladu ir Vincu, nakčia vogčiomis akmenį įritinę į vežimą, pervežė jį per sieną ir paliko šalia keliuko, ėjusio į Vitkauskus. Kaip teigia
V. Fokas, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus
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P. Tarasenkos fonde yra dokumentas, kuriame rašoma, kad akmuo
buvo perkeltas prie Seinų–Marijampolės baro trečiojo rajono trečiosios sargybos pasienio policijos buveinės. Ji buvo įsikūrusi Senųjų
Alksnėnų ūkininko Broniaus Švedo sodyboje.
Vėliau prasidėjo karas, sudėtingi pokario laikai, pasienio gyventojų iškeldinimas, ir akmuo liko užmirštas.
Praėjus 60 metų, 1996-aisiais, LR kultūros paveldo centras surengė ekspediciją, kurioje dalyvavo Archeologijos skyriaus viršininkas
B. Dakanis, du buvę Senųjų Alksnėnų gyventojai Antanas Mielkus
ir Bronius Švedas bei ekspedicijos vadovas kaunietis Vilius Fokas.
Akmuo buvo surastas uždaroje zonoje, Senųjų Alksnėnų apleistose
kapinaitėse.
Pabrėžtina, kad tik dėl laimingo atsitiktinumo akmuo liko nepaliestas. Senųjų Alksnėnų kapinaičių akmenų tvoros, prie kurios ir šiandien guli minėtas akmuo, nėra nė pėdsakų, akmenys buvo išrankioti ir
panaudoti statyboms.
Lietuvai ir Lenkijai prisijungus prie Šengeno erdvės, akmuo lankytojams tapo prieinamas.
Apie Senųjų Alksnėnų akmenį pasakoja Punsko valsčiaus darbuotojas Valentas Uzdila: Vieną 1992 m. vasario dieną ateina į Civilinės būklės skyrių Kreivėnų kaimo gyventojas Vincas Grimalauskas
(1913–1997) ir rodo A. Mičulio iš Latvijos laišką. Atsiųstame žemėlapyje prašoma nurodyti Grimalauskų sodybą, kelią, kuriuo minėtąjį
akmenį vežė, ir vietą, kurioje jį perdavė Lietuvos sienos apsaugos
tarnybos pareigūnams. Vinco Grimalausko tvirtinimu, šis paslaptingas akmuo nuo neatmenamų laikų gulėjęs greta kitų akmenų ant
nedidelio kalnelio, nedirbamame lauke, 70 metrų nuo jų sodybos.
1936 m. Lietuvos sienos apsaugos policijos viršininkas Petras Sapiega įkalbino Vinco tėvą Joną akmenį pervežti per sieną, nes šis senovės paminklas Lietuvai labai svarbus, o lenkai jo ne tik neįvertins,
bet gali jį sunaikinti. Sutartą dieną ir valandą Jonas Grimalauskas
su savo sūnumis Jurgiu (g. 1905), Vladu (g. 1912) ir Vincu (g. 1913),
akmenį pervežę Lietuvos pusėn, paliko jį Bartnykų ruože, šalia kelio, ėjusio į J. Vitkausko sodybą. Po savaitės akmens toje vietoje jau
nebuvo. Vinco Grimalausko teigimu, akmenyje buvę iškalti keisti,
nesuprantami ženklai. Žmonės jį labai gerbė ir laikė turinčiu stebuklingos galios. Sukurta apie šį akmenį nemažai padavimų, kaip antai
pasakojimai apie aukso katilą, užkastus lobius, Napoleono karius ir
kt. („Kreivėnų-Alksnėnų akmuo“, Aušra, 2007, nr. 12).
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Marijampolietis Juozas Šeimys tikina esąs vienas iš nedaugelio
runų žinovų ir aiškintojų. Kelių knygų apie runas autorius nemano,
kad lietuviai neturėję rašto, esą, jie nuo senų senovės rašę hetitų runomis. Anot J. Šeimio, lietuviai esantys hetitų palikuonys, tai ta pati gentis, kuri senuose žemėlapiuose įvardyta kaip Semohetijos gyventojai.
Pasak jo, runas galima ir šiandien skaityti, kaip darė mūsų protėviai
prieš kelis tūkstančius metų.
Jei runa gali atrakinti duris į žmonijos senąjį pasaulį, įminti civilizacijos mįsles, kodėl nepaklusti vaizduotės gaivalui ir nebandyti
sužinoti, kokį ji aprašo pasaulį, senosios pagonybės laikus, gyvųjų ir
mirusiųjų pasaulį, kaip tai bando daryti marijampolietis J. Šeimys? Jis,
pasinaudodamas savo knygose pateikta abėcėle, nesunkiai šifruoja ir
Senųjų Alksnėnų akmens užrašą. Anot jo, tai sūduviškas tekstas, kuris
lietuviškai skambėtų taip: „Čia Jogailos jo dušiai žėglius sudėjo tarnai
čia Sudujos čia Gildujos“.
Ne aukso ar sidabro puodai čia buvo užkasti, ne Napoleono kariai,
kaip pasakoja legenda, užkasė lobį. Šis akmenėlis, pasak J. Šeimio, buvęs ribos ženklas tarp jotvingių (sūduvių) Sūdujos ir Gildujos genčių.
Kalnelis, ant kurio stovėjo akmuo, galėjo būti jotvingių genčių sueigos
vieta, kur jų vadai tardavosi, kaip atremti priešo puolimą, duodavo
iškilmingiausias priesaikas.
***
Laisvoji enciklopedija http://lt.wikipedia.org/ pateikia tokią informaciją: Kreivėnų-Alksnėnų akmuo (dar žinomas Senųjų Alksnėnų
akmens vardu) – pilkai rusvos spalvos 90 x 70 x 35 cm dydžio stambiagrūdis granito riedulys, dabar esantis Kalvarijos savivaldybėje.
Akmuo ženklintas, jo viršutinėje dalyje, 38 cm ilgio ir 21 cm pločio
plote, iškalti septyni ženklai. […] Šis akmuo nuo neatmenamų laikų
gulėjo Punsko krašte – Alksnėnų kaimo, vėliau įjungto į Kreivėnus,
laukuose. Mokslininkams jis buvo žinomas seniai, apie jį rašė dr. Jonas Basanavičius ir archeologas Petras Tarasenka. Buvo manoma,
kad legendomis ir padavimais apipintame akmenyje ženklus galėję
iškalti jotvingiai. Po lietuvių-lenkų 1918–1920 metų karinio konflikto
didelė dalis tuometinio Punsko valsčiaus, o su juo ir granito riedulys,
atsidūrė Lenkijos teritorijoje. 1935 m. (?) Alksnėnų kaimo ūkininkas
Jonas Grimalauskas kartu su savo sūnumis Jurgiu, Vladu ir Vincu
nusprendė apsaugoti akmenį nuo sunaikinimo ir slapta pervežė jį į
Lietuvą. Apie tai buvo informuoti Lietuvos Bartnykų ruožo pasie-
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niečiai. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą sieną su Lenkija ėmė saugoti tarybiniai pasieniečiai, kurie nieko į pasienio zoną nebeįleido, o
Kreivėnų-Alksnėnų akmuo buvo užmirštas.

Sigitas Birgelis

***
Neseniai pradėjo plisti visai kitoks Senųjų Alksnėnų akmens raštaženklių aiškinimas. Jis pateiktas leidinyje Lietuva. Didysis kelių atlasas (Alma littera, 2010). Senųjų Alksnėnų akmuo pirmą kartą buvo
aprašytas dar XIX a. II p., ilgą laiką laikytas dingusiu ir tik 1996 m.
surastas apleistose kapinaitėse. G. Blagnio tyrimai rodo, kad įrašas
akmenyje hebrajų kalba turėtų būti verčiamas: „Čia guli palaidotas
Vardas Aukščiausiojo Viešpaties“. Pagal hebrajų tradiciją negalima
išmesti ar kitaip sunaikinti rašto, popieriaus skiautės ar kito daikto, kur paminėtas Viešpaties vardas. Tad sinagogose tam stovi dėžė,
kuri užpildyta laidojama kapinėse. Galimas daiktas, Senųjų Alksnėnų
akmuo kitados ir žymėjo tokios dėžės užkasimo vietą.
Su Giedrium Blagniu man teko bendrauti el. paštu prieš kokius šešerius metus. Jis atsiuntė savo Senųjų Alksnėnų akmens „tyrinėjimų“
išvadas. Suintriguotas jo įžvalgų, nusiunčiau Kauno hebrajų bendruomenei Senųjų Alksnėnų akmens raštaženklių nuotrauką, klausdamas,
ar čia užrašas hebrajų kalba. Po dešimties dienų atėjo atsakymas: „Kai
kurios raidės iš jūsų atsiųstos fotografijos primena hebrajų abėcėlę,
bet užrašas nėra hebrajų kalba.“
Jeigu ir priimtume G. Blagnio įžvalgas, sunku būtų paaiškinti, kodėl ir kaip šis akmuo atsidūrė Kreivėnų (Alksnėnų) Grimalausko laukuose – taip toli nuo didesnių žydų telkinių ir jų kapinių (3,5 km nuo
Punsko, 8 km nuo Sangrūdos), kodėl kalnelis, ant kurio stovėjo akmuo,
nuo neatmenamų laikų žmonių buvo gerbiamas, apsuptas šventumo
aura.

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

Neotradicionalizmas
Lietuvos dailėje
ir Vytauto Kairiūkščio tapyba
Apie ką yra šis, regis, tik kultūros ir meno istorikus galintis sudominti straipsnis? Pagrindinis jo objektas – iš Seinų krašto kilusio,
ne tik Lietuvoje bei Lenkijoje, bet ir kituose Rytų Europos avangardo menu besidominčiuose kraštuose žinomo ir vertinamo dailininko,
dailės pedagogo ir teoretiko Vytauto Kairiūkščio (lenk. Witold Kajruksztis, 1890–1961) ketvirto ir penkto dešimtmečių kūryba, tiksliau
– mėginimas iškelti jos vertę, kuri tarsi žinoma, bet kartu lieka nepakankamai aiškiai įvardyta.
Kairiūkščio vardą labiausiai išgarsino 1923 m. Vilniuje jo su bičiuliu Vladyslavu Stšeminskiu (Władysław Strzemiński) surengta
Naujojo meno paroda, nuo kurios lenkai skaičiuoja savo modernizmo istoriją. Lygiai taip ir mes Kairiūkštį bei jo meninę veiklą esame
linkę sieti su pastangomis įšaknydinti gimtojoje žemėje iš revoliucijos apimtos Rusijos parsivežtas radikalias meno atnaujinimo idėjas.
Kairiūkštis imperinėje, paskiau bolševikinėje Rusijoje praleido bene
imliausią ir aktyviausią gyvenimo laikotarpį, trukusį beveik dešimtį
metų: nuo 1912-ųjų jis Maskvos universitete studijavo teisę ir lygia

Plg. Z. Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918–1939, Warszawa, 1975; A. Turowski, Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu 1921–1934, Wrocław, 1981,
ir kt.

J. Mulevičiūtė, Modernizmo link. Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940,
Kaunas, 2001; V. Liutkus, „Konstruktyvizmo apraiškos Lietuvos dailėje“, daktaro disertacija, Vilnius, 2012, ir kt.
1
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Kompozicija. 1914. Popierius, pastelė. 23,5 × 27 cm. LDM

greta lankė tapytojo Konstantino Juono privačią dailės studiją, paskiau mokėsi Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, tarnavo kariuomenėje, o demobilizuotas įstojo į naujo tipo dailės
mokyklą – vadinamąsias Aukštąsias meno ir technikos dirbtuves
(VCHUTEMAS) Maskvoje. Maskvoje ir 1921-aisiais sugrįžęs į Vilnių
tapė kubizmo bruožų turinčias kompozicijas, pasinėrė į abstrakčiosios
dailės eksperimentus. Šio etapo Kairiūkščio darbus amžininkai vertino
atsargiai, tačiau visi juos žinojo, buvo matę ir įsidėmėjo. Simptomiška,
kad dailininko konstruktyvistinė praeitis Lietuvos spaudoje prisiminta
net modernizmą represavusių nacių okupacijos metais – tiesa, tai buvo
karo pabaigoje, kai vokiečių cenzūrai jau mažai berūpėjo sekti, kad
modernizmo šalininkai Lietuvoje neimtų kelti galvų.
Įprasta dailininko reikšmę matuoti jo kūrinių vieta nacionaliniuose muziejuose. Pasižiūrėkime, kiek vietos Kairiūkščio kūrybai skirta
mūsų Nacionalinės dailės galerijos ekspozicijoje. Kairiūkščio paveiks

S. Povilavičius, „V. Kairiūkštis – kubistas, konstruktyvistas“, Naujoji Lietuva, 1944 05 28.
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lus matome dviejose skirtingose ekspozicijos dalyse. Ant atskiros
sienos sukabinti ankstyvieji tapybos darbai reprezentuoja autentišką avangardo pasirodymą Lietuvos meno lauke, o skyriuje „Didžioji
tradicija“ pristatomos trys 5 dešimtmečio pradžios, t. y. karo metų,
figūrinės kompozicijos su mauduolėmis Baltijos pakrantės smėlyje.
Jos puikiai dera tarp vadinamojo vilnietiškojo neoklasicizmo atstovų
iš Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto aplinkos ir Kaune bei
Paryžiuje susiformavusių lietuvių dailininkų Juozo Mikėno, Vytauto
Kazimiero Jonyno ir kitų kūrinių. Toks dailininko kūrybos pateikimas
nacionalinės dailės raidą apibendrinančiame rinkinyje savaime byloja, kad Kairiūkštis mums yra vienas ryškiausių modernistų, kartu ir
Lietuvos meninės kultūros brandos liudytojas. Vis dėlto, kai norime
pabrėžti savo dailės paveldo vertę, renkamės Kairiūkštį – modernistą,
o kitą jo kūrybos dalį prisimename nepalyginamai rečiau. Ji atsirado
dailininkui pasidairius po Pietų ir Vakarų Europą, užmezgus ryšius
su italų futuristais, susipažinus su ankstyvąją jo kūrybą paveikusių
Paryžiaus kubistų darbų originalais, įsigilinus į modernizmo teoriją ir 3
dešimtmetyje išryškėjusį posūkį neotradicionalizmo linkme pagrindusius dailininkų ir dailės teoretikų tekstus. Dar rečiau mėginame šiuos
etapus sieti, ieškoti jų priežastinių ryšių ar sąsajų. Trumpai sakant,
susitelkiame į Kairiūkščio kūrybą, kilusią iš jo žavėjimosi avangardistiniu menu Rusijos laikotarpiu, o Vakarų menines įtakas sugėrusius
darbus stumiame į šalį. Gal taip yra dėl to, kad šie darbai reikalauja
kitokio žinojimo, pagrįsto XX a. vidurio mūsų kultūros lūžio sisteminiais tyrimais. Jų nėra, tad neturime ir tokio žinojimo, kuris atskleistų
vėlyvųjų Kairiūkščio darbų vertę ir reikšmę, mus praturtintų, išplėstų turimo kultūros paveldo įvairovės suvokimą, leistų pasijusti arčiau
Vakarų.
Apie santykį su Lietuvos modernistinės kultūros palikimu čia
svarstoma remiantis V. Kairiūkščio kūrybos retrospektyva, surengta
2010 m. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, komentuojant šios
parodos rengėjų požiūrį į Kairiūkščio dailę.
Paroda „Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka“ (kuratorius Viktoras
Liutkus) vertinama kaip vienas ryškiausių galerijos ir apskritai XX a.
Lietuvos dailės pastarojo laikotarpio istorinių pristatymų. Jos rengėjai stengėsi istoriškai įprasminti Kairiūkščio kūrybą ir suteikti jai kiek
įmanoma platesnį kontekstą. Greta Kairiūkščio darbų eksponuoti jo
bendraamžių ir bendraminčių kūrybos pavyzdžiai, dailininko archyvo
dalis, atspindinti jo meninius interesus, per mokinių (Vlado Drėmos,
Balio Macutkevičiaus ir kt.) darbus atskleista Kairiūkščio įtaka Lietu-
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Kompozicija. Iki 1930. Drobė, aliejus. 68 × 60 cm. LDM

vos dailei. Šiandien šios parodos turinį ir idėjas mums leidžia aptarti
jos katalogas – jį atsivertę iš įvadinių kuratoriaus ir kviestinės jo bendraautorės lenkų menotyrininkės Paulinos Kurc straipsnių sužinome
daug įdomaus apie Kairiūkščio ankstyvąją kūrybinę veiklą, profesinius
ryšius, interesus, kitaip sakant, tai, ką nurodo parodos pavadinimas,
– apie jo aplinką. Tiesa, pirmiausia – ankstyvojo kūrybos laikotarpio aplinką, nors parodoje eksponuota ir keletas Kairiūkščio figūrinių
kompozicijų, sukurtų 4 dešimtmetyje, taip pat karo metais, t. y. mus
dominančiu laikotarpiu. Tačiau apie šiuos darbus nė vienas iš katalogo
autorių nekalba, jų atsiradimo aplinkos nekomentuoja. Nė vienas iš


Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka / Vytautas Kairiūkštis and his milieu / Vytautas Kairiūkštis i jego otoczenie: katalogas, sud. V. Liutkus ir kt., Vilnius, 2010.
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Vytautas Kairiūkštis su seseria Halina Florencijoje. 1924. LLMA

dailės specialistų nenagrinėja ir Kairiūkščio peizažų bei natiurmortų,
nutapytų įvairiais kūrybos laikotarpiais, nors šiems žanrams dailininkas buvo ištikimas visą gyvenimą ir per jų pavyzdžius patogu stebėti,
kaip kito jo meniniai tikslai, požiūris į dailę.
Kairiūkščio retrospektyvos branduolys buvo pradžioje paminėta
1923 m. Vilniuje veikusi Naujojo meno paroda. Pats parodos faktas
ne kartą minėtas ir daile besidomintiems puikiai žinomas, tačiau jos
katalogas – tik saujelei specialistų pasiekiama retenybė, o ekspozicijos
vaizdų apskritai neišlikę. Taigi siekdami atskleisti jos turinį, ją bent truputį sudabartinti, Kairiūkščio retrospektyvos Nacionalinėje dailės galerijoje organizatoriai iš Lenkijos muziejų pasiskolino kitų jos dalyvių
– Stšeminskio ir keturių varšuviečių Henryko Staževskio (Stażewski),
Mečyslavo Ščukos (Mieczysław Szczuka), Karolio Kryńskio, Teresos Žarnover (Żarnower) kūrybos pavyzdžių; juos dauguma Lietuvos
žiūrovų matė pirmą kartą. Vietoje mažiausiai žinomos Naujojo meno
parodos dalyvės, iš Rusijos į Vilniaus kraštą atsikrausčiusios Helenos
Puciatyckos paveikslų, kurių dėl kažkokių priežasčių atsigabenti nepavyko, eksponuoti kubizmui simpatizavusio skulptoriaus, Vilniaus
Stepono Batoro universiteto dėstytojo Zbignevo Pronaškos (Zbigniew
Pronaszko) paminklo Adomui Mickevičiui brėžiniai, saugomi Vilniaus dailės akademijos muziejuje ir anksčiau mūsų dailės mėgėjams
nerodyti.
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Su Pronaška, apsigyvenusiu Vilniuje 1922 m. ir išbuvusiu čia iki
1925-ųjų, Kairiūkštis palaikė ryšius, laiškuose Pauliui Galaunei net yra
paminėjęs apie Pronaškos apsilankymą jo studijoje. Be abejonės, abu
dailininkus pirmiausia siejo artimos meninės pažiūros, tačiau jų bendravimą, matyt, skatino ir pastangos atsispirti negatyviam aplinkos
spaudimui. Vilniečiai šaltai sutiko Naujojo meno parodą, pasipriešino ir
Pronaškos pasiūlymui statyti modernų, sugeometrintų formų paminklą
A. Mickevičiui: 12 metrų aukščio jo maketas iš smaluotų ir aptinkuotų
lentų 1924-aisiais iškilo prie Neries, upės dešiniojo kranto Žvejų priemiestyje įsikūrusių kareivinių teritorijoje. Polemiką sukėlusi kariškių
iniciatyva paskatino paminklo statybos komitetą surengti net du jo projekto konkursus, o Pronaškos maketą, kuris narsiai atlaikė ne tik aštrias
kritikos strėles, bet ir stiprų 1931-ųjų potvynį, 1938-aisiais nuplovė išsiliejusios Neries polaidžio vandenys. Šiandien esama nuomonių, kad
Pronaškos kūrinys būtų buvęs vienas geriausių tarpukario Lenkijoje
pastatytų paminklų. Matyt, panašios mintys paskatino ir Kairiūkščio retrospektyvos rengėjus du Vilniaus avangardistus – Kairiūkštį ir
Pronašką – suartinti virtualioje parodos ir jos katalogo erdvėje labiau,
nei jie kada nors buvo suartėję jų gyvenamame laike bei to laiko tikrovėje.
Siekiant išplėsti Kairiūkščio meninio palikimo vertinimo kontekstą, išsamiai pristatyta ir kito radikalių avangardistinių pažiūrų jo
bendraminčio latvių kilmės sovietų dailininko Gustavo Klucio kūryba. Kairiūkštis su Kluciu mokėsi tose pačiose Maskvos Aukštosiose
dailės ir technikos dirbtuvėse, nors apie jų bendravimą žinių neturime. Nežinantiems Klucio istorijos ją išsamiai pristatė parodos metu
Nacionalinės dailės galerijos salėje rodytas puikus latvių filmas Dailininko dekonstrukcija (orig. pavadinimas Nepareizais latvietis, rež.
Pēteris Krilovs, 2008), tikęs ir kaip įžanga aptarti Kairiūkščio avangardistinių pažiūrų ištakas. Filmas nepaprastai įtaigiai priminė avangardo
kūrėjo tragediją totalitarizmo sistemoje: pasiekęs sovietinio propagandinio meno viršūnes, Klucis galiausiai buvo sutraiškytas tos pačios
komunistinio režimo mašinos, kuriai taip nuoširdžiai ir ištikimai tarnavo.
1923 11 18 laiškas P. Galaunei, in: Vytautas Kairiūkštis. Straipsniai, paskaitos, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai, sud. R. Brogienė, Vilnius, 1989, p. 353.

Plg. iliustracijas: Vilniaus paminklai. Kaitos istorija / Vilnius monuments. A story of change, sud. E. Mikalajūnė, R. Antanavičiūtė, Vilnius, 2012, p. 156–159.

I. Luba, Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej,
Warszawa, 2012, p. 71–72.
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Laivelis ant ežero. 1925. Drobė, aliejus. 21,5 × 20 cm. LDM

Taigi įžvalgesniam parodos žiūrovui ir katalogo skaitytojui buvo
pasiūlyta gana daug informacijos apie avangardinio meno ir tokio
meno kūrėjų likimus komunistinėje Rusijoje ir dinamiškose tarpukario Lenkijos ir Lietuvos valstybėse. Tačiau šitaip Kairiūkščio meninė
veikla mūsų atmintyje dar sykį susieta išimtinai su Vilniumi. Jo persikraustymui į Panevėžį 1932-aisiais ir gyvenimui Kaune nuo 1936-ųjų
iki 1952-ųjų nebeužteko vietos, nors būtent išvykus iš Vilniaus prasidėjo naujas dailininko kūrybos etapas. Tiesa, didžiąją dalį Kairiūkščio
energijos ir jėgų tais metais atėmė pedagoginis darbas mokyklose (po
karo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute), straipsnių
rašymas (reiškėsi kaip dailės kritikas, nagrinėjo dailės pedagogikos ir
muziejininkystės klausimus) ir muziejininko veikla (nuo 1940 m. dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, buvo Meno skyriaus vedėjas

N eotradicionalizmas L ietuvos dail ė je . . .

423

ir ypač gilinosi į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos tyrinėjimus). Pasak dailininko bičiulio P. Galaunės, dalį kūrybinės energijos
atėmė ir pradėjusi prastėti Kairiūkščio sveikata. Šiaip ar taip, buvęs
kubizmo ir abstrakčiosios dailės adeptas akivaizdžiai pasuka kitu keliu. Tą posūkį jau liudija paskutinieji Vilniaus laikotarpio kūriniai – art
deco lengvumu ir puošnumu dvelkianti „Gėlių pardavėja“ (1928) ir
tos pačios stilistinės krypties bruožų turintis peizažas „Kūdrų gatvė
Vilniuje“ (1931), kurį įsiminė vienas iš Kairiūkščio mokinių dailės istorikas Drėma.
Persikėlęs į Panevėžį Kairiūkštis nutapo keletą peizažų, perteikiančių susižavėjimą darbininkiškais priemiesčiais, o jų vaizdas, matyt, pažadino jaunystėje lankytų Rusijos miestų prisiminimus (plg.
1920 m. tapytą peizažą „Vakaras Irkutske“). Peizažo žanras vyravo
ir Kauno laikotarpio kūryboje. Tačiau gyvendamas Kaune Kairiūkštis
grįžta ir prie mauduolių temos; jos pirmuosius bandymus jam greičiausiai įkvėpė pažintis su vokiečių ekspresionizmu. Pavyzdžiui, jo
kompozicija „Vasaros kaitroje“ (apie 1922) perteikia „Tilto“ grupuotės dailininkų kūrybos įtaką, paveikslas atrodo giminingas jaunųjų vokiečių, ypač Ludwigo Kirchnerio, kūriniams, gimusiems atostogaujant
mažyčiame pensione prie Moricburgo ežerų, Saksonijoje, kur niekas
netrukdė mėgautis artimu sąlyčiu su miesto civilizacijos beveik nepaliesta gamta. Kita vertus, 1922–1923 m. yra pats kairiūkštiškojo
geometrizmo pikas. Šiuo laikotarpiu figūrą, dažniausiai nuogos moters atvaizdo formas, jis mėgina redukuoti į apskritimų, trikampių ir
stačiakampių dėlionę, tiesa, mėgindamas neprarasti paveikslo referentiškumo, t. y. neatsisakydamas vaizdo savybių, leidžiančių atpažinti jo
prototipą.
Visiškai kiti meniniai uždaviniai jį domina sugrįžus prie nuogalės
motyvo apie 1929-uosius. Kairiūkštis nutapo keletą kompozicijų su
besiprausiančiąja, varijuoja mauduolės motyvą, vienoje scenoje derina dvi arba tris moterų figūras, ir jų santykius kompozicijoje nustato
kiekvieną figūrą įrėmindamas atskirame netaisyklingų geometrinių
formų segmente. Tais segmentais jis tarsi pakeičia ankstesnėje kūryboje taikytą pačių figūros formų sugeometrinimą.
Kas lėmė šį gana ryškų Kairiūkščio asmeninio stiliaus pokytį?
Kaip jau trumpai paminėta, Nacionalinės dailės galerijos surengtoje Kairiūkščio kūrybos retrospektyvoje buvo skyrius, kuriame



Vytautas Kairiūkštis. Straipsniai, paskaitos, dokumentai…, p. 425.
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iliustruojami dailininko pažiūrų šaltiniai, – avangardo žurnalų iš jo
bibliotekos pavyzdžiai. Šiandien tai bibliofilų medžiojamoms retenybėms priskiriami leidiniai – lenkų Blok, Praesens ir Sztuka współczesna / L’art contemporain, vengrų Ma, rumunų Contimporanul,
prancūzų L’esprit nouveau ir La révolution surréaliste, italų Noi,
kurio redaktoriumi, beje, buvo Kairiūkščiui pažįstamas italų futuristas
Enrikas Prampolinis (Enrico Prampolini). Kairiūkščio dėmesys meno
pasaulio naujienoms nesiribojo periodika. Iš 1923–1924 m. jo susira-

Moterys pliaže. Iki 1943. Drobė, aliejus. 87 × 65 cm. LDM
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šinėjimo su Paryžiuje, Luvro muziejininkystės mokykloje studijavusiu
P. Galaune sužinome apie dailininką tuo laikotarpiu dominusias knygas. Jo prašymu Galaunė garsiame „Povolozky“ knygyne pirko ir Kairiūkščiui į Vilnių siuntė nemažai leidinių. Tarp jų – Amedė Ozanfano
(Amédée Ozenfant) ir Šarlio Eduaro Žanerė (Charles-Edouard Jeanneret, labiau žinomo vėlesniu pseudonimu Le Korbiuzjė – Le Corbusier) veikalą Après le cubisme (Po kubizmo, 1918); italų eksfuturisto
Džino Severinio (Gino Severini) knygą Du cubisme au classicisme:
esthétique du compas et du nombre (Nuo kubizmo prie klasicizmo:
kompaso ir skaičiaus estetika, 1921); Paryžiaus kolekcininko ir maršano Léonce’o Rosenbergo studiją Cubisme et tradition (Kubizmas
ir tradicija, 1920). Būtent šiuos tekstus kultūros ir dailės istorikai
pasitelkia aiškindami pokyčius, kurie vyko Vakarų dailės teorijoje ir
praktikoje 3 dešimtmečio pradžioje. Kalbama apie mąstymo ir estetikos posūkį, kurio priežastis – Pirmojo pasaulinio karo trauma, daugelį
iki karo revoliucingai nusiteikusių jaunų talentų privertusi permąstyti
savo santykį su gyvenimu ir kūryba, paskatinusi sugrįžti prie laiko
patikrintų, tradicijos tęstinumą ir stabilumą užtikrinančių vertybių.
Paradoksalu, tačiau šis estetinis sąjūdis, šiandien visuotinai vadinamas neotradicionalizmu, 3 dešimtmečio pradžioje, pasirodžius minėtoms Kairiūkščio užsakytoms knygoms, atrodė naujovė. Ši naujovė
gana greitai aprėpė visą Vakarų kultūros pasaulį. Būtent neotradicionalizmo lokaliniais variantais laikomas vokiečių ekspresionizmą pakeitęs naujasis daiktiškumas, JAV piliečių tapatybės ieškojimus išreiškusi regionalizmo kryptis, kitaip žinoma pavadinimu Amerikos vaizdų
tapyba. Neotradicionalizmo išraiška Italijoje – Valori plastici ir Novecento italiano grupių tapyba, orientyrais pasirinkusi italų ankstyvojo
Renesanso meistrų, pirmiausia Džoto (Giotto) ir Pjero dela Frančeskos
(Piero della Francesca), meninį palikimą. Neotradicionalizmo pagrindu gimė pasaulinę meno bendruomenę temų aštrumu ir formų ekspresija sukrėtusi Meksikos muralizmo mokykla; panašumo į meksikiečių
dailę turi rusų sovietinis menas, kuris sugebėjo išsiveržti iš sausame
akademizmo kiaute įsitvirtinusio socrealizmo: minėtina, pavyzdžiui,
Aleksandro Deinekos tapyba ar galingų formų energiją skleidžianti
Veros Muchinos skulptūra. Modernizmo lopšyje Paryžiuje greta vis
labiau garsėjančio Pikaso (Picasso), su juo šlove rimtai besigalynėjančio buvusio kubisto Fernano Ležė (Fernand Léger), kurio adresą
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Pajūris. 1942. Popierius, pastelė. 22 × 26 cm. LDM

surasti Galaunės prašė Kairiūkštis10, plačiai žavėtasi Viduržemio jūros
baseino šalių kultūros dainiais pripažintų neoklasicizmo meistrų Emilio Antuano Burdelio (Émile Antoine Bourdelle), o dar labiau – Aristido Majolio (Aristide Maillol) skulptūromis. Tiesa, tas susižavėjimas
išryškėjo labiau į 4 dešimtmečio antrąją pusę, virš Europos susitvenkus Antrojo pasaulinio karo audros debesims. Tačiau Kairiūkščio knygų užsakymus Galaunei galime interpretuoti kaip aiškų ženklą, kad jo
galvoje brendo permainos. Tikėtina, jog nuo grynųjų formų teorijos ir
tų formų santykiais pagrįstos naujosios meninės tikrovės kūrimo uždavinių Kairiūkštį šiek tiek atitraukė ir 1924 m. kelionė į futurizmo šalį
Italiją. Iš arti ji pasirodė besanti ne tiek technologijų pažangos idėja
gyvenanti moderni valstybė, kiek nuostabių meno paminklų kupinas
klasikos lopšys, be to, dar maloninantis visas žmogaus jusles kvapą
gniaužiančio grožio peizažais, saulės šiluma ir visokiais kūno džiaugsmais. Greta Kaprio salos architektūros vaizdų, Kairiūkščio 1924 m.
kūryboje pasirodo dar du motyvai – sėdinti nuoga pozuotoja ir ant
bangų siūbuojantis burlaivis.
10

Ibid.
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Gėlės. 1942. Drobė, aliejus. 51 × 46 cm. LDM

427

Būtent kaip art deco krypties dailininkas Kairiūkštis daro įtaką
savo mokinių Vlado Drėmos ir Boleslovo Macutkevičiaus kūrybai.
1934 m. pastarojo nutapytos nuogalės atrodo tarytumei 1930-ųjų Kairiūkščio kompozicijų parafrazės. Tiesa, kietesnės, dekoratyvesnės, labiau ornamentiškos.
4 dešimtmetyje Kairiūkštis vėl keliauja po Italiją, vaisingas kūrybiniu požiūriu jo apsilankymas Korsikoje, Pietų Prancūzijoje ir, žinoma, Paryžiuje. Viena vertus, sunkiai įsivaizduojama, kaip jis būtų galėjęs likti abejingas jūrai ir jos teikiamiems malonumams, kita vertus,
jei pajūrio pramogos bei malonumai jo ir neįtraukė, dailei jautrų bei
atidų menininką turėjo sužavėti prancūzų tapyba jūros tema, kurios
pavyzdžių buvo galima pamatyti Žydrojo kranto kurortų galerijose ir,
žinoma, Paryžiuje.
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Natiurmortas. 1942. Kartonas, drobė, aliejus. 32 × 37 cm. LDM

Taigi nuo neotradicionalizmo teorijos Kairiūkštis pereina prie jo
praktikos. Kūryboje įsivyrauja gamtos grožio, saulės ir vandens teikiamo džiaugsmo temos. 1984 m. apibendrindamas Kairiūkščio kūrybą jo buvęs mokinys Drėma ypač džiaugiasi Palangos pajūrio ir Trakų
ežerų vaizdais, o prie išraiškingiausių mokytojo darbų priskiria natiurmortus „Lauko gėlių puokštė baltame ąsotyje“ (1942, šeši variantai),
„Natiurmortas su kiaušiniais“ (1944) ir „Gėlių puokštė melsvoje vazelėje“ (1953)11.
Akivaizdu, kad Drėmai, kuriam visada rūpėjo Lietuvos meninės
kultūros vakarietiškasis matmuo, šie Kairiūkščio darbai dar ryškiau ir
stipriau negu ankstyvieji avangardistiniai eksperimentai liudija apie
Lietuvos dailės sąsajas su Vakarų menine kultūra, tapybos tradicija.
Pirmieji, jo akimis, sietini su jaunystės aistra ir šėlionėmis, o natiurmortai ir vėlyvosios karo metų mauduolės, peizažai su mauduolėmis

11

Vytautas Kairiūkštis. Straipsniai, paskaitos, dokumentai…, p. 438.
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ir be jų byloja apie gilų klasikos paveldo pažinimą, sugebėjimą jį suaktualinti, pritaikius naujųjų laikų kalbą.
Įsižiūrėję į paveikslų sukūrimo datas galėtumėm pridurti dar
vieną ne mažiau svarbų dalyką. Kairiūkščio kompozicijos su vasaros
džiaugsmais besimėgaujančiomis nuogalėmis, natiurmortai su spalvingų lauko ir darželio gėlių puokštėmis, pusryčių stalo rakandais teikė normalaus, paprasto, kasdieniško gyvenimo viltį karo beprotybėje
ir nežinomybėje pasimetusiam žmogui.
Baigiant šią apologiją vėlyvajai Kairiūkščio tapybai būtina pridurti, kad, kai kalbame apie Seinus, pirmiausia atsimename kunigų seGiedrė Jankevičiūtė
minariją, kurioje studijavo nemaža dalis gimstančios tautinės Lietuvos
elito. Šį tą esame girdėję apie „Šaltinio“ spaustuvę, vieną pirmųjų po
spaudos draudimo pradėjusią spausdinti lietuviškas knygas. Siejame
Seinus su garsių literatų vyskupo Antano Baranausko ir poeto Česlovo
Milošo (Czesław Miłosz) gyvenimu. Tačiau šio krašto žmonių sukurtas paveldas gausesnis ir įvairesnis, nei esame pratę galvoti. Vytauto
Kairiūkščio atvejis – tik vienas to pavyzdžių. Juo labiau kad išskirtinio
dėmesio nusipelnytų visa Kairiūkščių šeima: V. Kairiūkščio motina poetė Julija Vichert-Kairiūkštienė, tėvas pedagogas Juozas Kairiūkštis,
jo seserys ir broliai, iš kurių pirmiausia minėtina dailės istorikė ir kritikė Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, garsus gydytojas Jonas Kairiūkštis.

Santrumpos
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Giedrė JANKEVIČIŪTĖ (g. 1960 m. Vilniuje) – dailės istorikė ir kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė. Tyrinėja XIX a. antros pusės – XX a. dailės istoriją, paskelbė
straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje, parengė dailės katalogų, albumų ir kitų
leidinių, kuravo parodų Lietuvos muziejuose ir užsienio šalyse (Italijoje, Vokietijoje), surengė mokslo konferencijų, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse
konferencijose. Išleido monografijas Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 (2003), Lietuvos grafika / Graphic Art in Lithuania.
1918–1940 (2008) ir kt. Lietuvos dailės istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA), Avangardo ir modernizmo studijų Europos tinklo (EAM),
Baltijos tyrimų skatinimo draugijos (AABS) ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Nuo 2009 m. pagrindinė tyrimų tema yra „Dailė ir dailės gyvenimas Lietuvoje
1939–1944 m.“.
Siekia viešinti tyrimų rezultatus visuomenėje, ieško novatoriškų ir lankytojams
patrauklių parodų formų, pristato naujus meninės kultūros reiškinius arba siūlo
kitokiu žvilgsniu pažvelgti į jau žinomus dalykus: paroda Po Raudonąja žvaigž-
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de: Lietuvos dailė 1940–1941 m. Istorinėje prezidentūroje Kaune (2010, kat.),
paroda Illustrarium: Soviet Lithuanian Childrenʼs Book Illustration Bolonijos
bibliotekoje Archiginnasio ir Miuncheno Jugendbibliothek (su Jolita Liškevičiene,
2011 ir 2012, kat.), paroda Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje
Nacionalinėje dailės galerijoje (2012, kat.-albumas), paroda Lentvario bažnyčia
ir jos dekoras 1905–1943 Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje (2012, kat.),
paroda Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954) Vilniaus
paveikslų galerijoje (2013, su Rima Rutkauskiene), paroda Visagalė tradicija.
Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ bibliografinis kanonas Vilniaus grafikos
meno centre (su Miku Vaicekausku, 2013, studija), parodos Atvaizduotos istorijos: Petro Repšio piešiniai ir grafika (kat.) ir Okupacijos realijos: I ir II pasaulinių karų plakatai Lietuvoje (su Laima Laučkaite, kat.) – abi 2014 Vilniaus
grafikos meno centre.
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Juozas Sigitas Paransevičius

J. Jaskanis. Szwajcaria
2013 metais išleista baltistikai labai svarbi knyga pavadinimu Szwajcaria (Šveicarija).
Žinoma, čia kalbama ne apie
valstybę tuo vardu, o apie kaimą prie Kalvarijos plento, apie 4
kilometrai nuo Suvalkų. Knygos
leidėjai – Lenkijos archeologų
mokslo draugijos Varšuvos skyrius, Varšuvos valstybinis archeologijos ir Suvalkų muziejai.
Knygos atorius – Janas Jaskanis.
Tai įžymus lenkų archeologas,
daugiau nei 60 metų savo profesinio darbo skyręs daugiausia
baltų (jotvingių, prūsų) archeologinio palikimo tyrinėjimams.
Dar būdamas jaunas mokslininkas, jau dalyvavo 1955–1966 m. Ježio
Antonevičiaus (Jerzy Antoniewicz) vadovaujamoje kompleksinėje
jotvingių ekspedicijoje Suvalkų Šveicarijoje.
Tarptautinė įvairių sričių mokslininkų (archeologų, kalbininkų,
antropologų, istorikų) grupė tyrė prie šio kaimo surastus jotvingių
pilkapius. Darbo rezultatų aprašymai buvo spausdinami įvairiuose
periodiniuose leidiniuose, pvz., Rocznik Białostocki, Acta BalticoSlavica, archeologijos žurnaluose. J. Antonevičius 1979 m. išleido
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knygą Bałtowie zachodni w V w. p.n.e i V w. n.e. (Vakarų baltai V a.
pr. m. e. – V m. e. a.). Jotvingių palikimo tyrimai vyko ir vėliau, apėmė ir kitas vietoves ir baigėsi prieš keliolika metų Eglinės (Šipliškės valsčius) piliakalnio kasinėjimu. Visus šituos darbus organizavo
J. Jaskanis, tapęs Varšuvos archeologijos muziejaus direktoriumi ir
prie jo subūręs Baltų archeologijos grupę.
Knyga Šveicarija – tai J. Jaskanio pagrindinių gyvenimo darbų
aprašymai, surinkti viename leidinyje. Joje po leidėjų ir autoriaus įžangų yra šie skyriai: I. „Katalogas“, II. „Analizė“, III. „Chronologija“,
IV. „Pabaiga“, V. „Lentelės“, VI. „Santrauka anglų kalba“, VII. „Bi- Juozas Sigitas
bliografija“, VIII. „Priedai“, IX. „Pavardžių ir vietovardžių rodyklės“, Paransevičius
X. „Atidengtų pilkapių brėžiniai“. Kataloge kapavietė padalinta į
pietinę ir šiaurinę dalį, pilkapiai sunumeruoti. Kiekvienas pilkapis
trumpai aprašytas, pateikti jo matmenys, aprašyti sluoksniai, surasti griaučiai ar indų su palaikų pelenais fragmentai, įkapės. Antrame
skyriuje aprašomi surasti papuošalai ir aprangos elementai, ginkluotė,
darbo įrankiai, keramika, laidojimo apeigos. Pateikiamos įkapių nuotraukos. Aprašymus lydi išvados apie jotvingių buitį, kultūrą, kovos
būdus ir kt. Pagal laidojimo būdus, surastus materialiosios kultūros
daiktus nustatyta, kad Šveicarijoje buvo laidojama maždaug per 250
metų, t. y. nuo III–IV iki VI šimtmečio po Kristaus. Labai turtingas yra
X skyrius – jame pateikiama daugiau nei 200 brėžinių, atliktų kasinėjimo metu.
Šis milžiniškas darbas yra svarbus įnašas į baltų archeologijos tyrinėjimų dabartinės Lenkijos teritorijoje aprašymus. Knyga gali būti
įdomi ne tik archeologams, bet ir visiems, kurie domisi jotvingių istorija, jų buitimi.

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

Sūduva Didžiojo karo ugnyje ir
Lietuvos Nepriklausomybės aušrose
Nenutrūkstama laiko tėkmė plukdo į amžinybės tolius pasaulio raidos, žmonijos kultūros procesus, tautų, valstybių formavimosi,
klestėjimo ir nykimo istoriją. Grįžti į praėjusius laikus lieka vienintelis būdas – istorija. Bet istorija yra laikmečio ir žmonių nulemiamų procesų suvoktas atspindys, lydimas subjektyvių veiksnių. Tačiau
kito kelio grįžti į nušuoliavusį laiką ir jame vykusius istorijos procesus
nėra. Tik padedant istorijai kiekviena nauja karta ar atskiras žmogus
gali, priklausomai nuo istorijos lygmens ir individo gebėjimų, prisiliesti prie nutolusių amžių ar savo pirmtakų artimesnių laikų kultūros,
tarsi metaforiškai persikelti į tuos laikus ir taip pažinti protėvių praeitį,
kultūros lygį, geriau suvokti dabartį, savo laiko socialinius kultūrinius,
politinius procesus bei kurti ateities vizijas.
Sūduvos krašto raidos beveik dviejų tūkstantmečių istorijai būdinga aukšta civilizacinė kultūra. Kai kurie jos amžiai, Marijos Gimbutienės žodžiais tariant, buvo „aukso amžiai“. Tuos žodžius istoriškai
įtvirtina kapinynų, piliakalnių archeologiniai paminklai, tarp jų ir Sūduvių kapinyno archeologiniai radiniai Mėrūniškių žemėje, Šiurpilio
pilies valdose prie Suvalkų.
Per istorijon lėkusius šimtmečius įvyko milžiniškų kultūros pakitimų (plačiąja prasme), kaip keitėsi ir tautų, valstybių, žmonių gyvenimas. Tie procesai visais būdais vyko ir Sūduvoje, jos žmonėms
– galbūt dar labiau, nei kituose Lietuvos kraštuose. Per daugiau kaip
700 metų, tai yra nuo 1274-ųjų, istoriniai vyksmai sūduviams buvo
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negailestingi. Kiekvienas krašto raidos šimtmetis nužymėtas naujais
išbandymais ir netektimis.
1913–1914 m. laikotarpį ir mūsų laikus skiria didžiulis kultūros,
ekonomikos ir socialinių pokyčių šimtmetis, suformavęs naują pasaulį, naują moderniąją kultūrą ir naujai mąstantį žmogų. Jame iš amžių
glūdumos iškelta ir atkurta tautą sauganti Lietuvos valstybė. Kito ne
tik pasaulis, žmogus, bet ir gamta, gyvenamoji aplinka.
Norėdami geriau susivokti žvelgdami į kraštą XIX a. pabaigoje,
pradėkime nuo 1913 m. priešistorės. Tai padėtų geriau suprasti kilusį
Didįjį karą, vėliau pradėtą vadinti Pirmuoju pasauliniu, susprogdinusį Europą ugnies ir politikos verpetuose, po kurio griuvo imperijos ir
buvo įgyvendinami tautų nacionaliniai siekiai.
Gaivindami savo istorinę atmintį, trumpai, glaustai, be didesnės
argumentacijos perbėkime 600 metų istorijos įvykius, kad geriau pajustume, apie kokią Sūduvą čia rašoma, kuo ji reikšminga naujiesiems
laikams, kaip ji tapo carinės Rusijos imperijos gubernija ir būtent tokiu
– Suvalkų pavadinimu.
Pirmasis Sūduvos krašto žemių vakarinių ir pietvakarinių sienų
juridinis apibrėžimas užfiksuotas Melno taikos sutartyje 1422 m. rugsėjo 27 d. Joje rašoma, kad Sūduvių žemės siena prasideda nuo Mazovijos kunigaikščių ribų pabaigos, nuo Luko (dar Leko, lenk. Ełk)
upės, brastos, vadinamos Kamienny Bród, kuri yra Luko aukštupyje,
aukščiau Grajevo ežero ir Točiloto; nuo tos vietos einant tiesiai per
dykrą iki ežero, kuris vadinamas Rogors (baltų – Raigardo ež.), pusė
to ežero priklausytų viešpaties Lietuvos kunigaikščio žemėms, o kita
pusė – Ordino žemėms. Nuo to ežero tiesiu takeliu einama per dykumą
iki tam tikros lygumos, pavadintos Preivaste. Nuo jos vėl reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Mėrūniške, nuo Mėrūniškės
tiesiai iki ežero, vadinamo Vištyčiu (Dvystytz), o nuo to ežero iki upės
Lieponos, Širvintos, Šešupės upėmis... toliau iki Nemuno prieš Šventosios upės žiotis...
1529 m. aprašytos Sūduvos žemių sienos buvo iš naujo parafuotos Vilniaus sutartimi, kurią pasirašė LDK didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas, Lenkijos karalius Žygimantas Senasis ir Prūsijos
kunigaikštis Albertas (Albrechtas). Aprašytosios sūduvių žemės vakarinės sienos žymėjo ir 1913 m. Suvalkų gubernijos vakarinę ribą su
Prūsijos žemėmis.
Po trečiojo LDK – Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valstybės pasidalijimo tarp Rusijos imperijos, Vokietijos karalystės ir AustrijosVengrijos imperijos Sūduva atiteko Prūsijos karalystei (iki 1807). Po
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Napoleono pergalės prieš Prūsiją 1807 m. sukurtas naujas valstybinis
darinys – Varšuvos kunigaikštystė. Sūduvos žemės, buvusios valdomos Prūsijos karalystės, įtrauktos į Varšuvos kunigaikštystę, bet be
Balstogės apygardos – ši atiteko Rusijai. Balstogės apygardos teritorija apėmė dalį baltų pietinės Sūduvos jotvingių kilties žemių.
Po Prancūzijos pralaimėjimo Vienos kongreso nutarimu 1815 m.
birželio 9 d. buvo sukurta Kongresinė Lenkijos karalystė. Į jos sudėtį,
ne be Lenkijos veikėjų pastangų, įėjo visos Sūduvos žemės, buvusios
tarp Prūsijos ir Nemuno upės, iki Gardino miesto, su Marijampolės,
Kalvarijos, Suvalkų, Seinų ir Augustavo apskričių plotais, bet be Balstogės srities. Karalystėje buvo panaikinti kunigaikštystės teritoriniai
departamentai ir jų vietoje įsteigtos vaivadijos. Visos paminėtos teritorijos įėjo į 1816 m. sudarytą Augustavo vaivadiją, o ji suskirstyta į
Lomžos, Tykocino, Dambravos, Bebros, Seinų, Kalvarijos ir Marijampolės apskritis. Vaivadijos centras dėl patalpų trūkumo, bet greičiau
strateginiais sumetimais, iškeltas į Suvalkus.
1866 m. gruodžio mėnesį carinė Rusija padarė naują teritorijų reformą. Vietoje ankstesnio paskirstymo Lenkijos karalystė buvo padalinta į 10 gubernijų. Karalystės statusas panaikintas ir Lenkiją imta
vadinti Pavyslio kraštu. Iš Augustavo gubernijos atskirta pietinė teritorijos dalis perduota Lomžos gubernijai, o likusioji dalis pavadinta
Suvalkų gubernija.
Pagal šią teritorijų reformą Suvalkų gubernija buvo padalinta į 7
apskritis: Augustavo, Suvalkų, Seinų, Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Vladislavovo (Naumiesčio). Vakarinė gubernijos riba sutapo
su Prūsijos–Rusijos siena, beveik nepakitusia nuo 1422 m. nustatytos
Melno sutartimi, šiaurinė ėjo Nemunu, rytinė – Nemunu iki jo kairiojo
Lososinos intako pusė mylios prieš Gardino miestą; pietinė prasidėjo
prieš Gardino miestą ir ėjo į vakarus Bebros upe piečiau Lipsko, toliau pro Barčius link Raigardo ežeryno ir Prūsijos sienos. Į gubernijos teritoriją pateko Sūduvos etninės žemės, išlikusios po ankstesnių
įvairių aneksijų ir teritorijų perdalijimų. Gubernijos teritoriją sudarė
12 318,7 kv. km ir joje 1914 m. pradžioje gyveno 718 tūkst. gyventojų.
Šitoks administracinis-teritorinis suskirstymas išliko iki 1915 m. vokiečių okupacijos Pirmojo pasaulinio karo metu.
Suvalkų gubernijos valdymo struktūra kiek skyrėsi nuo kitų Lietuvos gubernijų valdymo. Gubernijai valdyti vidaus reikalų ministro
teikimu gubernatorių oficialiai skirdavo caras, ir jis tiesiogiai priklausė Vidaus reikalų ministerijai. Jis buvo vyriausiasis caro valdžios atstovas gubernijoje. Svarbiausia jo pareiga buvo valdomoje teritorijoje
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saugoti absoliutaus monarcho teises, skelbti jo įstatymus ir įsakymus
bei prižiūrėti jų vykdymą. Suvalkų gubernatorius buvo pavaldus
Varšuvos generalgubernatoriui. Dėl sustiprėjusių revoliucinių įvykių
1905 m. Suvalkų gubernijoje taip pat buvo įsteigta Suvalkų generalgubernatūra.
Įsteigtų apskričių viršininkai buvo pavaldūs gubernatoriui. Apskričių miestuose veikė Rusijos centrinių valdžios organų skyriai su
dideliu valdininkų aparatu, policija, žandarmerija, kuriai, be karinių
dalinių karininkų ištikimybės carui sekimo, buvo pavesta sekti visų
gubernijos valdinių ištikimybę valdžiai, buvo sekama kiekvieno iškilesnio asmens politinė veikla, sudaromos jų veiklos kartotekos.
Visų apskričių teritorijos buvo suskirstyta į mažesnius teritorinius vienetus, jie, skirtingai nuo likusios Lietuvos, buvo vadinami ne
valsčiais, o gminomis. Toks valsčiaus pavadinimas Suvalkų gubernijoje įsitvirtino iš Kongresinės Lenkijos karalystės laikų. Gminos teritorijos dydis priklausė nuo jai priskirtų kaimų skaičiaus ir jų dydžio.
Šio teritorinio vieneto termino lenkiška kilmė vedama iš lenkų gmin
„liaudis, minia“, gminny „bendruomeninis, liaudiškas, kaimiškas“.
Skyrėsi ne tik teritorinio vieneto pavadinimas, bet ir jo esmė.
Gminos turėjo savivaldos teises, jos buvo įgyvendinamos per visuotinį gminos gyventojų susirinkimą, šaukiamą keturis kartus per metus.
Dalyvauti susirinkime su balso teise galėjo visi sėslūs gminos gyventojai, turintys ne mažiau kaip 3 margų žemės nuosavybę. Savivaldai
atstovavo gminos vaitas ir jo padėjėjai seniūnai. Vaitą gyventojų susirinkimas rinkdavo trejiems metams. Jo padėjėjus – seniūnus rinkdavo
kaimai. Iki 1859 m. kovo 15 d. caro nutarimo gminų vaitais galėjo būti
tik dvarų savininkai. Gminos teismas skyrėsi nuo valsčiaus teismo.
Čia teismo pirmininkas, turįs mokslo cenzą, buvo skiriamas valdžios.
Gminos susirinkime buvo renkami tik suolininkai-pasėdininkai. Visi
gminų nutarimai buvo rašomi rusų kalba, tik po 1905 m. pradėta juos
rašyti lietuviškai. Gminų skaičius apskrityse įvairavo, nuo 11 gminų
Naumiesčio ir daugiausiai – 15 gminų – Suvalkų apskrityje.
Administracinį-teritorinį apskričių suskirstymą į gminas-valsčius, juose buvusių kaimų bei pagrindinių ekonominių-ūkinių vienetų – palivarkų, sodžių, miško sodžių, kolonijų ir bažnytkaimių –
skaičių rodo suvestinėje lentelėje pateikiami duomenys. Jie parengti
pasiremiant 1901 m. Sankt Peterburge išleistais Suvalkų gubernijos
etnografiniais sąrašais, sudarytais E. Volterio.
Gyventojai ir jų tautinė sudėtis. Šių naujų administracinių-teritorinių darinių teritorijose, 1897 m. visuotinio gyventojų surašymo
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duomenimis, gyveno 304,5 tūkst. lietuvių, arba 52,24 proc. visų gubernijos gyventojų. Tautinė gyventojų sudėtis gubernijos apskrityse
gerokai skyrėsi, tai akivaizdžiai matome iš 2 lentelėje pateikiamų duomenų. Visi duomenys paimti iš leidinio Statistinės žinios apie Lietuvą ligi karui 1914 m., išleisto 1919 m. Kaune, Prekybos ir pramonės
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2 lentelė. Tautinė gyventojų sudėtis pagal apskritis Suvalkų gubernijoje 1897 m.
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ministerijos Bendros statistikos departamento. Šiame leidinyje pateiktomis statistikos žiniomis bus grindžiami ir kiti straipsnyje minimi sūduvių žemės Suvalkų gubernijos duomenys. Tačiau dėl tautinės gyventojų sudėties apskrityse, manau, reikia pasiremti ir kitais šaltiniais,
siekiant objektyviau susivokti vėliau vykusiose Lietuvos Respublikos
kovose dėl savo teritorijų pietinėse ir vidurio gubernijos apskrityse.
Todėl vėliau pasitelksime ir kitus šaltinius, žinoma, kiek leidžia šio
darbo turinys.
Be to, lentelėje neįtraukta: 1) surašymo metu atskirai surašyti
gyventojai: 100 žemaičių ir 100 latvių; 2) iš visų 582,9 tūkst. gyventojų neįtraukta ir nesuskirstyta pagal tautybę 51,7 tūkst., o tai sudaro
8,87 proc. ir iškreipia šaltinyje pateikiamus duomenis.
Atskirai reikia pastebėti, kad 1897 m. gyventojų surašymo metu
fiksuoti apskričių gyventojų tautinės sudėties duomenys yra paveikti
to meto objektyvių ir subjektyvių veiksnių. Manau, jie gali tarnauti
daugiau tendencijoms išryškinti, o ne faktams konstatuoti.
Žiūrėdami į lentelėje pateikiamus duomenis iš viršaus į apačią,
t. y. nuo Augustavo apskrities Naumiesčio link, įrašytų lietuvių tautybės duomenų fizinę ir procentinę raiškos kaitą, aiškiai galime konstatuoti vykusius ilgalaikius, ryškius etninių sūduvių gyventojų ir jų
žemės slavizavimo ir polonizavimo procesus, ėjusius iš pietų ir rytų
(Augustavo apskritis pati piečiausia) link šiaurinės Sūduvos, t. y. Seinų, Marijampolės, Vilkaviškio, Naumiesčio apskričių teritorijų. Šia
kryptimi vyko didžiausia gyventojų kolonizacija ir intensyviausias
asimiliacijos – nutautėjimo procesas. Krašto gyventojams teko patirti gerokai didesnį nutautinimo politikos poveikį, palyginti su kitomis
Lietuvos sritimis. Čia veikė dvigubi nutautinimo faktoriai – lenkų ir
rusų tautybės valdininkų vyravimas visose valdžios institucijose ir jų
tendencingi siekiai lenkinti lietuvius, tiek statistinių duomenų apskaitoje, tiek ir dvasiškai, veikiant per švietimą ir ypač bažnyčią. Tam jie
turėjo ir įrankį – ilgą laiką Kongresinėje karalystėje galiojusį įstatymą
dėl valstybinės lenkų kalbos statuso.
Miestuose, civilizacinės kultūros centruose, dariusiuose poveikį
viso krašto socialiniams, dvasiniams ir politiniams procesams, gyventojų daugumą sudarė ne lietuviai, kurių buvo tik 9,24 proc., o svetimos etninės, paprotinės kultūros nešėjai. 1897 m. gyventojų surašymo
duomenimis, gubernijos miestų gyventojų daugumą sudarė: lenkai –
26,9 proc., žydai – 40,08 proc. ir rusai – 15,35 proc. Prie visų nutautinimo veiksnių pridėkime dar vaikų mokymą mokyklose tik lenkų kalba,
vėliau – tik rusų ir pajusime didžiulę, sunkiai įsivaizduojamą nutautė-
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jimo naštą, tekusią mūsų krašto tėvams ir jų vaikams. Jono Totoraičio
pateiktuoseVinco Kudirkos prisiminimuose sakoma:
Lietuviškai kalbėti buvo uždrausta mokiniams ne tik pačioje progimnazijoje, bet ir namie, ne tik su mokiniais, bet ir su tėvais, kai sūnų
atveždavo po švenčių ir šiaip kada atvažiuodavo lankyti, už kalbėjimą lietuviškai buvo baudžiama, kalbėjusiam užkabindavę ant kaklo
lentelę, vadinamąją „metelingą“ – pažeminimo ir paniekos ženklą.
Pastarasis ją nešiodavęs, kol gaudavęs užkabinti kitam lietuviškai
prašnekėjusiam... (Vincas Peckus, Senoji Marijampolės gimnazija,
Kaunas, „Šviesa“, 1992, p. 6.)
Dar viena aplinkybė, kuri verčia abejoti 1897 m. gyventojų surašymo pagal tautybę duomenimis, yra ta, kad dauguma surašinėtojų
buvo lenkai arba lenkiškai kalbantys asmenys. Žinome, kad lietuvių
kalba buvo niekinamai vadinama „chlopų, mužikų“ kalba ir dalis gyventojų bandė mėgdžioti „ponų“ kalbą. Tokius „mėgdžiotojus“ surašinėtojai lengva ranka priskirdavo lenkų tautybei. Be to, minėto istorinio
šaltinio duomenimis, aiškėja, kad net 51,7 tūkst. gubernijos gyventojų,
o tai beveik 9 proc. visų gyventojų, nebuvo priskirti jokiai tautinei
grupei. Žodžiu, 1897 m. gyventojų surašymo duomenys apskritai kelia
nepasitikėjimą, ypač duomenys apie tautybę, ir tai skatina gubernijos
gyventojų pasiskirstymą pagal tautybes patyrinėti plačiau dėl jo ypatingos svarbos netolimoje tų laikų politinėje perspektyvoje – atkuriant
Lietuvos valstybę ir jos ginčuose su Lenkija dėl etninių žemių.
Valdantieji, rusų valdininkai, nebuvo suinteresuoti skatinti krašto
etninės kultūros pažinimo, o lenkų slaviška kilmė, jų slavizmai, bent iki
1864 m. sukilimo, jiems atrodė artimesni. Caro patikėtiniams valdininkams rusams buvo keliami reikalavimai skleisti rusų kultūrą, stiprinti
jos dvasinę įtaką visomis valdžios ir pravoslavų bažnyčios jėgomis ir
ilgainiui asimiliuoti lietuvius. Taip istoriškai atsirado lenkams palanki
statistika dėl teritorinių etninių žemių ribų nustatymo – pavyzdžiui,
Seinų, Lazdijų, Punsko miestuose visai nesurašyta lietuvių tautybės
gyventojų. O juk tai seni Lietuvos miestai su aplink esančiais lietuviškais kaimais, baltiškais-lietuviškais upių, ežerų vardais, sūduvių
kapinynais, piliakalniais.
Dėl istorinės tiesos paminėkime tik čia pat, prie Suvalkų priemiesčio, esantį iškilų sūduvių kultūros paminklą – Šveicarijos pilkapyną, datuojamą II–V a. po Kr., kuriame rastas II–III a. žemdirbio kapas su metalinio norago arklu, IV ir V a. kunigaikščių kapai
su gausiomis įkapėmis – geležiniu kalaviju, skydu, sidabru ir auksu
puoštomis plokštelėmis, sidabrine žirgo figūrėle, žirgo galvos papuo-
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šalais ir kitomis įkapėmis. O ir gretimose apylinkėse yra kiti, kiek
vėlesnių laikų, Prūdiškių, Sauslankės, Drebulinės, Šiurpilio kapinynai, Šiurpilio ir Drebulinės piliakalniai. Visa tai turtingos sūduvių
Mėrūniškių žemės bendruomenės teritorija, minima 1278–1279 m.
P. Dusburgiečio Prūsijos žemės kronikoje.
Beje, oikonimas Mėrūniškis (Merunen) yra mūsų kalbos reliktas,
jis turi indoeuropietišką šaknį mer-, mar- „šlapia, dumblėta, pelkėta
vieta“ (Būga, t. 3, p. 593–594) ir yra jos priesaginis vedinys. Turint
mintyje senųjų amžių gamtinę aplinką, galima gerai suvokti tokio oikonimo atsiradimo aplinkybes. Dar ir mūsų laikais šiose apylinkėse
matome senovės aplinkos atspindžių, o dabartinė Mėrūniškio gyvenvietė yra prie pat Didžiojo Mėrūniškio ežero, kurio pirminis vardas
galėjo būti Meras, Maras. Į pietryčius nuo Mėrūniškio yra kitas ežeras,
sūduvių vadintas vardu Garbas, lietuviškai „kalnas“ – Kalnų ežeras.
1910 m., pagal gubernijos statistiką, joje gyveno 648 709 gyventojai, iš jų 344 705 lietuviai. Jie 1910 m. sudarė gubernijos gyventojų
daugumą, tai yra 53,14 proc. visų apskaitomų gyventojų. Lenkų tautybės gyventojų buvo 135 002, ir tai sudarė 20,8 proc. visų gubernijos
gyventojų; atitinkamai buvo 24 080, arba 3,71 proc., rusų; 35 339, arba
5,45 proc., vokiečių; 79 060, arba 12,19 proc., žydų. Pagal gubernijos
statistinius duomenis, nuo 1896 (E. Volterio etnografinių sąrašų papildomo tikslinimo laikas) iki 1910 m. gubernijos gyventojų skaičius kito
visai nežymiai, tik 5 340 žmonių. Tačiau bendroje gubernijos gyventojų
apskaitoje lietuvių sumažėjo 26 360 žmonių, o lenkų atvirkščiai – padaugėjo 11 996 žmonėmis. Net 30 104 žmonėmis padaugėjo vokiečių
tautybės gyventojų, ir atvirkščiai – 24 873 žmonėmis sumažėjo gubernijoje gyvenančių žydų, taip pat 4 322 žmonėmis sumažėjo rusų.
Tokia buvo Suvalkų gubernijos gyventojų statistika; ji neatitiko
kitame šaltinyje, Statističeskij ežegodnik Rosiji, 1910 g., skelbiamų
duomenų. Pagal pastarąjį, 1910 m. Suvalkų gubernijoje gyveno 667
tūkstančiai gyventojų, tai yra 18 291 gyventoju daugiau nei Pamiatnaja knižka. 1912 skelbiamuose 1910 m. duomenyse. Manau, tai to
laiko Rusijos statistikos lygmens bėdos, tačiau kitokios Suvalkų gubernijos statistikos nėra, taigi ja reikia naudotis su tam tikra potekste.
Galima manyti, kad fiksuojamas 19 291 gyventojo statistinis neatitikimas yra atsiradęs dėl kariuomenės skaičių didėjimo gubernijoje. Beje,
1915 m. Rusija ruošėsi atlikti naują visuotinį gyventojų surašymą, bet
kilęs karas atėmė galimybę sutvarkyti gyventojų apskaitą.
1914 m. sausio 1 d. Suvalkų gubernijoje gyveno 718 tūkstančių
gyventojų. Iš keturių lietuviškų žemių gubernijų ji buvo mažiausia
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3 lentelė. Suvalkų gubernijos gyventojų tautinė sudėtis pagal
apskritis 1910 m.
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tiek gyventojų skaičiumi, tiek ir teritorijos plotu. Tačiau tai buvo tankiausiai apgyvendinta gubernija. 1914 m. pradžioje joje vidutiniškai
viename kvadratiniame kilometre gyveno 58,29 gyventojo, Kauno
– 46,22, Vilniaus – 49,55, Gardino – 53,07 gyventojo. Gyventojų pasiskirstymas pagal apskritis buvo nevienodas, įvairavo tiek skaičius,
tiek tankumas.
Daugiausia gyventojų gyveno Marijampolės ir Suvalkų apskrityse, atitinkamai 127,4 ir 115,6 tūkstančio, o tankiausiai buvo apgyvendintos Suvalkijos ir Kalvarijos apskritys. 1913 m. duomenimis,
dauguma gubernijos gyventojų buvo katalikai, jie sudarė 80,4 proc.
visų gyventojų. Pravoslavų buvo 2,3 proc., judėjų – 11,3 proc. ir protestantų – 6 proc.
Gubernijos ūkis. Turimi statistiniai duomenys byloja apie labai silpną mūsų krašto urbanizacijos laipsnį (miestuose gyveno tik
13,64 proc. gyventojų), prastą miestų ūkio būklę. Suvalkų gubernijos miestų pagrindinė funkcija buvo administracinė, prekybinė. Kitas
miestams būdingas funkcijas atliko pasenusios, primityvaus gamybos lygio amatininkų dirbtuvės, silpnai išvystyta paslaugų, švietimo,
kultūros sfera. Tų laikų miestų infrastruktūros lygis tarsi bylojo apie
prabėgusios epochos amžius ir rodė ekonominį, kultūrinį dvasinį atsilikimą. Žinoma, neypatinga miestų būklė buvo ir kitose etninės Lietuvos žemėse. Tai suprantama – čia taip pat valdė carinė Rusija su savo
atsilikusia pramonine gamyba, neišvystyta ekonomikos infrastruktūra
ir silpnai pažengusia urbanizacija. Tačiau tose gubernijose jau vystėsi
kai kurie pramonės centrai ir plėtėsi pramoninė gamyba. Tiesa, paskutiniame prieškario dešimtmetyje pradėjo sparčiai augti ir Suvalkų gubernijos miestų gyventojų skaičius (padidėjo 29,5 proc.), ir tai bylojo
apie bendrąją kryptį į spartesnę pramoninę gamybą.
Čia pat pravartu žvilgtelėti į kitų lietuviškų gubernijų gyventojų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą – kaimą, miestą. Minėto
statistinio rinkinio duomenimis (žr. p. 6), 1914 01 01 Kauno gubernijos kaimo vietovėse gyveno 89,49 proc. visų gyventojų, miestuose –
10,51 proc., turint omenyje tai, kad Kauno gubernijai priklausė visa
Žemaitija ir beveik visa Aukštaitija. Tai 3,13 proc. daugiau nei Suvalkų gubernijoje. Vilniaus gubernijoje kaimo vietovėse gyveno
86, 07 proc., miesto – 13,93 proc., Gardino gubernijoje atitinkamai –
81,86 proc. ir 18,14 proc. gyventojų. Rusijos imperijoje 1913 m. 82–85
proc. visų gyventojų gyveno kaimuose.
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Suvalkų gubernija ilgą laiką buvo Kongresinės Lenkijos karalystės,
paskui carinės Rusijos pakraštys, jame svarbiausias buvo žemės ūkis. Čia
1807 m. Napoleono kodeksu panaikinta baudžiava, įsitvirtino Napoleono teisynas. Visu šimtmečiu anksčiau nei Kauno ir Vilniaus gubernijose
rėžinė žemėnauda pasikeitė į pažangesnę žemėnaudą, į smulkiasklypę
vienkieminę sistemą. Čia 1820–1864 m. daugelis kaimų buvo išskirstyta
į vienkiemius, žemvaldžiai perėjo prie žemės rentos – činšo. Palivarkai,
atsiradę Lietuvoje dar po Valakų reformos, kaip ūkinis gamybinis vienetas panaikinus lažą virto gana pažangiais laukininkystės ir gyvulininkystės ūkiais su pagalbiniais verslais: degtinės varyklomis, alaus bravorais, pieninėmis ir kitais. Jų lietuviškose gubernijos apskrityse buvo
apie 915 ir jiems, 1894 m. duomenimis, priklausė 22,5 proc. visos žemės
nuosavybės. Suvalkų gubernijoje 1905 m. majoratų (dvarai nedalinami,
nepaveldimi padalijimo būdu) nuosavybei priklausė 21,8 proc. visos žemės. Palivarkai išliko iki pat Lietuvos žemės reformos 1922 m.
Sūduvos valstiečių padėtis gubernijoje tapo daug geresnė nei kitų
Lietuvos valstiečių, kai 1864 m. caras Aleksandras II visus Lenkijos
karalystės valstiečius be išpirkos pripažino jų valdomos žemės savininkais ūkininkais. Dabar jie galėjo daug veiksmingiau reikšti iniciatyvą, formavosi rinkos ūkis. Šios lietuviškos Sūduvos dalies – Marijampolės, Kalvarijos, Naumiesčio, Vilkaviškio, Suvalkų ir Seinų apskričių
– kaimai daug sparčiau plėtojosi ne tik ekonomiškai, bet ir kultūriškai,
greičiau sąmonėjo tautiškai, ugdė savo inteligentiją, stiprėjo visuomeniškai. Gubernijoje 1905 m. apie 40 proc. visos dirbamos žemės priklausė dideliems, 16,8–50 hektarų, valstiečių ūkiams.
1910 m. Suvalkų gubernijoje buvo 1 957 bitynai su 10 150 avilių
– bičių šeimų. Jie pardavė 2 855 pūdus (46 766,32 kg) medaus, 458
pūdus (7 502,26 kg) vaško. Įdomumo dėlei paminėsiu, kad 1910 m.
vidutinė 1 kilogramo medaus pardavimo kaina buvo 0,5647 rublio.
1913 m. gubernijoje veikė dvi midaus daryklos, jose padaryta
4 376 litrai midaus. Taip pat veikė 12 alaus bravorų, juose pagaminta
10 325 514 litrų alaus, arba vidutiniškai vienam gubernijos gyventojui teko 14,38 litro alaus. 1912 m. gubernijoje veikė 30 degtinės gamybos įmonių, įmonėlių, jose dirbo 465 darbininkai, arba vidutiniškai po 15,5 darbininko, ir jos pagamino 3 634 231 litrą 40° degtinės.
1912 m. vidutiniškai vienam gubernijos gyventojui teko 5,06 litro degtinės. Daug tai ar mažai? Atrodytų, daug, bet tiesa geriau pažįstama
palyginimuose. Taigi, 2013 m., t. y. po 100 metų, vidutiniškai vienas
Lietuvos gyventojas suvartojo 13 litrų, skaičiuojant 100 proc. spiritu,
legalių degtinės, vyno ir kitų alkoholinių gėrimų, neskaitant alaus.

S ū duva D id ž iojo karo ugnyje . . .

447

Be maisto pramonės, XIX a. pabaigoje gubernijoje susikūrė palyginti stipri lengvoji pramonė. Daugiausia tai buvo šerių valymo bei
rūšiavimo įmonės Naumiestyje, Vilkaviškyje, Kybartuose, Vištytyje,
Kalvarijoje. Gana tankus buvo pieninių tinklas. Marijampolės apskrityje ties Kaunu – Panemunėje, Fredoje, Aleksote – buvo stambių plytinių, tarp jų dar 1883 m. įsteigta Rokų plytinė. Vilkaviškyje ir Kapčiamiestyje veikė žemės ūkio mašinų ir metalo apdirbimo dirbtuvės,
Prienuose – alaus darykla, Kalvarijoje, Balbieriškyje, Antanave – spirito varyklos, o Naumiestyje, Kalvarijoje, Vištytyje – odos dirbtuvės.
Kybartuose buvo pastatytos didelės geležinkelių mechaninės dirbtuvės, Virbalis tapo stambiu pasienio prekybos punktu.
Pramoninėje gamyboje 1900 m. buvo aiškiai matyti pasikeitusi
padėtis – gamyba vis daugiau telkėsi miestuose. Tais metais miestuose
buvo apie 48 proc. visų pramonės darbininkų ir gaminama 56 proc. jos
produkcijos.
Bendrąjį Suvalkų gubernijos pramonės gamybos lygį nusako tokie palyginimai: 1896 m. iš Rusijos europinės dalies 50 gubernijų ir 10
Lenkijos karalystės apskaitomų 60 gubernijų pagal pramonės gamybos apimtį Suvalkų gubernijai teko paskutinė – 60-a vieta, Vilniaus
gubernijai – 38-a, Kauno – 52-a. Suvalkų gubernijoje 1870 m. gyveno
6 proc. visų Lenkijos karalystės gyventojų, bet dirbantieji gubernijos
pramonėje sudarė tik apie 0,7 proc. ir gamino 0,8 proc. visos karalystės produkcijos.
Kokio lygio buvo lietuviškųjų gubernijų pramonės išvystymas?
Tai geriausiai galime pajusti, palyginę pagamintą pramonės produkciją, tenkančią vienam gyventojui įvairiose šalyse 1893 m. Taigi lietuviškosiose gubernijose vienam gyventojui buvo pagaminta pramonės
produkcijos maždaug už 5 rublius, Rusijoje už 25, Italijoje už 56, Austrijoje už 75, Olandijoje už 103, Vokietijoje už 122, Prancūzijoje už 141,
Anglijoje – už 207 rublius. Ką ir kalbėti apie Europos šalis, kai pagal
pramonės gamybos lygį lietuviškosios gubernijos net penkis kartus
atsiliko nuo Rusijos pramoninės gamybos lygio, skaičiuojant vienam
gyventojui. Tokį žemą gamybos lygį istoriškai lėmė žemas ekonominis-socialinis valstybės lygmuo, dinastiniai jungtinės Lenkijos-Lietuvos valstybės karai, bajoriška, šlėktiška vidaus politika ir valstybės
griovimas iš vidaus – tvyranti anarchija, trijų Europos imperijų vidinis
ir išorinis valstybės griovimas ir aneksija, prievartinė kolonijinė-imperinė Rusijos politika aneksuotose teritorijose.
Objektyvumo dėlei reikia prisiminti, kad ir carinės Rusijos spartesnė industrializacija prasidėjo į XIX a. pabaigą, 1914 m. išvakarėse ji
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buvo gerokai paaugusi, tačiau pasaulyje pagal pramonės produkcijos
bendrą apimtį užėmė paskutinę penktą vietą tarp stipriausių pasaulio
pramoninių valstybių (Europoje – ketvirtą). Jos dalis globalioje pramoninėje gamyboje buvo žemiau 6 proc., o Vokietijos – 14,8 proc.,
Anglijos – 13,6 proc., Prancūzijos – 6,1 proc.
Keliai. Dvidešimto amžiaus pradžia siejama su audringa ratinio
transporto revoliucija, pradėjo rastis oro transportas. Prasidėjusi automobilių era kėlė naujus reikalavimus kelių tinklui ir jų kokybei. Kelių
tinklo (sausumos, geležinkelių, vandens, jūrų ir oro), jų tarpusavio ryšių išvystymas ir techninės charakteristikos buvo labai svarbios nuo
pat prekinių-pramoninių kiekvienos šalies ryšių plėtotės pradžios, ir
visais laikais keliai buvo labai svarbūs dėl karinių strateginių tikslų.
Keliai tapo tarsi indikatoriais, rodančiais valstybių ekonominio išsivystymo lygmenį ir gebėjimus sparčiai plėtoti pramonę. Be objektyvių
pramoninės gamybos ir miestų plėtros paskatų, Rusijoje kelių plėtrai
daug įtakos turėjo kariniai tikslai ir jų įgyvendinimo planai; pirmiausia
jie reiškėsi pasienio teritorijose, t. y. ir Suvalkų gubernijos teritorijoje,
prisišliejusioje prie Vokietijos imperijos rytinių sienų – Prūsijos.
Suvalkų gubernijoje visi keliai buvo skirstomi į valstybinės
reikšmės kelius – plentus, gubernijos pašto kelius ir apskričių kelius.
Valstybinės reikšmės plentai buvo prižiūrimi iš valstybės lėšų ir muito mokesčių. Gubernijos pašto keliai, apskričių keliai remontuojami
ir prižiūrimi privalomos kelių prievolės būdu, vadinamos šarvarkine
prievole, ji buvo paskirstoma valstiečiams pagal valsčius, seniūnijas.
Kaimų vidaus keliai taip pat buvo tvarkomi šarvarkų būdu.
Valstybinės reikšmės plentas Peterburgas–Varšuva Lenkijos karalystėje, t. y. ir Suvalkų gubernijoje, pradėtas tiesti dar anksčiau, nei
caras Nikolajus I 1828 06 16 patvirtino kelio atkarpos nuo Peterburgo
iki Kauno per Zarasus planą. Kelio Kaunas–Suvalkai ruožas baigtas
tiesti 1820 m. (MLTE, t. 2, p. 117). Apie tai byloja ir Marijonų vienuolyno Marijampolėje 1817–1834 m. laikotarpio kronikos įrašas, rašytas
kunigo Mykolo Pietario, gimusio Trobiškiuose apie 1763 m., – kad
1825 06 16 kelio stotyje Marijampolėje lankėsi caras Aleksandras I,
paskui karieta atvažiavęs prie bažnyčios vartų.
Kelio atšaka – plentas iš Marijampolės per Vilkaviškį ir Virbalį
Karaliaučiaus link nutiestas 1829 m., tačiau dėl 1830 m. sukilimo Marijampolėje liko nepastatytas tiltas per Šešupę ir keleto kilometrų ilgio
privažiavimo keliai prie jo.
Gubernijos sausumos kelių tinklas 1913 m., karo išvakarėse, buvo
menkai išvystytas, esami keliai, išskyrus valstybinę magistralę Peter-
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burgas–Varšuva ir jos atšaką Marijampolė–Kybartai, žemų techninių
parametrų ir neatitiko augančių pramonės, prekybos plėtros reikmių,
stabdė krašto vystymąsi. Tokią išvadą remiu ir 2013 m. Marijampolėje
vykusioje konferencijoje, skirtoje Pirmojo pasaulinio karo priežasčių
prielaidoms aptarti, pranešėjų pagarsinta žinia. Rusija iki pat 1912 m.
rudens karo su Vokietija atveju laikėsi gynybinės taktikos ir todėl pagal visą Rytų Prūsijos pasienį buvo laikoma plati, mažai įsavinta (kelių
infrastruktūros požiūriu) teritorijos juosta, kurioje principingai nebuvo tiesiami keliai, siekiant šiame ruože karo atveju apsunkinti Vokietijos įsiveržimą į Rusiją. Šiai išvadai pagrįsti yra pakankamai įrodymų
žvelgiant į Rusijos karinę strategiją ir jos įgyvendinimą iki 1912 m.
rudens, bet apie tai jau ne šiame straipsnyje. Čia pat tenka pridurti,
kad tokią kelių struktūros padėtį ilgą laiką lėmė ir Lenkijos karalystės
politika Suvalkų vaivadijoje, vėliau gubernijoje, traktuojamoje kaip
karalystės tolimo pakraščio teritorija, kurioje buvo silpnas lenkiškos
šlėktos lobistinis sluoksnis.
Pirmasis geležinkelis, einantis per Suvalkų guberniją, atsirado
1962 m. Tai buvo 1861 m. pradėjusio veikti geležinkelio Sankt Peterburgas–Varšuva, nutiesto per Vilnių, Gardiną, atšaka iš Lentvario į
Kauną ir Virbalį–Kybartus; ilgai ji buvo vadinama Kauno–Virbalio geležinkeliu. Kybartuose buvo įrengta stambi pasienio su Prūsija geležinkelio perkrovimo stotis, nes reikėjo perkrauti krovinius iš
1 524 mm į 1 435 mm kelio pločio geležinkelio vagonus. Pastatyta didelė muitinė su sandėliais ir graži geležinkelio keleivių stotis.
1899 m. carinė Rusija, besirūpindama kariniu atžvilgiu stiprinti
savo vakarinę sieną su Vokietija Prūsijos paribyje, nutiesė nuo Varėnos geležinkelio stoties naują geležinkelį – į Gardiną per Alytų, Simną,
Šeštokus, Suvalkus, Augustavą. Tai buvo karinėms reikmėms skirtas
geležinkelis, sujungęs trečios kategorijos tvirtovės Alytuje karinę
įgulą su Suvalkuose, Augustave, Gardine stovinčia kariuomene, – tai
leido staigiai gabenti karinius krovinius į pasienio rajoną ir šiek tiek
kompensavo gerų kelių stoką.
Švietimas ir medicina. Po 1863 m. sukilimo caro valdžia ypač
rūpinosi neutralizuoti lenkų kultūrinę įtaką lietuvių gyvenamose apskrityse. Tuo tikslu 1866 m. atidaryta Veiverių lietuvių tautybės mokytojų seminarija, nors lietuvių kalbos mokymas joje tebuvo formalus
dalykas, jam buvo skirta tik dvi savaitinės valandos.
1911–1913 m. Suvalkų gubernijoje veikė 3 valstybinės gimnazijos, jose mokėsi 996–999 mokiniai. Tai Suvalkų berniukų, Suvalkų
mergaičių ir Marijampolės berniukų gimnazijos. Augustavo mieste
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veikė keturių klasių mokykla, o Seinuose – trijų klasių miesto mokykla. Kituose gubernijos apskričių centruose ir Šakiuose, Virbalyje,
Kybartuose, Liudvinave veikė dviklasės pradžios mokyklos. Dar Seinuose buvo dvasinė seminarija, joje studijavo 71–79 klierikai, ir minėta Veiverių mokytojų seminarija su 94 seminaristais, dvi technikos
ir amatų mokyklos su 54 moksleiviais. Kitų mokyklų amatininkams
rengti nebuvo, amato buvo mokomasi individualiai miestų amatų cechams priklausančių meistrų dirbtuvėse, kaime bei dvaruose – pas ten
dirbančius amatininkus. Toks mokymas rėmėsi tik praktika.
Gausiausias buvo pradinių liaudies mokyklų tinklas – 199 mokyklos. Jose mokėsi 11 216 mokinių, iš jų 7 466 berniukai ir 3 750
mergaičių. Liaudies mokyklose 1911 m., skaičiuojant 1 000 gyventojų, teko 24 mokiniai, arba 7 mokiniais mažiau nei vidutiniškai Kauno,
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų gubernijose, o bendras besimokančiųjų
Suvalkų gubernijoje mokinių skaičius 1 000 gyventojų siekė 29,7 mokinio ir buvo 8,25 mokinio mažesnis už keturių gubernijų vidurkį (Statističeskij ežegodnik Rosiji, 1912; 1914). Be minėto mokyklų tinklo,
gubernijoje 1912 m. dar veikė penkios privačios 7 klasių mokyklos:
Suvalkų miesto mergaičių, Marijampolės ir Vilkaviškio miestų mergaičių, Vilkaviškio vyrų mokykla su gimnazijos teisėmis ir Suvalkų
komercijos mokykla. Įvairiose vietose veikė apie 10 privačių pradinių
mokyklų.
Pagal šaltinį Hahdbuch der polnischen statistik Krakau, 1915,
apie 1912 m. 1 000 gubernijos gyventojų teko 392 mokantieji skaityti,
o 1897 m. pagal visuotinio gyventojų surašymo duomenis – 373,6 gyventojo. Kaip matome, per 15 metų mokančių skaityti padaugėjo tik
18,4 gyventojo, arba 1,84 proc., taigi, vidutiniškai per metus mokančių
skaityti daugėjo labai nežymiai, tik 0,123 proc. Turint mintyje, kad
mokančių skaityti buvo tik 39,2 proc., peršasi išvada: kraštas buvo
beviltiškai atsilikęs, ir taip buvo daugelį dešimtmečių.
Sveikatos apsaugos sistema, pradėjusi rutuliotis iš embrioninės
stadijos, šiek tiek pažengė į priekį, bet buvo silpna. Net Statističeskij
ežegodnik Rosiji, 1914 pateikiamos žinios pavadintos ne sveikatos
apsaugos, o sanitarijos organizacijų – ligoninių ir gydytojų, felčerių,
akušerių ir vaistininkų žiniomis (p. 64). Prisiminsime, kad pirmoji ligoninė Lietuvoje atsirado apie 1796 m. – tai Šv. Jokūbo ligoninė
Vilniuje, išsirutuliojusi iš sujungtų špitolių. Špitolės Lietuvoje paplito
pradedant XVI a. Tai buvo iš aukų, mecenatų lėšų išlaikomos prieglaudos beturčiams seneliams, paliegusiems beglobiams, invalidams.
Špitolės Suvalkų gubernijoje prie bažnyčių laikėsi gana ilgai.
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Gubernijoje 1912 m. veikė 7 ligoninės: Suvalkų Šv. Petro ir Povilo, Suvalkų žydų, Marijampolės Šv. Margaritos, Augustavo, Kalvarijos
psichiatrijos, Seinų ir Suvalkų karo ligoninės. Jose tebuvo 227 lovos.
Viena pirmųjų ligoninių buvo įsteigta Marijampolėje. Po trečiojo ATR
padalijimo Sūduva su Marijampole atiteko Prūsijos karalystei, ir apie
1797 ar 1807 m. apskrities centre Marijampolėje pastatyta 25 lovų ligoninė. Vėliau caro valdžia vietos gydytojo E. Uscinskio rūpesčiu ligoninę išplėtė iki 32 lovų ir buto ligoninės gydytojui. Ši ligoninė aptarnavo tris apskritis – Marijampolės, Vilkaviškio ir Naumiesčio, kuriose
1914 01 01 gyveno 305,7 tūkst. žmonių. Kiekvienoje apskrityje buvo
įsteigtas vyriausiojo apskrities gydytojo etatas.
Lietuvybės sąjūdis. Prie visų lietuvių tautinės kultūros slopinimo
siekių prisidėjo lietuviškos spaudos tradiciniais lotyniškais rašmenimis
uždraudimas. 1864 m. birželio 5 d. vieną pirmojo leidimo graždanka
Abėcėlės žemaitiškai lietuviškos egzempliorių ir caro Aleksandro II
įsako dėl valstiečių reformos Lenkijos karalystėje lietuvišką vertimą
Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas įteikė Vilniaus cenzūros komitetui, nurodydamas neleisti nuo šiol spausdinti jokio lietuviško elementoriaus, rašyto lotyniškomis raidėmis, ir leisti juos tik
perrašytus rusiškomis raidėmis. 1865 m. rugsėjo 23 d. Vidaus reikalų
ministerija išleido įsaką, draudžiantį lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis Rusijos imperijos europinėje dalyje. 1866 m. sausio 30 d. caras paskelbė žodinį įsaką, kad net Lenkijos karalystėje (taigi ir Suvalkų gubernijoje) valdiniai leidiniai lietuvių kalba turi būti spausdinami
graždanka. Negana to, 1872 m. gruodžio 20 d. Vyriausioji spaudos
reikalų valdyba priėmė nutarimą, draudžiantį įvežti iš užsienio ir platinti lietuviškus leidinius gotišku raidynu.
Carinė Rusija, kryptingai vykdydama politiką ištrinti, pašalinti
iš žmonių sąmonės lenkiškojo valstybingumo pradus ir diegti į lietuvių kultūrą rusiškąją, ėmėsi priemonių ugdyti savo inteligentiją. Tuo
tikslu Maskvos ir Peterburgo universitetuose įsteigta po 10 stipendijų
Suvalkų gubernijos – Sūduvos, Marijampolės ir Suvalkų gimnazijas
baigusiems studentams, jeigu jie yra gimę šioje gubernijoje ir yra valstietiškos kilmės, lietuvių tautybės, turi gimnazijos atestate gerą lietuvių kalbos pažymį. Lietuvių tautos atgimimo formavimuisi tai buvo
labai reikšminga. Į inteligentiją atėjo žmonės iš mažiausiai nutautėjusių ir sulenkėjusių sluoksnių – kaimo valstietijos. Dėl gyvenimo, darbo
būdo, papročių valstiečiai labiausiai išlaikė lietuviškumą, lietuvių kalbą – ja kasdien bendravo, dainavo dainas, sekė pasakas. Greta Lietuvos
senovės istorijos tai buvo tautinės kultūros gyvi šaltiniai.
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Lietuvos tautinio atgimimo pradžia siejama su mėnesinio laikraščio Aušra išleidimu. Jo iniciatoriai yra buvę Marijampolės gimnazijos
mokiniai ir Maskvos bei Peterburgo universitetų studentai lietuviai.
Pasirodė jis 1883 m. Ragainėje, Mažojoje Lietuvoje, Albano ir Kibelkos spaustuvėje ir buvo išspausdintas lietuviškomis raidėmis. Pirmasis
Aušros numeris išėjo su pastaba „Žurnalas, leidžiamas dr. Basanavičiaus“, kituose numeriuose jau parašyta: „Žurnalas, leidžiamas Lietuvos mylėtojų“. J. Basanavičius pirmo numerio įžanginiame žodyje
rašo, kad Aušra stengsis platinti „broliams“ žinias apie savo tautos
senąją istoriją ir šiuolaikinius lietuvių poreikius, kad savęs pažinimui
reikia pažinti savo praeitį, iš kurios išaugo šiandiena. Kaip teigia Mykolas Romeris, pirmasis lietuvių tautinio atgimimo istorikas, studijoje
Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą:
Intensyviausia „Aušros“ įtaka buvo Užnemunėje (Suvalkų žemėse). Toje srityje tuomet buvo daugeliu atžvilgių geriausios sąlygos
atgimimo srovėms plėtotis. [...] Be to, sienos su Prūsija artumas ir
glaudesnis bendradarbiavimas su šiuo kraštu lengvino Užnemunės
suartėjimą su pagrindiniu atgimimo akcijos židiniu, besitelkiančiu
Prūsijos teritorijoje.
Milžiniška buvo „Aušros“ įtaka lietuvių jaunimui. Toji įtaka ypač
pasireikšdavo ten, kur buvo gausesni jaunimo susibūrimai. Atgimimo
idėjos gyvybingiausiai plėtojosi tarp Marijampolės gimnazijos jaunimo. Čia iš tikrųjų buvo toks momentas, kai mokyklos valdžia bandė
taikyti divide et impera taisyklę [skaldyk ir valdyk], ne tik nekreipdama dėmesio į lietuvių moksleivijos augančios tautinės savimonės
apraiškas, bet tam tikra prasme netiesiogiai jas remdama, būdama
įsitikinusi, jog iš čia negresia joks pavojus rusų tautinei ir valstybinei
idėjai, nes lietuviai yra per daug silpni savarankiškam kultūriniam
gyvenimui ir patys puola į godžius ir rajus rusų nasrus.
Pacituotas mintis apie Marijampolės gimnazijos moksleivius patvirtina ir gimnazisto J. Mačio-Kėkšto su draugais 1884 m. pradėtas
leisti ranka rašytas laikraštėlis Priešaušris, jo išėjo 12 numerių. Tais
pačiais metais J. Mačys-Kėkštas pradėjo bendradarbiauti Aušroje, vėliau tapo Varpo bendradarbiu. 1900 m. emigravo į JAV ir redagavo
lietuvių laikraštį Vienybė lietuvininkų.
Daugelis gimnazistų bei Maskvos ir Sankt Peterburgo universitetuose studijas tęsusių studentų, susibūrusių apie Aušrą į patriotinę
lietuvių inteligentų aušrininkų grupę, save vadino Lietuvos mylėtojais. Apie 80 proc. jų buvo kilę iš Sūduvos. Aušrininkų sąjūdis pradėjo
įtvirtinti lietuvių kalbą spaudoje ir inteligentų kasdienėje vartosenoje.

S ū duva D id ž iojo karo ugnyje . . .

453

Lietuvos mylėtojai savo tikslus įgyvendino kultūriniu darbu ir švietimu, siekė panaikinti spaudos draudimą, rėmė nelegalius lietuvių leidinius, juos platino, kūrė ir propagavo slaptąsias mokyklas. Kai kurie
aušrininkai baigę studijas tapo lietuvių tautos atgimimo šaukliais ir
vadovais.
Vienas iš tokių šauklių, tautinio atgimimo pranašų ir kultūros
veikėjų buvo pedagogas Petras Kriaučiūnas. Jis gimė 1850 09 16 Papečkiuose, Kaupiškio valsčiuje, Marijampolės apskrityje. 1871 m. baigė Marijampolės gimnaziją. Toliau mokėsi Seinų kunigų seminarijoje
ir Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, bet, atsisakęs šventintis
kunigu, 1881 m. Varšuvos universitete įgijo lotynų kalbos mokytojo teises ir Marijampolės gimnazijoje pradėjo dėstyti lietuvių, lotynų,
graikų, vokiečių kalbas. Nuo pat kūdikystės išaugęs lietuvių kultūros
tradicijų aplinkoje, jau gimnazijoje drąsiai ir atvirai reiškė savo požiūrį nacionaliniu klausimu, nebijojo pasisakyti esąs lietuvis – to meto
gimnazijoje, persunktoje lenkiškosios dvasios, tai buvo negirdėtas
dalykas. Dirbdamas mokytoju įgijo didelį autoritetą tarp moksleivių,
už erudiciją jį gerbė kolegos. P. Kriaučiūno indėlį ruošiant būsimus
Lietuvos inteligentus patriotus labai vertino K. Grinius (Atsiminimai
ir mintys, t. 1, p. 40), vadinęs jo darbą „Petro Kriaučiūno apaštalavimu“, o į klausimą, kas gi ruošė lietuvių inteligentų kadrus ir kas jiems
parodė kryptį, kuri nuvedė iki nepriklausomos demokratinės Lietuvos,
atsakė: „svarbiausias čionai veikėjas buvo Petras Kriaučiūnas, kurio
pirmutinė tautinė 1881–1888 m. propaganda tarp Marijampolės valstybinės gimnazijos lietuvių moksleivių gal buvo nulėmusi kelią į nepriklausomybę“.
1886 m. Aušros leidimui nutrūkus, atgimimo procesas nesustojo. Vincas Kudirka su bendraminčiais 1888 m. Varšuvoje įkūrė slaptą
studentų organizaciją „Lietuva“, ir jie nusprendė leisti laikraštį. Tuo
tikslu 1888 m. birželio 29 d. Marijampolėje, tuometiniame viešbutyje
„Varšuva“, įvyko steigiamasis susirinkimas laikraščio Varpas leidimo
reikalu, ir 1889 m. išėjo pirmasis literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis Varpas, spausdinamas Prūsijoje. Laikraščio redaktoriumi su nedidelėmis pertraukomis iki pat mirties buvo V. Kudirka. Varpas buvo Lietuvos inteligentijos pastangų rezultatas, jame įsikūnijo
naujasis prodemokratinis judėjimas, vėliau pavadintas „varpininkų“
judėjimu.
Lietuviškos spaudos draudimas vertė ieškoti išeičių, kaip platinti
leidžiamą Prūsijoje Varpą, Ūkininką, kitus laikraščius, knygas. Tuo
tikslu Marijampolėje įkurta nelegali spaudos platinimo draugija „Sie-
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tynas“ su savo skyriais – kuopelėmis, jos darbe dalyvavo apie 70 žmonių. Draugiją 1894 m. subūrė ir jos pirmininku buvo Vincentas Šlekys.
Jos kuopelės veikė Balbieriškyje, Pilviškiuose, Naumiestyje, Gražiškiuose, Bartninkuose, Liudvinave, Kalvarijoje. Veikė ji trejus metus
iki 1897-ųjų, kol žandarų buvo susekta ir surengtas plataus atgarsio
sulaukęs teismas, atsakomybėn patraukta 34 asmenys. Galima sakyti, „Sietyno“ veiklos perėmėja buvo 1901 m. Marijampolėje įkurta
„Artojų“ draugija, ji išsilaikė iki spaudos draudimo panaikinimo. Dar
viena knygų platinimo draugija, „Lietuvos tarnai“, veikė Veiveriuose
1896–1900 m., ją organizavo Veiverių seminarijos auklėtiniai.
Draugijos, siekdamos padaryti knygą prieinamesnę daugiau žmonių, steigė slaptas bibliotekėles, skaityklas. Pernešti knygas, laikraščius per sieną knygnešiai paprastai naudojosi nešikų paslaugomis, su
kuriais būdavo susitariama iš anksto. Nupirkta spauda pakuojama į ryšulius – jie kartais sverdavo po 32 kg ir daugiau. Jiems pernešti būdavo
surenkama grupė nešikų, nuo 10 iki 30 vyrų, vedamų paties knygnešio
arba jam patikimo žmogaus. Nešikai su draudžiamomis knygomis pasislėpę laukdavo patogaus momento pereiti sieną. Perėjus sieną knygas reikėdavo nunešti iki tarpinio punkto, esančio už kelių kilometrų,
ten būdavo atsiskaitoma su nešikais. Iš čia spauda buvo slaptai vežama
į platinimo punktus.
Sūduva tapo pagrindiniu draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo Lietuvoje regionu, joje sukurtas platus knygų gabenimo per sieną ir tolesnio jų platinimo tinklas. Apie šios veiklos mastą iškalbingai
byloja kasmet konfiskuotų leidinių skaičius – paskutinį spaudos draudimo dešimtmetį jis kasmet siekdavo nuo 7 000 iki 23 000 egzempliorių, per 1889–1904 m. buvo sulaikyta 234 300 egzempliorių lietuviškų
leidinių (VLE, t. 13, p. 183). Šios aplinkybės ir kilęs 1904 m. revoliucinis sąjūdis privertė carą 1904 05 07 panaikinti spaudos draudimą
lietuviškais rašmenimis.
Spaudos draudimas, lenkinimas per mokyklas, bažnyčias trukdė
lietuvių bendruomenių konsolidaciją Sūduvos žemėse Suvalkų gubernijoje.
Tautinio atgimimo sąjūdžio entuziastai, minėtų draugijų nariai,
siekdami įtraukti daugiau žmonių į lietuvybės gaivinimo veiklą, pradėjo rengti slaptus spektaklius, dainų vakarus. Pirmuoju lietuvišku
vakaru Sūduvoje, regis, yra laikomas Kalvarijos ūkininko troboje
1896 m. Marijampolės jaunimo suvaidinta pjesė Šmėkla. 1901 m. Žiūrių Gudelių kaime surengtas vakaras, kuriame pirmą kartą Sūduvoje
suvaidinta Juozo Vilkutaičio-Keturakio šmaikšti komedija Amerika
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pirtyje apie to laiko tautos „bėdą“ – didžiulę emigraciją. Ši komedija „Artojų“ draugijos rengtuose slaptuose vakaruose buvo suvaidinta
dar bent dešimtyje vietų; vaidinimų metu buvo platinamas nelegalus laikraštis Varpas ir kiti. Tačiau pirmas viešas spektaklis Amerika
pirtyje Sūduvoje, Marijampolės mieste, Kazio Griniaus ir jo žmonos
Joanos Pavalkytės-Griniuvienės pastangomis įvyko 1905 m. gegužės
28 d. Šiame lietuvybės sklaidos sąjūdyje visą laiką aktyviai reiškėsi Marijampolės gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai, susibūrę į
lietuvių dramos, choro ratelius, miesto klubo salėje jie surengė keletą
vakarų – taip tada vadino viešus spektaklius su choru ir šokiais. Atostogų metu, kaip prisimena jų aktyvus dalyvis Petras Klimas, „ilgavežimiais“ veždavo į Liudvinavą, Kalvariją, Vilkaviškį, Naumiestį. Pagrindiniu tų vakarų režisieriumi ir chorvedžiu buvo Albinas Iešmanta.
Petras Klimas jau gimnazijoje pradėjo reikštis kaip gabus publicistas ir vertėjas, jo pirmuosius feljetonus 1908 m. pradžioje išspausdino Vilniaus Žinios. Tų pačių metų pradžioje, remiamas draugų, jis
pradėjo leisti hektografuotą laikraštėlį moksleiviams Mokinių Draugas. Tai buvo pirmasis laikraštis Marijampolės istorijoje. Jau rudenėjant žandarai, padedami išdaviko, susekė nelegaliai leidžiamo laikraštėlio visus leidėjus, ir juos pašalino iš gimnazijos. Patariant K. Griniui,
pašalintieji penki moksleiviai, laukiantys teismo Suvalkuose, kreipėsi
į III Dūmos deputatą advokatą Andrių Bulotą, prašydami juos ginti
teisme. Jis be honoraro sutiko ir jo dėka 1909 m. vasarą įvykusiame
teisme visi teisiamieji buvo išteisinti.
Atgavus spaudos laisvę išsiplėtė patriotinio darbo barai. Apie tai
byloja išaugęs įvairių draugijų skaičius Marijampolėje. Tuo laiku įregistruota apie 13 įvairių draugijų ir jų skyrių. Tai K. Griniaus ir jo
žmonos J. D. Pavalkytės-Griniuvienės iniciatyva 1905 m. įkurta „Šviesos“ draugija, 1906 m. įkurta lietuvių krikščionių „Žiburio“ draugija
ir kitos. Ypač plačia ir aktyvia veikla pasireiškė muzikos, literatūros
ir dramos draugija „Gabija“, įsteigta 1910 m. Jai vadovavo tuomet dar
Varšuvos konservatorijos studentai A. Iešmanta ir J. Bendorius, vėliau
tapę iškiliomis Lietuvos kultūros asmenybėmis.
Aušrininkai atliko didelį darbą gindami lietuvių kalbos teises. Jie
kalbai pripažino pagrindinę funkciją – išsaugoti tautos gyvybę, tai galima išreikšti pasakymu: išliks kalba, išliks ir tauta. Tuo metu kovoti
už lietuvišką žodį reikėjo visur: bažnyčiose už lietuviškas pamaldas ir
pamokslus, įstaigose, mokyklose, kad nutautėję bajorai grįžtų prie lietuvių kalbos. Buvo kovojama už spaudą lietuvišku žodžiu ir lietuvišku
raidynu.
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Apie Sūduvos krašto indėlį į Lietuvos literatūrinės ir bendrinės
kalbos formavimą reikšmingai yra pasisakęs lietuvių kalbos mokslininkas Zigmas Zinkevičius:
Pirmiausia pasakytina, kad „Aušros“ kalbos prototipas, tarsi
savotiška aušrininkų repeticija, buvo hektografuotas Maskvos studentų [lietuvių iš Sūduvos] laikraštėlis „Aušra“ (1880–1881). Kaip ir
tikrosios „Aušros“, dauguma to laikraštėlio bendradarbių buvo vakarų aukštaičiai [taip vadina sūduvius], baigę Marijampolės gimnaziją. Jie rašė laikydamiesi Šleicherio bei Kuršaičio gramatikos normų.
[...] „Aušroje“ (tikrojoje, ne hektografuotoje) tarmės pasirinkimas
nebekelia abejonių. [...] Tvirtinama, jog „tik viena vienintelė rašto
kalba turi būti“. [...] Jo pagrindą sudaro vakarų aukštaičių [sūduvių]
pietinės dalies – tiek Mažojoje, tiek Didžiojoje Lietuvoje – fonetinė
sistema ir morfologija (Lietuvių kalbos istorija, t. 5, p. 89).
Apibendrindamas Aušros indėlį į dabartinės lietuvių bendrinės
kalbos susidarymą sako, kad jį nulėmė ir iš esmės tam procesui davė
pradžią Aušra, tinkama linkme nukreipusi tolesnę kalbos raidą.
Pasirinkti tarmę pradėjusiam eiti Varpui nekėlė jokių problemų,
nes jo redaktoriai Juozas Adomaitis-Šernas, Juozas Bagdonas, Kazys
Grinius, Jonas Kriaučiūnas, Vincas Kudirka, Stasys Matulaitis buvo
sūduviai. Tikras lobis laikraščiui buvo kalbininkas Jonas Jablonskis.
Jis nuo pat laikraščio pasirodymo daug padėjo redaktoriams, daug
rašė kalbos taisyklingumo temomis, nuo 1893 m. tapo tikru Varpo
kalbos prižiūrėtoju. Laikraščio įnašas į bendrinę lietuvių rašomąją
kalbą labai didelis. Kaip sako Z. Zinkevičius: „Padėti stiprūs būsimo rašomosios kalbos rūmo pamatai.“ (Lietuvių kalbos istorija, t. 5,
p. 104.)
Stiprėjanti 1905 m. revoliucija Rusijoje, imperijos pakraščiuose
– Lietuvoje – peraugo į tautinę revoliuciją. Visuotiniai streikai imperijoje privertė caro valdžią nusileisti ir 1905 10 30 jis išleido manifestą,
paskelbusį apie asmens neliečiamybę, sąžinės, žodžio, susirinkimų ir
sąjungų laisvę, pažadėta sušaukti Valstybės dūmą – įstatymų leidžiamąjį organą.
1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje įvyko Lietuvių suvažiavimas,
vėliau vadinamas Didžiuoju Vilniaus seimu, jame dalyvavo apie 2 000
asmenų. Jis pasisakė už esmines demokratines reformas imperijoje ir
Lietuvoje, už Lietuvos autonomiją etnografinėse ribose, už lietuvišką
pradžios mokyklą. Petras Čepėnas Naujųjų laikų Lietuvos istorijoje,
t. 1, p. 345–347 pateikia Didžiojo Vilniaus seimo nutarimus, kurie buvo
paskelbti Vilniaus Žiniose 1905 m. gruodžio 7 d. Iš jų norėčiau išskirti
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nutarimą II Lietuvių autonomija, kurį galima laikyti pirmu žingsniu į
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą. Jame rašoma:
Reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu, ir slaptu balsavimu... autonomiškoji Lietuva
turi būti sudėta iš dabartinės etnografiškos Lietuvos, kaipo branduolio...
Suvalkų gubernijos lietuviai vienbalsiai pripažino reikalingu
drauge su kitų gubernijų lietuviais kovoti už autonomiškąją Lietuvą,
tai suvažiavimas nutarė, kad Suvalkų gubernijos lietuviai turi būti
priskirti prie autonomiškos Lietuvos...
Santykiai su kaimyniškomis Rusijos šalimis turi būti paremti ant
federacijos pamatų.
Visa Suvalkų gubernijos teritorija buvo sūduvių-lietuvių etninėse
žemėse, o etninės žemės driekėsi dar gerokai toliau į rytus ir pietus
nuo gubernijos teritorijos ribų. Todėl būtina pabandyti kiek plačiau
pažvelgti į prasidėjusios diplomatinės, politinės kovos pradžią, kuri,
kaip rašyta anksčiau, buvo pridengta Lenkijos karalystės teritorijos
faktu, joje galiojusiu lenkų kalbos valstybiniu statusu mokyklose, visų
lygių valdžios institucijose ir bažnyčiose. Ir dar sukurto lenkiškojo
dvasinio, emocinio, kultūrinio lauko skleidžiama lenkiškumo atmosfera gyvenamojoje aplinkoje Suvalkų gubernijoje bei pačių lenkų vedamoje gyventojų statistikoje turėta nuostata čia buvusius lietuvius de
facto laikyti lenkais. Kaip parodė netolimos ateities įvykiai, neįveikus
lietuvių minėtomis priemonėmis, sūduvių-lietuvių etninės žemės tapo
lenkų nacionalistų organizuotos karinės ekspansijos objektu.
Dėl Suvalkų gubernijos lietuviškųjų žemių – Sūduvos žemių priklausomumo Lietuvai, lietuvių etninėms žemėms, ir lenkų siekių priskirti jas lenkiškoms žemėms vyko lenkų veikėjų paslėpta ir atvira politinė kova. Apie tai byloja K. Grinius knygoje Atsiminimai ir mintys,
t. 2, p. 155–162. 1905 m. pabaigoje K. Grinius dalyvavo Rusijos žemietijų, arba savivaldybių, ir visuomenės veikėjų suvažiavime Maskvoje,
kaip vienas iš trijų lietuvių atstovų. Suvažiavimas buvo inspiruotas
caro 1905 m. spalio manifestui palaikyti. Jo metu lenkų atstovai, susirinkę į atskirą pasitarimą, pasikvietė ir lietuvių atstovus. Jame bandė, pirmiausia K. Grinių, atstovavusį Suvalkų gubernijai, įtikinti, kad
Suvalkų gubernija liktų prie Lenkijos, jai siekiant autonomijos statuso
Rusijos imperijos sudėtyje. Lenkams buvo pareikšta – Suvalkijos autonominei Lenkijai neduoti.
Dar 1904 m. Vilniuje įvairių tautybių – lietuvių, lenkų, žydų atstovai buvo sudarę vadinamąjį autonomistų (tos idėjos gyvos dar nuo
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Napoleono laikų) ratelį ir mėgino kovoti dėl Lietuvos autonomijos, tačiau kai lietuviai iškėlė būsimosios autonominės Lietuvos teritorijos
klausimą ir būtinumą į jos teritoriją įtraukti visas Suvalkų gubernijos
lietuviškas apskritis bei dalį, pabrėžiu – tik dalį, Suvalkų ir Seinų apskričių, tai Vilniaus autonomistų ratelis iširo.
1907 m. sausio mėnesį vykusių rinkimų į II Dūmą metu nuo Suvalkų gubernijos išrinkti advokatas Audrius Bulota ir Petras Leonas,
abu Sūduvos žemės iškilūs sūnūs, atkakliai priešinosi lenkų sumanymui Suvalkų guberniją prijungti prie Lenkijos. P. Leonas, 1907 05 16
kalbėdamas II Dūmoje dėl žemės reformos, siūlė vykdant reformą
žemę duoti valstiečių nuosavybėn, nes tokia yra Lietuvos valstiečio
teisinė sąmonė ir žemės reformą Lietuvoje geriausiai galėtų atlikti autonomiškas Lietuvos seimas. P. Leonas Dūmos deputatams atskleidė
istoriją apie Suvalkų gubernijos priskyrimą Lenkijos karalystei ir nepritarė lenkų frakcijos reikalavimams, kad žemės reformą Suvalkijoje
vykdytų autonominė Lenkija, nes be etninių žemių priklausomybės
Suvalkijoje esančius dvarus valdo lenkų dvarininkai. Po jo kalbėjęs
A. Bulota pageidavo, kad žemės reforma būtų vykdoma visoje Lietuvoje, tai yra ir Suvalkų gubernijoje.
1905 m. revoliucija atvėrė kelią demokratijai, bet jai pačiai reikėjo
laiko augti ir bręsti, kartu ji pastūmėjo reakcines jėgas vėl susigrąžinti
prarastas pozicijas.
Kaip vieną iš tokių faktų galima paminėti „Šviesos“ draugijos
likimą. Dėl pradėjusios stiprėti carinės valdžios reakcijos Lietuvoje
slopinant lietuvybę ir jos remiamos dešiniosios pakraipos laikraščių,
katalikiškos pakraipos visuomenės veikėjų priešiškumo draugijos veiklai 1908 m. pabaigoje „Šviesos“ draugija valdžios buvo uždaryta.
1908 09 27 suėmė aktyviausius jos narius ir 24 iš jų teisė. Kalvarijos
kalėjime atsidūrė K. Grinius ir jo žmona Joana, kuriuos kaltino priklausymu Socialdemokratų partijai ir platinimu draudžiamos literatūros, siekiant nuversti esamą valdžią. Tokie trafaretiniai kaltinimai
buvo pateikti visiems suimtiems „Šviesos“ draugijos nariams. Kaip
teigia pats Grinius, jo žmona dėl nėštumo iš kalėjimo buvo paleista
anksčiau, o jis kalėjime išbuvo 67 paras ir tuoj po arešto ištremtas
iš „Lenkijos“ Marijampolės į Vilnių. (Sūduva formaliai buvo laikoma
esanti Lenkijos karalystėje.) Po uždarymo draugija dar kurį laiką tęsė
savo veiklą, kol 1911 m. pabaigoje buvo galutinai likviduota. Tokį didelį laiko atotrūkį tarp draugijos uždarymo valdžios sprendimu ir faktiško veiklos nutraukimo galima paaiškinti J. Griniuvienės labai energingu veikimu per tuometinio vyriausybės vadovo Stolypino, kuris
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tuomet ilsėjosi Kalnoberžio dvare netoli Kėdainių, adjutantą; taip pat
per tolimą giminaitę Mariją Eimutytę, gyvenusią Peterburge, pavyko
išteisinti visus šviesiečius. Nukentėjo ir kitos draugijos bei asmenys.
Istorijos laiko ženklai. Pietvakarinės Lietuvos žemėse, jų erdvėse plyti nuostabaus gamtos grožio, turtingos proistorės ir istorijos,
kultūros ir dvasinio paveldo kraštas Sūduva. Etnonimas Sūduva, į pasaulio istoriją įrašytas II amžiuje, yra nuostabus perlas Lietuvos istorijos karūnoje. Čia, pietuose, į dangaus mėlį kyla Sūduvos aukštuma
su apvalėjančiomis keiminėmis kalvų viršūnėmis, čia mus vilioja gaisomis ežerai, ežerėliai su probaltų ir baltų amžiais sukurtais vardais:
Ančia, Danajus, Dotamas, Dusia, Punia, Geidsrytis-Vištytis, čia aukštumos versmėse gimsta upė, įprasminta mūsų protėvių lyriškiausiu,
poetiškiausiu strazdų giesmininkų – lakštingalų vardu Sesape-Šešupė.
O kiek, skubėdama per visą Sūduvą į Nemuną, ji priglobia sesių upių
vandenų su jų archajiškais vardais – mūsų lietuvių kalbos lobiais? Tik
keletas iš jų: Dovinė, Kirsna, Sūduonė, Jūrė, Širvinta su Aista, NovaNava, Aukspirta, Jotija su Orija, – o kiek juose užkoduota amžių, kokie
čia lobiai indoeuropeistikai, mūsų kalbotyrai!
Šioje tiek daug istorijos skriaudų menančioje žemėje atėję 1914
metai prasidėjo labai siautulingai – sausio pirmosios audromis ir uraganu Baltijos pajūryje sausio 9–10 dienomis. Tai buvo tarsi gamtos
perspėjimas dėl įkaitusios politinės įtampos Europoje tarp baigusių
formuotis karinių-ekonominių blokų – Antantės ir Centrinės Europos šalių – apie galimus pražūtingus jų siekius. Tačiau, deja deja, ši
metafora „nepasiekė“ įkaitusių Trilypės sąjungos (Vokietija, Austrija-Vengrija ir Italija), be abejo, vadovaujamos Vokietijos, ir Antantės
(Anglija, Prancūzija ir Rusija) vadų protų. Tarptautinė atmosfera kaito
toliau per Bosnijos krizę (1908–1909), Balkanų karus (1912–1913) ir
sukėlė Didįjį karą.
Šio straipsnio apimtis neleidžia plačiau atskleisti per kilusį karą
patirtų niekuo dėtų mūsų tėvynainių dvasinių kančių, jų žūčių, moralinių ir turtinių nuostolių, prasidėjusios vokiečių okupacijos daromų
skriaudų ir mūsų didžiavyrių politinių, diplomatinių kovų atkuriant
valstybę. Manau tai padaryti kitame darbe, o dabar tenka tenkintis tik
kai kuriais su mūsų kraštu susijusiais fragmentais.
Mūsų ir mūsų tėvų žemėje 1914 m. rugpjūčio 17 d. pradėję griaudėti Didžiojo karo pabūklai pradžioje nusikėlė į Mažosios Lietuvos
žemę. Pirmieji mūšiai, prasidėję prie Stalupėnų (dab. Nesterovas),
Gumbinės (dab. Gusevas), nusirito gilyn ir buvo vokiečių sustabdyti
per 60 kilometrų nuo Karaliaučiaus. Tačiau vokiečiai, pervežę iš Vaka-
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rų fronto papildomas pajėgas, dėl rusų generolų nesuderintų veiksmų,
blogos logistikos sumušė abi įsiveržusias rusų armijas ir rugsėjo 16
dieną jau šeimininkavo Kalvarijoje. Vėl puolę rusai rugsėjo 30 dieną
Kalvariją susigrąžino.
Tačiau karų be savo giltinės nebūna.
Pateiksiu 1914 m. spalio 16 d. laikraščio Rygos garsas nr. 79 korespondenciją apie Vokietijos kariuomenės padarytus nuostolius Kalvarijos miesto ir apskrities gyventojams.
Kalvarijos miestas buvo užimtas nuo 16 iki 30 rugsėjo. Ant miesto
uždėta 10 tūkst. rb. kontribucijos, iš kurių užmokėta 3600 rb., likusieji
neišreikalauti. Brangesni daiktai išgrobstyti. Kalvarijos paviete sudeginta keletas dvarų, tame skaičiuje majorato dvaras „Kalvarija“.
Simno miestelyje išdegė laike mūšio dvi gatvi. Apgadinta bažnyčia.
Žmonėms pradeda trūkti maisto, gyvulių užtektinai.
1915 m. vasario 13 d. vokiečiai vėl užėmė Kalvariją ir fronto linija
ilgiau sustojo į rytus nuo Kalvarijos – iki naujo vokiečių puolimo šia
kryptimi 1915 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Prie Kalvarijos mieste
ir apylinkėse vykusių karo veiksmų sustojau todėl, kad dėl straipsnio
apimties nėra galimybės apžvelgti visą karo eigą ir jo metu patirtas
visas gyventojų negandas. Bet yra dar viena priežastis. Iš visų Sūduvos krašto miestų karas taip smarkiai nusiaubė tik Kalvariją, faktiškai
miesto neliko. Pagal tuo metu Kalvarijoje dirbusio gydytojo Kazimiero Jokanto prisiminimus „Kalvarijoje vokiečių okupacijos metu 1914–
1918“ (Karo archyvas, t. 8),
Komendanto grasinimai sudeginti miestą buvo įvykdyti... Prieš
Velykas (šv. Velykos 1915 m. buvo 4 balandžio) buvo padegtos abejos kareivinės – pietų ir šiaurės miesto pusėje. Tuo metu buvo sudeginti ir didžiuliai kalėjimo mūrai, vokiečių pastatyti XIX amžiaus
pradžioje. Per kelis kartus buvo deginamas ir pats miestas… labai
tvirtai pamenu faktą, kad vokiečių kareiviai degino miestą... Ir štai
ištinka gaisras. Žmonės neša velka, ką gali, į lauką... Matau tą vaizdą iki šiai dienai. Verksmo ir klyksmo negirdėti. Per daug skausmo...
Suakmenėjo širdys.
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Apsakymas
Pirmieji mano gyventojai buvo kaukai, aitvarai ir laumės. Įsitaisę
medžių sąvartynuose, urvuose ar melduose, jie tykojo praeivio, taikydamiesi šį paklaidinti arba įvilioti į liūną.
Miškų būta bekraščių, o liūnų – bedugnių. Patekęs į juos, retas
išsigelbėdavo. O jei keleivis vis dėlto išsikapanodavo, miško dvasios
sukeldavo tokią audrą, nuo kurios storiausi ąžuolai risdavosi kūliais
– bent jau taip vaurino tie, kurie nematė, kaip, nubaidę įsibrovėlį, kaukai ir aitvarai susmeigdavo žemėn ietis ir virsdavo lieknais, dažnai dar
beūsiais bernais berneliais, laumės – jų seserimis ar draugėmis, ir visiems jiems labiau magėjo pašaudyti kits į kitą akimis, užuot nekviestą
svečią nuo sodybų gainiojus. Uždainuodavo; ir jei daina pasiekdavo
nepakankamai toli nuvytą atvykėlį, pasaulin iškeliaudavo dar vienas
melas, šįkart – apie žmogaus balsu ūbaujančius miškinius.
Šitos apkalbos mane žeidė labiau nei tariamus miškinius, tačiau
– tylėjau. Turėjau tylėti, nes viso labo buvau tik lietų nuplakta giria,
tik lanka, tinkanti nebent žirgui paganyti. O kas klausys trypiamos
žolės skundo?
Smalsius nuotykių ieškotojus pakeitė gerai ginkluoti svetimųjų
būriai. Šitie miško dvasių nesibaidė. Apsitaisę oda ir geležimi, jie nesigrūdo pamiškėse, o trumpiausiu keliu traukė į maniškius sodžius, žinodami, kad atsakyti už plėšimus nereikės. Nebus kam: aš tebebuvau
bevardis Prūsų, Mozūrų ar Gudų pakraštys, – destis iš kurios pusės
traukė niokotojai.
Nors – vieną kartą buvau beatsitiesianti. Dargi šiandien, po tiek
amžių, menu tą lietingą rytą, kada krantan įsirėmė daugybė skydais
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nukabinėtų riestakaklių laivų – tąkart buvau užpulta iš jūros. Gniauždami rankose kardus, krantan pasipylė rūstūs barzdoti vyrai. Daug
nesižvalgydami, jie išsirikiavo voromis, šiurkščiais balsais užtraukė
žygio dainą ir pasileido artimiausios mano pilies pusėn, o prieš juos,
nusitvėrę pirmą po ranka pasisukusį paukštį, suslėpę tankmėje žmonas ir vaikus, ton pačion pusėn skubėjo apylinkės vyrai. Mūšio būta
aršaus. Dangstydamiesi skydais ir šaukdamiesi savo dievų pagalbos,
barzdočiai korėsi kalno atskardžiais, kirtosi į medinį pilies rentinį, o
praleidę smūgį brazdėjo žemyn, stebėdamiesi ir apmaudaudami, kad
žūva kažkokiame niekam nežinomame krašte; pilėnai, kliudyti skaudaus kardo, stengėsi nukristi už priedangos, kad priešas nematytų ne
tik jų mirties, – dargi kančios.
Taip tęsėsi aštuonias dienas. Devintos rytą, apsėdę didelį plokščią akmenį piliakalnio papėdėje, kovotojai pradėjo derėtis – ateiviai ir
maniškiai, o vakarop, atsisveikinę su kritusiais ir susikrovę į laivus negausų grobį, barzdočiai išsidangino saulėlydin, išplaukė piktais balsais
garsindami Apuolę. Deja, tik Apuolę! Krimsdamiesi dėl nesėkmės,
plėšikai iš jūros taip ir nesuprato, kad pilis tebuvo juos parbloškusios
rankos pirštas.
Po dviejų vasarų žuvėdai atsidangino dar sykį. Juos pakeitė danai, šituos – gudai, mozūrai, vėl danai... Antpuoliams nebuvo galo,
žaliuose mano laukuose gausėjo pilkapių, ir aš jau mačiau, kuo šita
kova baigsis – amžinybe. Tik dar nežinojau, ar atsiras toje amžinybėje
vieta man.
Sužinojau netikėtai.
Protarpiais tarp antpuolių susilaukdavau ir kitokių svečių. Ginkluoti ne kardu, o kryžiumi, šitie labiau troško kalbėti, nei kariauti,
naiviai tikėdami savo žodžio galia. Kadangi juos lydėjo vos vienas kitas karys, nekreipiau į tokius dėmesio. Tą patį darė ir mano vaikai.
Išklausę ilgų, dažniausiai nesuprantamų pamokymų, jie pavarydavo
pamokslautojus atgal; atkaklesnius pakišdavo po velėna.
Tas, kurio neužmiršiu amžiais, atkeliavo žiemą. Aukštas, petingas, jis labiau priminė karį, nei naujo tikėjimo skelbėją. Jis ir elgėsi
kaip karys. Įsakytas grįžti, šis žmogus nepabūgo grasinimų ir, sulaukęs tamsos, įsigavo į kraštą kitu keliu, tuo pagreitindamas ne tik savo,
bet ir bendrų galą.
Ir įvyko stebuklas! Kai žinia apie įvykį pasiekė užmuštųjų šalį,
tenykštis vienuolis, pasibaisėjęs saviškių mirtimi, netverdamas gailesčiu ir pasipiktinimu, stvėrėsi plunksnos ir pagaliau mane įvardijo:
LIETUVA.

464

Su val k ijo s L E G E N D O S

SKIRMANTAS, SKOMANTO SŪNUS
Su v a l k i j o s p a d av i m a s
Po tėvo, garsaus vado ir jotvingių žynio, Skomanto mirties jo
mažasis nepilnametis sūnus Skirmantas pakliuvo į lenkų nelaisvę.
Atsikliuvo tuo metu Seradzo-Lenčycos kunigaikščio, Lešeko Juodojo dvare, kur išauklėtas buvo lenkų krikščioniška dvasia. Kai užaugo,
pajautė savyje kunigaikščio kraują ir nusprendė pabėgti į Jotvą, vadinamą dar Sūduva. Padėjo jam čia Jostautas, žvalgas ir patikimiausias
Skirmanto žmogus.
Tuo metu jotvingiai buvo atsidūrę labai sunkioje padėtyje. Po
anksčiau patirtų pralaimų karuose su lenkais jų žemės ištuštėjo. Vis
grėsmingesnis darėsi Kryžiuočių ordinas, kuris, sunaikinęs visas prūsų gentis, rengėsi galutinai susidoroti su sūduviais. Skirmantas turėjo
vilties, kad pasiseks jam surinkti po savo ranka išsiblaškiusias ir susivaidijusias žemes ir atsispirti kryžiuočiams.
Gimtojoje Krėsmenoje priėmė jį be galo šiltai. Jo susitikimas su
šventuoju žirgu Usinu buvo labai laimingas, ko neiškentė žyniai neapskelbti po visą Sūduvą. Didžiulės persvaros prieš kitus vadus teikė
jam tai, kad buvo garsaus Skomanto sūnus. Bet Skirmantas norėjo dar
visiems parodyti, kad yra narsus, vikrus ir drąsus. Todėl pirmiausia
su iki šiol surinkta kuopa išsileido į vakarus prieš kryžiuočius. Troško
sugrįžti į Jotvą su įveikusio šiuo metu grėsmingiausią priešą šlove.
Tokia proga pasitaikė ilgai nelaukus. Kaimyninės Galindos teritorijoje pasiklydo keliasdešimt kryžiuočių vežimų, prikrautų ginklų,
maisto ir kitokių prekių. Saugojo juos stipresnės jėgos negu Skirmanto
kariuomenė. Tačiau pasalomis, veiksmų apsukrumu pasisekė jotviams
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pačiupti visą gurguolę ir parsivaryti į senąją Skomanto valdą. Šitai
sukėlė visuotinį genties džiaugsmą, o jaunam vadui suteikė didžiulę
šlovę visoje Sūduvoje.
Į Krėsmeną ėmė plaukti jauni žmonės iš kitų valdų, norėdami tarnauti Skirmantui. Buvo čia pakenčių, zlincų, ančių, vygrėnų ir kitų.
O vėliau įvyko žynių sušauktas susirinkimas laisvų Krėsmenos
vyrų. Ryškia balsų dauguma išrinko ten Skirmantą vadu visos valdos
žygiui prieš kryžiuočius.
Tuo pačiu metu jūra atplaukė laivai, vežantys kryžiaus žygį. Iš
Maklemburgijos ir Brandenburgijos, ir net iš Švedijos, Italijos, Abiejų
Sicilijų Karalystės, dargi iš Šampanijos ir Aragonijos plaukė miniomis
tie, kurie savo kalaviju norėjo prisidėti prie galutinio pagonybės išnaikinimo Europos šiaurinėse žemėse. [...] Vieni apsirengę spalvingomis
sukniomis, tarytum būtų atvykę į puotą, kiti atvirkščiai – ašutiniais
marškiniais ar dargi maišais su plyšiais galvai ir rankoms. Visus juos
siejo nuostabos verta aistra. Ir tikėjimas pergale.
Prūsų krašto magistras išsigandęs žiūrėjo į įvairiakalbes iš laivų byrančias padugnes. Ko jie čia? Kas jų čia prašė? Ar negalėjo
duoti vienuolių aukãrinkiams – einantiems per Europą nuo Oderio
iki Pirenėjų ir nuo Italijos pusiasalio iki Šiaurės jūros – to aukso ir
sidabro, kokį sumokėjo laivų nuomai, maistui ir ginkluotei? Didysis
komtūras už tuos pinigus būtų nusisamdęs Vokietijos kunigaikštystėse šimtąkart, tūkstantįkart tinkamesnių kovūnų. Ar vakarų kraštų
magistrai pašėlo sutikdami, kad šie valkatos – pažodžiui supratę popiežiaus raginimą nukryžiuoti šiauriečius pagonis – atvyktų čia visai
šiaip sau, lyg į varžybas arba kokį juokdarišką žygį prieš kokį nors
vakarų feodalą?
Kur kas švelnesniais žodžiais prūsų krašto magistras drauge su
didžiuoju komtūru ir didžiuoju Ordino maršalu, dabar nuolatos būnančiais Prūsijoje, bandė pateikti savo argumentus kryžeiviams. Aiškino, kad dėl jau beveik dešimtį metų trunkančio sankylio kraštas yra
išnaikintas, nelikę čia maisto. Būsią labai sunku pralaukti žiemą tokiai
miniai žmonių.
– Žiemą? Juk dabar dar tiktai vėlyva vasara. Iki žiemos sutraiškysim pagonybę kaip utėles ir, Dievui davus palankius vėjus, Kūčias bei
šv. Kalėdas leisime savo namuose, drauge su šeimomis. Užuot tuščiai
kalbėję, parodykit mums tuos barbarus, veskite mus į jų žemes!
Taip šaukė kryžeiviai ir, pasiteiravę, kurioje pusėj reikia ieškoti
Jėzaus Kristaus priešų, leidosi į rytus.
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Apimtas blogiausios nuojautos, krašto magistras stūmė siųstinį į
armiją, stovinčią prie Didžiųjų ežerų.
Antras siųstinis nuskubėjo pas didįjį magistrą. Jeigu kryžeiviai
išmirs nuo šalčio, jeigu pagonys praretins jų gretas, tegul kapitula dėl
to nekaltina Prūsijos krašto magistro, o tik tuos, kurie šiuos valkatas
čia atsiuntė. [...]
Gerai ginkluoti ir drausmingi Skirmanto būriai pastojo kryžeiviams kelią senosios Galindos Žalčių valdoje. Pirmiausia, kaip sūduviai pratę, raitijos būriai metėsi ant palvų arkliukų ir žėrė į priešus
debesis strėlių, sukeldami daugiau sąmyšio, nei nuostolių. Ir kol kryžeiviai apsirengė šarvais, kuriuos vežėsi kinkiniais už dviejų stovų nuo
būrio, nes Galindoje, priklausančioje de nomine kryžiuočiams, nieks
antpuolio nesitikėjo, kol vėliau į vadinamąją kovinę rikiuotę sustojo,
jau daugelis, pagauti priešmirtinių virpulių, kasėsi žemę.
Paskui debesis lankininkų užleido vietą mažiau gausiems balistininkams. Tų nesitikėjo išvysti net kovose su pagonimis užsigrūdinę
kryžiuočių knechtai. Taigi kai sunkios strėlės suskambo į šalmus, kai
ėmė skverbtis tarp šarvų žvynų ir pro vielinius marškinius, knechtai
pametė širdį. Traukdamiesi ten, kur nesiekia žudantys ginklai, paliko
laukuose daugelį gerų savo draugų. Ir čia iš šalies smogė Sūduvos raitija. Ne ant palvų pusiau laukinių arkliukų ir ne bet kokiomis ietimis,
o ant žirgų, kad tik žiūrėk, ir ietimis, iškištomis kažin kur prieš arklių
snukius, su saulėje švytinčiais šalmais.
Pirmi užpakalius parodė kryžeiviai. Tiek buvo prisiklausę apie
burtininkų išmones, kokias sugeba daryti su velniais susibroliavę pagonys, kad ir toji raitija jiems pasirodė šėtoniška haliucinacija. Net
nebandė skaičiuoti, kiek yra tų riterių, apsiginklavusių pagal vakarietišką madą.
Knechtai, nors jau patyrė nuostolių, bandė dar atsispirti naujam
priešininkui. Įrėmę į žemę dalgiakirvių uodegas, atstatė ašmenis į artėjančią raitiją. Tuo tarpu antra eilė jau tempė balistas. Čia išsigandusių
kryžeivių minia sugriuvo ant knechtų, išžarstė juos ir sumindė. Veltui kur kovingesni bandė veidu atsisukti į puolančius, norėdami oriai
kovoti ir jeigu ne laimėti, tai bent pasitikti kankinio mirtį iš pagonių
rankų, kas jiems be kliūčių būtų atkėlę vartus į dangaus karalystę. Persigandusi minia neklausė raginimų, pamiršo, ko čia atvyko, nenorėjo
žūti jokia, kad ir šlovingiausia, mirtimi.
Kiek nustebinti, bet labai sujaudinti dėl tokios įvykių eigos Skirmanto koviai veržėsi į priekį, beveik pačiu įbėgiu pargriaudami bandančius dar kažkiek atsispirti priešininkui, ir, lipdami bėgantiems ant
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sprandų, kirto, kad net jiems rankos tirpo. Rešliaus komtūras keikė
akimirką, kai siųstinis atnešė jam krašto magistro įsakymą metus
darbus prie pilies statybos skubėti suteikti pagalbą kryžiaus žygiui.
Nusprendė bent drąsos pavyzdį bastūnams parodyti. Sušaukęs kiek
galėdamas knechtų ir Ordino brolių, įbėgo tarp pailgų akmeninių kalvelių, teisingai manydamas, kad jos sustabdys įsismaginusią raitiją.
Knechtai kaipmat suvokė jo ketinimą. Atsikirsdami sūduvių raičiams,
pasitraukė link kalvų, kurios buvo, kaip gerai jie žinojo, pagonių milžinkapiai. Čia tarp kapų susibūrė žymi saujelė Ordino riterių ir kovose
užgrūdintų samdinių.
Tiems pastariesiems karas buvo profesija, kaip jų tėvams puodų lipdymas ar odkelnių siuvimas. Tie greit susivokė, juo labiau kad
raičiai apsuko lanką, aplenkdami kapinyną. Sustoję gan glaudžioje rikiuotėje, kiek leido vieta tarp milžinkapių, pašoko knechtai, bandydami smogti iš šono tą rinktinę raitiją, o jos, savo nuostėbiui, priskaičiavo labai nedaug. Ir gal net būtų persvėrę pergalės lėkštę, suteikdami
minutėlę laiko atsidusti sprunkantiems kryžeiviams, jeigu ne Jostauto
vadovaujami balistininkai.
„Vaivada“, kaip juokais jį Skirmantas vadino, mūšyje nedalyvavo, atidžiai jį sekė akimis, kad prireikus galėtų ką jaunam vadui patarti. Jis pirmasis ir pastebėjo Rešliaus komtūro gudrią klastą, ir nupurtė
jį šiurpas, kai pagalvojo, kad Jundilos vadovaujama raitija, pakliuvusi
tarp milžinkapių, žus ir praras taip sunkiai įsigytus kovinius žirgus.
Susišaukęs balistininkus, skubiai vedė juos Jostautas prie gūbrio. Bėgdamas matė, kaip kai kurie kovos apakinti raičiai neria tarp pilkapių,
tačiau dauguma spėjo sulaikyti žirgus ir apsukę lanką gūbrį apėjo.
Kai Rešliaus komtūras rengė savo knechtus smogti iš šono pro
gūbrį traukiančiai raitijai, Jostauto šauliai bėgdami įtempė balistas ir
suklaupė, kad tuo būdu taikliau svaidytų ilgstrėles. Apiberti geležinių
iečių krušos, knechtai slėpėsi už pilkapių, bet ir čia juos surasdavo
aštrūs iešmai. Senąjį gūbrį, gaubiantį Žalčių palaikus, pripildė aimanos, staugimai, keiksmai ir maldavimai pasigailėti. [...] Pasakota, kad
Žalčių valda tiek buvo sulaistyta kryžiuočių ir jotvingių krauju, kad,
pamiršus seną jos vardą, imta vadinti Kruvinąja. Turėjo čia būti kiek
nors ir tiesos, jeigu dar praėjus septyniems amžiams mūšio lauką prie
Žalčių miškų vadinta Kruvinuoju laukeliu.
Nepaisant tos pergalės, jotvingių likimas jau buvo nulemtas. Dalis
jų dalyvavo, drauge su lietuviais, žygyje į Liublino žemę, kuris pasibaigė
pralaima jau traukiantis su didžiuoju grobiu ir belaisviais. Skirmantas
tame kare nedalyvavo. Mat žinojo, kad Sūduva yra žlugdoma iš vakarų.
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Su val k ijo s padav ima s

Todėl bandė ieškoti pagalbos ir pas lietuvius, ir pas lenkus. Sudarė net
nerašytą slaptą sutartį su Mazovijos kunigaikščiu Boleslovu.
Tuo tarpu kryžiuočiai veržėsi į rytus. Užimdavo vis naujas paskubomis žmonių, žynių ir kunigaikščių paliekamas jotvingių žemes.
Aukščiausiasis visų baltų kraštų žynys krivė patarė jotvingiams išsirinkti vadą, kuris imtųsi vadovauti visai Sūduvai. Ir turėtų juo tapti
Skirmantas, Krėsmenos kunigaikščio Skomanto sūnus. Tik šitaip būtų
buvę galima dar kiek nors gelbėtis. Bet tokio pasirinkimo nepalaikė
kiti kunigaikščiai. Tai neatitiko šventų tradicijų, pagal kurias stipri
valdžia atima žmonėms tai, kas brangiausia, taigi laisvę. Geriau žūti,
negu kam nors lankstytis.
O Jotva jau buvo parklupdyta. Iš šiaurės nuo Šešupės, nelyginant
geležinis pleištas, skeliantis kraštą į dvi dalis, ėjo kita kariuomenė,
ir ją vedė pats didysis komtūras. Užbėgo jam kelią Jedotas, paskui jį
vadoliai su savo zlincais, bet tai tiktai šiek tiek sulėtino žygį ir leido
beginkliams gyventojams pasprukti į neprieinamas pelkes. Turėdami
patirties kovų su gentimis, gyvenančiomis tame ežerų krašte, kryžiuočiai net nemėgino ieškoti bėglių. Ateis ir jiems laikas, kai išvaikę ginkluotus būrius pasistatys pilį ir įsitvirtins. Tuomet išgaudys visus iki
vieno, pakinkys miškų rauti ir žemę dirbti arba išveš į kitus kraštus,
kur išsibarstę ir sumišę su kitomis padermėmis jotvingiai liausis buvę
grėsmingi.
Sumušę vygrėnus, įėjo kryžiuočiai į Raspūdos valdą. Čia nesutiko
priešybos. Didžiūnai su kunigaikščiu Geikumi jau anksčiau paspruko
į Lietuvą. Maža saujelė jaunųjų visai nedrįso stoti į atvirą mūšį. Leidę
užpuolėjams sudeginti gyvenvietes, maži būreliai raspūdžių persekiojo juos staigiais išpuoliais iš girios, rengė pasalas einantiems priekinėje
ir užpakalinėje sargyboje, apiberdavo juos strėlėmis, kai tie keldavosi
per upes.
Kryžiuočiai, įsiutinti priešybos, liovėsi imti belaisvius. Kiekvienas, kuris tik jiems pakliūdavo į nagus, neatsižvelgiant nei į amžių, nei
į lytį, žūdavo. Užsispyrę ėjo į pietus, nužymėdami kelią pakaruokliais,
ant stulpų užnertomis galvomis, baisingai išniekintais žmonių kūnais,
suplėšytais dviejų jaunų medžių, prie kurių budeliai savo aukas pririšdavo už kojų.
Žinia apie užpuolėjų žiaurumą sklido greičiau, negu jojo jų eiklūs žirgai. Siaubo apimti žmonės nebeieškojo prieglobsčio girios gilumoje. Bėgo į rytus, pas ančius, sėdinčius prie to paties vardo upės
krantų, ir toliau, už Nemuno, į Lietuvą. Prieš kryžiuočių žygio iešmą,
lygiai kaip prieš vandenį ardančios valties snapą, išaugo banga bėglių,
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besileidžiančių į pietus. Amžini priešai mozūrai rodėsi jiems beveik
artimi. Banga greitai pasiekė ir Stekindo Namus, kaip buvo vadinama
vieta, kurioje kitados stovėjo tuo vardu vadinamo kunigaikščio pilaitė,
o dabar buvo iškilusi Mazovijos pasienio pilis. Čia stabtelėjo, išvydusi lenkų kovūnus, truputėlį susvyravo. Bet kadangi nieks nebandė jos
tramdyti, persirito ji per ribą ir išsiliejo daugeliu srovelių, ir užpylė
Mazovijos kelius.
Tos bangos priekyje stovėjo Skirmantas. Apdovanotas vėliau valda, sudaryta iš senųjų Jotvos žemių (Raigardo ir Goniondzo su prigludusiais miškais ir gyvenvietėmis), laisva valia tapo Mazovijos kunigaikščio pavaldiniu.

Skirmunt, syn Skomęta,
iš knygos Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny,
sud. Janusz Kopciał, Suwałki, 1997, p. 31–36.

Iš lenkų kalbos vertė Algis Uzdila
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
JAĆWIEŻ W LABIRYNTACH CZASU
Krzysztof Wróblewski
Działalność misyjna Brunona z Kwerfurtu
w kontekście polityki polsko-ruskiej
wobec Jaćwięży
Pierwsze dziesięciolecie XI w. związane jest ze staraniami polskiego księcia Bolesława Chrobrego zmierzającymi do opanowania
Jaćwięży. Główna rola w tym scenariuszu przypadła niemieckiemu
misjonarzowi – Brunonowi z Kwerfurtu. Mimo początkowych sukcesów, przedsięwzięcie ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem.
Brunon i jego towarzysze ponieśli śmierć 9 marca 1009 r.
Działania misjonarza należy analizować w kontekście dalekosiężnej polityki polskiego władcy wobec plemion pruskich. W tym celu
skierowana do Jaćwięgów wyprawa chrystianizacyjna została poprzedzona sfinansowanymi przez Bolesława Chrobrego misjami na terytoriach Szwecji, Węgier i Rusi. Wiadomości o nich zawarł w swym
słynnym liście do niemieckiego króla Henryka II sam Brunon. Tylko w pierwszej z nich, skierowanej na dwór Olafa Skötkonunga, nie
wziął on osobistego udziału. Podczas drugiej wyprawy po raz pierwszy spotkał się z przedstawicielami koczowniczego ludu Pieczyngów
i zapewne zaznajomił się z ich wierzeniami, językiem oraz pozyskał
tłumaczy. Nabyte w ten sposób kompetencje okazały się niezbędne
w czasie ostatniej misji na Rusi Kijowskiej (1008 r.), przeżywającej
okres świetności pod rządami Włodzimierza Światosławicza. Przychylnie przyjęty w Kijowie, Brunon udał się na stepy kontrolowane
przez zagrażające państwu kijowskiemu plemiona pieczyńskie, stanowiące faktyczny cel misji. Sukcesy odniesione podczas kilkumiesięcznej ewangelizacji Pieczyngów (zakończonej ostatecznie zawarciem
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pokoju pieczyńsko-ruskiego) skłoniły kniazia do udzielenia zgody
na przejęcie inicjatywy przez stronę polską w stosunku do Jaćwięży
i Litwy. Od 983 r. Ruś uznawała te terytoria jako własną sferę wpływów. Ponadto Brunon nawiązał bliski kontakt z synem Włodzimierza
– Światopełkiem.
W styczniu 1009 roku grupa misjonarzy skierowała się ku ziemiom Jaćwięgów (pulko Welzowe w Dajnowie). Zostali natychmiast
ujęci i trafili przed oblicze lokalnego władcy – Nethimera. Pomyślne
przejście przez Brunona próby ognia (forma tzw. „pojedynku kultów”)
doprowadziło w efekcie do przyjęcia chrztu przez miejscową ludność.
Drugi etap misji przebiegał już na obszarze Litwy. Tym razem jednak
zabrakło zgody wiecu, co doprowadziło do wydania wyroku śmierci
na obcych (przeżył jedynie kapelan Wipert, którego relacja stanowi
jedno z podstawowych źródeł na temat przebiegu misji). Szczątki misjonarzy wykupił Bolesław Chrobry, ale miejsce pochówku św. Brunona pozostaje nieznane.
Kęstutis Subačius
SUDOWSCY ZESŁAŃCY – SŁYNNI ZBIERACZE BURSZTYNU
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości pojawiła się możliwość
bardziej wnikliwego i świadomego poznania kultury etnicznej, prahistorii i historii narodu litewskiego oraz jego duchowego i materialnego
dziedzictwa. To dało podstawę do głębszej świadomości i zrozumienia
rozwoju kultury i cywilizacji tegoż narodu w przestrzeni i czasie –
w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Aksjomat – bez przeszłości nie ma teraźniejszości – nic nie stracił na swej aktualności. W celu
głoszenia tej prawdy niniejszy artykuł został opublikowany w 6 tomie
rocznika „Terra Jatwezenorum-Jotvingių kraštas” (Terra Jatwezenorum-Jaćwież).
Litwa znajduje się na ziemiach etnicznych, należących do kultury
zachodniobałtyckiej. Na tym obszarze w okresie środkowego neolitu
(4000-3000 r. p.n.e.) ukształtowała się znamienita kultura pomorska.
Miała ona niebagatelny wpływ na rozwój kultur ceramiki sznurkowej
w ówczesnej Europie. Na podłożu kultury pomorskiej kształtowały się
również plemiona bałtyckie – Aistowie-Sembowie, Galindowie, Sudowowie, Kurowie.
Głównym czynnikiem rozkwitu wspomnianej kultury pomorskiej był bursztyn i jego wyroby. Sambia stanowiła centrum pomiędzy
wschodnim a południowo-wschodnim regionem Morza Bałtyckiego,
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czyli obszarami rozpowszechnienia wyrobów z bursztynu. Nasuwa
się więc wniosek, że wysoki poziom rozwoju kultury tego regionu
przyciągał różnych agresorów.
Wojny o przynależność tych ziem (Kurowów, Prusów, Galindów,
Sudowów i innych) rozpoczęły się jeszcze w IX wieku, jednak apogeum osiągnęły wraz z przybyciem Zakonu Krzyżackiego i Kawalerów Mieczowych. Jako ostatnie zostały zdobyte ziemie sudowskie,
co osiągnięto poprzez zniszczenie dorobku kultury tego plemienia,
wymordowanie wojowników oraz wzięcie części ludności do niewoli – głównie na Półwysep Sambijski. Na pokaźnym terytorium, które
do historii przeszło jako „Zakątek Sudowski” (Sūduvių kampas), zamieszkali wysiedleni Sudowowie. W trudnych warunkach wieloletniego zesłania nasi przodkowie zdołali zachować niezłomność ducha
i odrębność etniczną plemienia. W XVI w. stanowili oni dużą kolonię
sudowską na ziemi sambijskiej.
Po ponad 200 latach od zesłania Sudowów do Sambii, w dokumentach historycznych zaczęły pojawiać się wzmianki o tym plemieniu. To dało możliwość przyjrzenia się życiu naszych przodków do
XVII w., gdy ostatecznie ulegli oni asymilacji z zamieszkującymi sąsiednie tereny Prusami i Litwinami, tworząc podstawę dla nowej grupy etnicznej – tzw. Litwinów pruskich.
Artykuł zawiera wiele historycznych materiałów o życiu duchowym Sudowów, ich tradycjach, które w latach 1520-1530 zostały
opisane w rękopiśmiennej książeczce „Sūduvių knygelė” (Książeczka
sudowska), wydanej w okresie późniejszym drukiem. Zaprezentowane materiały świadczą, że każdy kawałek bursztynu epatuje spuścizną duchową Sudowów, a etnonim „Sudowia” kryje w sobie genezę
i trwający tysiące lat proces kształtowania się narodu litewskiego.

OKIEM LINGWISTY
Zigmas Zinkevičius
WSPÓŁPRACA JĘZYKOZNAWCÓW LITEWSKICH
I UKRAIŃSKICH
Współpraca lingwistów litewskich i ukraińskich rozpoczęła się
jeszcze przed I wojną światową. Kazimieras Būga utrzymywał stosunki z wybitnym językoznawcą ukraińskim Leonidem Bułachowskim.
Ja profesora Bułachowskiego poznałem na jednej z międzynarodowych konferencji w Moskwie. W tym okresie przygotowywałem do

473

druku dzieła K. Būgi, dlatego poprosiłem go o podzielenie się swoimi wspomnieniami o naszym językoznawcy. Przyjacielskie stosunki
z profesorem łączyły mnie aż do jego śmierci w 1961 r. Przygotowując
reportaż z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Bułachowskiego Telewizja Ukraińska filmowała jego listy pisane do mnie, nagrała także
moje wspomnienia o nim.
Uczniem prof. L. Bułachowskiego był dobrze mi znany językoznawca Anatolij Nepokupny, który z czasem stał się jednym z najbardziej cenionych bałtystów na świecie. Utrzymywał on bliskie kontakty nie tylko z litewskimi językoznawcami, ale też przedstawicielami
innych środowisk naukowych.
Wśród bliskich nam uczonych wspomnieć należy też Oresta
Tkaczenko, wybitnego badacza języków bałtyckich i kontaktów językowych. Korespondujemy ze sobą. O. Tkaczenko na ogół pisze
w języku litewskim.
Należy mieć nadzieję, że przyjacielskie stosunki językoznawców
litewskich i ukraińskich będą pielęgnowane również w przyszłości.
Zigmas Zinkevičius
POLSKOJĘZYCZNI LITWINI
W literaturze przedmiotu bywają nazywani różnie: Polakami, etnicznymi Polakami, autochtonami Wileńszczyzny lub jeszcze inaczej.
W rzeczywistości są to mówiący po polsku Litwini. Polskojęzyczni stali się tu, w miejscu swojego zamieszkania. Nie są osadnikami
z Polski, chociaż i tak próbowano tłumaczyć ich pochodzenie.
Szczególnie dużo osób polskojęzycznych zamieszkuje tereny
Litwy Południowo-Wschodniej, tzw. Wileńszczyznę. Proces polonizacji ludności litewskiej był zróżnicowany. Część mieszkańców
polszczyznę przyjęła jeszcze w czasach dawnej Litwy, zwłaszcza
po unii lubelskiej. Najwcześniej, oczywiście, możnowładztwo, które
w późniejszym okresie zaczęło tego wymagać również od swoich
podwładnych.
Polonizacja ludności wiejskiej (chłopstwa) miała miejsce o wiele
później – dopiero w drugiej połowie XIX w., co opisała H. Turska.
W wielu miejscowościach język polski utrwalił się w okresie międzywojennym pod rządami polskimi, a także w okresie powojennej
polonizacji stalinowskiej. Odmiana polszczyzny, którą się posługuje
ludność Litwy, jest zwana polszczyzną litewską i zachowuje wiele elementów języka litewskiego w fonetyce, gramatyce i leksyce.
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Wśród mieszkańców Litwy są również Litwini mówiący po białorusku (stanowią oni dużą grupę), w tzw. Litwie Pruskiej byli Litwini
niemieckojęzyczni. W USA i Anglii jest liczna grupa Litwinów mówiących po angielsku, językami romańskimi posługują się Litwini we
Włoszech, w Hiszpanii oraz w krajach Ameryki Południowej, języka
rosyjskiego używają Litwini mieszkający w Rosji. Natomiast wśród
obcokrajowców osób mówiących po litewsku nie jest dużo. W Litwie
zdarza się to wśród Rosjan, Niemców, Łotyszy, Karaimów, Tatarów
i przedstawicieli innych narodowości przybyłych do naszego kraju.
Zigmas Zinkevičius
O NIEKTÓRYCH CECHACH NAZWISK POLSKOJĘZYCZNYCH LITWINÓW
W artykule omówione zostały dwa sufiksy nazwiskotwórcze: 1)
-avičius, -evičius (pol. -owicz, -ewicz), np. Petravičius, Jurevičius
(Petrowicz, Jurewicz), 2) -auskas, -iauskas (pol. -owski, -ewski), np.
Petrauskas, Vasiliauskas (Petrowski, Wasilewski).
Formanty -avičius, -evičius (-owicz, -ewicz) nie są polskiego pochodzenia i zostały zapożyczone z języków wschodniosłowiańskich.
W Polsce rozpowszechniły się one dopiero po przyłączeniu ziem WKL
do Polski.
Stopniowo – wraz z utrwalaniem się świadomości polskiej u posiadaczy tego typu nazwisk – zaczęto odczuwać obcość pochodzenia
formantu -owicz, -ewicz i zastępować go rzekomo rodzimym polskim
sufiksem -owski, -ewski (Petrowicz stał się więc Petrowskim). Rzecz
w tym, że w polszczyźnie z takim sufiksem tworzono jedynie nazwiska odmiejscowe (por. Wola → Wolski). Z tego też względu nazwiska
z przyrostkami -auskas, -iauskas (-owski, -ewski) powstałe od nazw
osobowych (takie jak Petrauskas, Vasiliauskas – Petrowski, Wasilewski) są wtórne i reprezentują stary system nazewnictwa litewskiego,
a nie polskiego.
Algis Uzdila
WGLĄD W SKARBNICĘ NAZWISK (A-M)
W artykule zostały omówione nazwiska litewskojęzycznych
mieszkańców Sejneńszczyzny, które niewątpliwie powstały na gruncie języka litewskiego, i tylko w wyjątkowych przypadkach możemy
natknąć się na zapożyczone nazwiska obcojęzyczne. Autor starał się
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przedstawić możliwie największą liczbę nazw osobowych, jednak
z uwagi na to, że nie miał dostępu do powszechnego spisu ludności,
miał trudności w zebraniu pełnego materiału. Jako źródło posłużyły
mu spisy abonentów zamieszczone w książkach telefonicznych Puńska, Sejn, Suwałk oraz powiatów sejneńskiego, suwalskiego, a także
abonentów miasta Białystok. Sporą część nazwisk przyszło autorowi
uzupełnić wykorzystując zasoby własnej pamięci.
Nazwiska stanowią interesujący obiekt badań z punktu widzenia językoznawstwa. Litewskie imiona są bardzo stare, natomiast nazwiska w naszym regionie ukształtowały się stosunkowo niedawno
(większość z nich utrwaliła się dopiero w XVII-XVIII w.). Znacznie
starsze są tylko nazwiska wywodzące się z prastarych, obecnie już
nieużywanych imion lub o charakterze przezwiskowym. O tym, że
ten rodzaj nazw osobowych jest produktem nowszym – wtórnym –
wskazuje sama konstrukcja terminu. Zgodnie ze znaczeniem w języku
litewskim wyrazu „pavardė” (nazwisko), nazwisko jest elementem,
będącym po imieniu. Z uwagi na „nowszą” formę, łatwiej jest zrozumieć ich genezę. Imiona otrzymujemy tuż po narodzeniu, nazwiska
zaś dziedziczymy w linii męskiej. Zwyczajowo wynikały one z jakiejś
cechy przypisywanej konkretnej osobie – imienia ojca, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, jakiejś charakterystycznej cechy
itp. Z tego powodu nazwiska w dużej części pozwalają na ustalenie
statusu społecznego naszych przodków.
W okresie kształtowania się nazwisk Litwa nie była suwerennym
krajem. Brak niezależnego państwa spowodował brak narodowego
języka urzędowego. Pomijając dominujący niegdyś język staro-cerkiewno-słowiański lub łacinę, po unii lubelskiej urzędy opanowała
polszczyzna, następnie – język niemiecki (szczególnie na terytorium
Małej Litwy), a na koniec, w wyniku aneksji państwa – rosyjski, co
spowodowało, że duża część litewskich nazwisk uległa różnym zniekształceniom. Z kolei bliski kontakt z innymi językami był przyczyną
powstania w języku litewskim żargonu, co czasem odzwierciedlało
słowotwórstwo obejmujące także nazwiska. Oficjalne formy obecnie
używanych w Polsce nazwisk zatraciły przejrzystość etymologiczną
także z powodu nieumiejętnego zapisywania nazwisk przez urzędników. Tylko formy zachowane w żywym języku litewskim są bliższe
pierwowzorowi i umożliwiają ustalenie ich pochodzenia.
Autor zachęca do zainteresowania się nazwiskami i zawartą
w nich wiedzą o przeszłości naszych przodków.
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Nijolė Birgelienė
GWARA I JĘZYK OGÓLNY W DOMU I W SZKOLE. ASPEKTY SOCJOLINGWISTYCZNE
Przedmiotem artykułu jest stosunek młodzieży litewskiej do
rodzimej gwary i języka ogólnego oraz określenie miejsc i sytuacji,
w których używają oni określonego kodu – języka ogólnego bądź
gwary. Badaniem ankietowym objęto młodzież szkolną w wieku
15-18 lat, uczącą się w liceum oraz w III klasie gimnazjum w Puńsku.
Okazuje się, że większość respondentów w domu ze swoimi najbliższymi komunikuje się w języku litewskim. Podstawowym używanym
przez rodziny kodem jest gwara puńska. W szkole dominuje litewski
język ogólny (na lekcjach, w czasie akademii i innych uroczystości,
w kontaktach z gośćmi z Litwy, a także w relacjach z nauczycielami). Wszystkie zadania pisemne są wykonywane wyłącznie w języku ogólnym. Ankietowani deklarują, że ważna jest dla nich zarówno
znajomość litewskiego języka ogólnego, jak i własnej gwary. Język
ogólny jest dla nich istotny ze względu na funkcję komunikacyjną
(zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości – możliwość studiowania
i pracy w Litwie) i prestiż (poprawność językowa jest oznaką wykształcenia i kultury osobistej). Znajomość języka ogólnonarodowego
jest pojmowana w kategoriach obowiązku narodowego. Nikt nie wiąże
natomiast dobrej znajomości języka ogólnego z podwyższeniem statusu społecznego czy lepszą pracą. Gwarę respondenci cenią przede
wszystkim jako dziedzictwo językowe, jako element kultury, integrujący miejscową wspólnotę. Jest to mowa ojczysta, która przekazywana
z pokolenia na pokolenie zapewnia żywą tradycję gwary. Użytkownicy wskazują też na jej dodatkowe funkcje – ekspresywną i apelatywną. Gwara zapewnia swobodę i łatwość wypowiedzi, a także sprawia
mówiącym niewątpliwą przyjemność. Gwara jest zatem bogactwem,
które należy kultywować.

NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Stanislovas Sajauskas
LITEWSKA HERALDYKA NUMIZMATYCZNA
W XIV I XV WIEKU
W artykule zostały omówione podstawowe symbole heraldyczne,
przedstawiane na najstarszych litewskich monetach. Od ich prawidło-
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wej interpretacji zależało odpowiednie przydzielenie monet do władców lub wasali, którzy je wybijali. Dzięki najnowszym znaleziskom
archeologicznym możliwe jest znalezienie odpowiedzi na kilka pytań
dotyczących heraldyki i przedstawienie wyczerpującego przeglądu
symboli heraldycznych z końca XIV w. i z XV w. Symbole przedstawiane na litewskich monetach dzielą się na 3 grupy: herb Wielkiego Księstwa Litewskiego – Pogoń; osobiste (dynastyczne) symbole
heraldyczne wielkich książąt – Słupy Giedymina i Podwójny Krzyż
(Pogoni); pozostałe znaki heraldyczne – Grot Włóczni z Krzyżem,
Smok, Lew, Dwa Lwy. Poza naukowo wyjaśnionym pochodzeniem
i atrybucją niektórych symboli heraldycznych, takich jak Pogoń,
Słupy Giedymina, Podwójny Krzyż, opierając się na najnowszych
odkryciach archeologicznych, przedstawiona została interpretacja
znaczenia znaków heraldycznych, które do tej pory były interpretowane niejednoznacznie. Ustalono, że Grot Włóczni z Krzyżem nie jest
symbolem rodu Witolda, lecz symbolem utworzonym z atrybutów
św. Jerzego. Jest to symbol chrześcijaństwa, który po chrzcie Litwy
w 1387 r. był używany przez wielkich książąt litewskich Jagiełłę
i Witolda w celu podkreślenia, że są oni władcami katolickiego kraju. Przyczyniło się to do zakończenia najazdów Zakonu Krzyżackiego, które miały miejsce również po zwycięstwie pod Grunwaldem
w 1410 r. Ustalono również, że przedstawiany na denarach jagiellońskich symbol Smoka jest atrybutem św. Jerzego. Wizerunek Smoka
pojawia się na wielkiej pieczęci z 1386 r., na której w herbie Wielkiego Księstwa Litewskiego Jagiełło został przedstawiony w pozie św.
Jerzego, a pod kopytami jego konia znajduje się Smok i fragmenty
połamanej włóczni. Denary z heraldycznym Lwem, nad którym widnieje zawiły i nierozerwalny, symbolizujący wierność suwerenowi
splot (węzeł) dwóch serc, były bite przez Skirgiełłę – wasala Jagiełły
(1382-1392). Na awersie tego typu monet, bitych już po chrzcie Litwy w 1387 r., był przedstawiany wizerunek Jagiełły w koronie lub
Podwójny Krzyż na tarczy. Na awersie obwodowych monet Witolda,
poświęconych zdobyciu Smoleńska w 1404 r., widnieją podwójne
Słupy Giedymina, a na rewersie – Lew lub Lew z Lwiątkiem. Nad
Lwem została przedstawiona heraldyczna Lilia, symbolizująca władcę (Witolda). Uważa się, że na tych monetach Lew i Lilia symbolizują Wielkie Księstwo Litewskie, a Lwiątko – Smoleńsk i jego władcę
lennego.
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Kęstutis Žemaitis
SIMONAS KATILIUS A POWSTANIE STYCZNIOWE
W 2013 roku Litwa i Polska obchodziły 150. rocznicę powstania
styczniowego. Obchody, a w szczególności samo powstanie, łączą oba
narody. Polacy i Litwini dążyli do zachowania swojej tożsamości, identyfikowanej z wiarą katolicką. Powstanie wybuchło w Polsce, ale objęło też Litwę. W ten sposób stało się ono wspólną sprawą spragnionych
niepodległości byłych obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Była to jedna z ostatnich tak silnych idei jednoczących te dwa narody.
W walce o niepodległość na terenie guberni augustowskiej odznaczył
się Simonas Katilius, pochodzący ze wsi Kozliszki (Kazliškės), parafii
Szumsk (Šunskai). Pluton pod jego dowództwem odważnie walczył
z pułkiem rosyjskiej armii carskiej. Po upadku powstania S. Katilius
nie mógł pozostać na Litwie, ponieważ był poszukiwany przez władze okupacyjne. Powstanie wspierał dwór w Antonowie (Antanavas)
i jego gospodarze. W pobliżu Antonowa zazwyczaj działali powstańcy
dowodzeni przez S. Katiliusa.
Valdas Kubilius
KS. KRZYSZTOF SZWERMICKI – NIELEGALNY
KOLPORTER KSIĄŻEK, KRZEWICIEL OŚWIATY,
DUSZPASTERZ ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH
W 2014 roku obchodzimy 200-lecie urodzin i 120-lecie śmierci
księdza Krzysztofa Szwermickiego (Kristupas Marija Švirmickas)
(1814-1894), ur. we wsi Wornupiany (Varnupiai) pod Mariampolem
(Marijampolė).
Ksiądz Krzysztof Szwermicki (w 1837 r. w Sejnach przyjął święcenia kapłańskie) był uczestnikiem powstania listopadowego, podczas którego został ciężko ranny. W 1832 r. wstąpił do Zgromadzenia
Księży Marianów w Mariampolu. Był założycielem pierwszej, działającej przy klasztorze marianów, szkoły dla głuchoniemych na Litwie
(1841 r.), przełożonym zgromadzenia (1844 r.), nielegalnym kolporterem książek (1842-1846), pierwszym zesłańcem (aresztowanym
i więzionym w 1846 r.) na Sybir (1852 r.) za działalność związaną
z przerzutem zakazanej literatury w języku litewskim i polskim z Prus
i Francji oraz jej nielegalnym kolportażem na terenie Mariampola
i całej Litwy.
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Po amnestii w 1855 r. nie skorzystał z prawa powrotu do Ojczyzny i pozostał na Syberii w celu pełnienia posługi kapłańskiej dla
zesłańców syberyjskich. Dekretem metropolity z dnia 10 grudnia
1855 r. został mianowany stałym proboszczem Irkucka oraz kapelanem wojskowym oddziałów syberyjskich armii carskiej. Jako duszpasterz zesłańców syberyjskich pełnił posługę religijną wśród Litwinów,
Łotyszy, Polaków, Białorusinów i Estończyków. W miejscowościach
oddalonych o tysiące kilometrów na wschód Syberii odprawiał msze
święte, chrzcił, spowiadał, nauczał, udzielał ślubów, poświęcał groby, pocieszał i krzepił. Założył dom dziecka, szkołę, w której uczył,
bibliotekę dla zesłańców, wybudował murowany kościół neogotycki
w Irkucku (1884 r.). Czterdzieści lat pełnił funkcję proboszcza w jednej
z największych parafii syberyjskich. Zmarł 30 listopada 1894 r. wskutek odniesionych obrażeń podczas napadu na niego przez nieznanych
sprawców. Został pochowany w Panteonie Zasłużonych (Cmentarz
Jerozolimski) w Irkucku. W okresie sowieckim groby i Panteon zostały doszczętnie zniszczone, a na ich miejscu powstał Centralny Park
Kultury i Wypoczynku.
Gintaras Lučinskas
WALKI O OLITĘ 12-13 LUTEGO 1919 R.
W lutym 1919 r. Armia Czerwona rozpoczęła natarcie na Litwę
i rejon olicki. W tym okresie część niemieckich oddziałów jeszcze nie
zdążyła się wycofać z Litwy i starała się utrzymywać wspólny front
wobec agresora. Jednak mocno nadszarpnięte morale żołnierzy i złe
relacje z Litwinami spowodowały, że trudy frontu spadły na barki żołnierzy 1 Pułku Piechoty, który stanął w obronie Olity (Alytus).
W nocy z 12 na 13 lutego, podczas bitwy o Olitę, oddziały litewskie były zmuszone ustąpić przed przeważającymi siłami wroga. Celem dowódcy było uratowanie najbardziej wartościowego ekwipunku
– broni. 13 lutego 1919 r. o godzinie 8 rano, w dniu swych urodzin,
jadąc konno przez most w Olicie, został śmiertelnie raniony dowódca
wojskowy Antanas Juozapavičius. Był to pierwszy oficer armii litewskiej poległy w walce o niepodległość.
W walkach pod Olitą zginęło kilku żołnierzy litewskich, około 20
zostało wziętych do niewoli, skąd części z nich udało się zbiec.
W nocy z 14 na 15 lutego z Suwałk przyjechał pod Olitę niemiecki pociąg pancerny z żołnierzami. Przybyła również jedna kompania
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1 Pułku Piechoty z Jezna (Jieznas), której żołnierze wraz z Niemcami
dokonali szturmu i odbili Olitę. Po pierwszych strzałach czerwonoarmiści opuścili miasto, pozostawiając ciała kilku swoich zabitych żołnierzy.
Znaczenie walk pod Olitą nie ogranicza się wyłącznie do obrony
dostępu do Kowna (Kaunas) od północy. Dzięki nim została odcięta
możliwość wdzierania się przez bolszewików na terytorium środkowej
Litwy i zapewnione bezpieczeństwo dla Kowna.
Petras Vitkauskas
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „RYTAS”
NA SEJNEŃSZCZYŹNIE
W okresie międzywojennym litewska mniejszość narodowa borykała się z wieloma problemami dotyczącymi funkcjonowania jej
organizacji społecznych. Światełko nadziei pojawiło się po 1925 r.,
gdy zezwolono na działalność oświatowo-kulturalną. Wznowiono
przerwane przez I wojnę światową funkcjonowanie Stowarzyszenia
„Rytas” (Świt) z siedzibą w Wilnie (Vilnius), którego głównym celem
było szerzenie oświaty wśród ludności litewskiej. Swoją działalność w
okolicach Puńska i Sejn Stowarzyszenie „Rytas” koncentrowało głównie na tworzeniu litewskich szkół, bibliotek-czytelni, organizowaniu
wieczorowych kursów dla dorosłych, poszukiwaniu instruktorów;
zajmowało się też kolportażem czasopism litewskich i działalnością
kulturalną – przygotowywało przedstawienia, koncerty, akademie
okolicznościowe itp. Działacze organizacji „Rytas” współpracowali
z Towarzystwem im. Św. Kazimierza, wspierali ich oddziały na obszarach wiejskich (z tego powodu nie tworzyli własnych jednostek
terenowych). Działalność Stowarzyszenia „Rytas”, jak i innych organizacji litewskich, została przerwana w 1936 r. w wyniku zakazu
wojewody białostockiego. Dopiero w 1939 r. – po nawiązaniu między
Polską i Litwą stosunków dyplomatycznych – próbowano wznowić
działalność Stowarzyszenia „Rytas”.
Marytė Malinauskienė
BIBLIOTEKI W HISTORII NASZEGO REGIONU
W 1602 r. z Wilna (Vilnius) do Sejn przybyli dominikanie w celu
prowadzenia chrześcijańskiej misji. Zakonnicy słynęli z porządnych
bibliotek i bogatych księgozbiorów. Po wybudowaniu klasztoru domi-

481

nikanie przystąpili do organizowania biblioteki. Założyli też własną
drukarnię. Niestety, na ten temat zachowało się niewiele informacji.
Wiadomo, że w 1610 r. biblioteka posiadała 54 dzieła z dziedziny teologii. W 1804 r. zakon zlikwidowano i część książek wywieziono
w głąb Rosji. Resztę prawdopodobnie zniszczył pożar w 1818 r.
W 1826 r. w murach klasztoru powstało seminarium duchowne.
Tu działały dwie biblioteki. Oprócz głównej, w 1905 r. klerycy z własnych środków utworzyli tajną bibliotekę, której księgozbiór stanowiły
woluminy w języku litewskim.
W 1908 r. przeprowadzono remont seminarium, a główną bibliotekę, która posiadała liczne i bogate zbiory, przeniesiono do nowych,
bardziej przestronnych pomieszczeń. Podczas I wojny światowej część
książek zostało wywiezionych w głąb Rosji, część zaś – po zajęciu
Sejn przez polskie siły zbrojne – do Wyłkowyszek (Vilkaviškis). Tam
księgozbiór spłonął w czasie II wojny światowej.
W 1906 r. w Sejnach powstało Stowarzyszenie „Žiburys”
(Światełko), którego celem było krzewienie oświaty i kultury litewskiej. Organizacja zakładała szkoły, czytelnie i biblioteki. Biblioteka
w Sejnach była jedną z pierwszych założonych przez to stowarzyszenie. Jej oddziały powstały w Puńsku, Smolanach oraz innych miejscowościach zamieszkanych przez ludność litewską. Z czasem stowarzyszenie prowadziło 58 bibliotek i 38 czytelni.
W 1914 roku I wojna światowa wstrzymała litewski ruch odrodzeniowy oraz działalność oświatową. Po wojnie, gdy Litwini zaczęli
wychodzić z pożogi wojennej, w latach 1919-1920 zaognił się konflikt polsko-litewski. Zamykano litewskie szkoły i biblioteki, niszczono książki, rozwiązywano litewskie organizacje. Litwini ponieśli
ogromne straty. Najaktywniejsi działacze byli zmuszeni do wyjazdu
z ojczyzny. Priorytetowym zadaniem mieszkających w Polsce Litwinów było zachowanie litewskości na ziemiach etnicznych, pielęgnowanie i rozwijanie własnych tradycji. Wznowiono walkę o litewskie
szkolnictwo, które od 1919 roku nie istniało. Działalność rozszerzyły Litewskie Towarzystwo im. Św. Kazimierza oraz Litewskie Towarzystwo Oświatowe „Rytas” (Świt). Zakładane przez nich szkoły, co
prawda, zamykano, jednak zezwalano na funkcjonowanie czytelni.
Próby otwarcia takich czytelni podjęto w Sejnach, Puńsku, Wojtokiemiach, Ogrodnikach, Poluńcach, Radziuciach i Żegarach, jednak sukces odniesiono tylko w Puńsku i Żegarach.
W 1936 roku władze doszły do wniosku, że prowadzona przez
biblioteki działalność stanowi zagrożenie dla państwa polskiego.
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Uważano ją za szowinistyczną. Rozpoczęły się więc prześladowania, konfiskaty książek. Wszelką aktywność przerwała II wojna
światowa. Pierwsza biblioteka publiczna w Puńsku została otwarta
w 1956 r. Urządzono ją w prywatnym domu, którego właścicielka
Maria Itota została pierwszą bibliotekarką. W 1957 r. bibliotekę przeniesiono do innego prywatnego pomieszczenia. Jako bibliotekarka
została zatrudniona Aniela Degutis Wojciechowska. Od 1958 r. biblioteką kierowała E. Anuszkiewicz. Placówka mieściła się w ówczesnym
Domu Kultury Litewskiej. W tamtym okresie biblioteka była czynna
również w niedziele, aby mieszkańcy, wracając po mszy, mogli wypożyczać też książki. Zainteresowanie było duże.
W 1980 r. biblioteka publiczna została przeniesiona do budynku
szkoły (obecnie przedszkole). Przez wiele lat kierownikiem była Anna
Wołyniec. Biblioteka publiczna miała liczne filie.
Od 1996 r. biblioteka mieści się w budynku internatu Liceum
Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca
i zajmuje dwa pokoje. Prowadzi ją bibliotekarka Helena Senda. Biblioteka ma obecnie jedną filię w Smolanach.
Oprócz Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku działa biblioteka
Zespołu Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa
i Girenasa, biblioteka Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca, a w Sejnach biblioteka Zespołu Szkół
z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys”. Większość ich zbiorów
stanowią książki w języku litewskim.
Algimantas Katilius
LISTY KS. JANA TOTORAITISA MIC DO KS. FRANCISZKA
BUCZYSA MIC
Publikacja zawiera listy ks. Jana Totoraitisa (Jonas Totoraitis)
MIC (1872-1941) do ks. Franciszka Buczysa (Pranciškus Būčys) MIC
(1872-1951). Korespondencja obejmuje lata 1906-1913.
W tym okresie ks. J. Totoraitis pracował w kilku miejscach. Na
początku 1906 roku był wikarym w parafii Dauksze (Daukšiai). Od
marca tegoż roku, przez prawie trzy kolejne miesiące pracował w redakcji tygodnika „Šaltinis” (Źródło) w Sejnach, a następnie jako wikary w miejscowości Szumsk (Šunskai).
W 1910 r. za namową błogosławionego Jerzego Matulewicza
(Jurgis Matulaitis) MIC i Franciszka Buczysa MIC, J. Totoraitis wstąpił do odnowionego Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego
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Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym samym roku wyjechał
do Petersburga w celu odbycia nowicjatu. Po zakończeniu nowicjatu
J. Totoraitis jakiś czas pełnił posługę wikarego w parafii Sintautai,
a w 1911 r. został mianowany ojcem duchownym seminarium w Sejnach.
Przez cały okres, którego dotyczy korespondencja, ks. Franciszek Buczys był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu.
Publikowane listy odzwierciedlają wiele realiów z życia J. Totoraitisa.
Korespondencja rozpoczyna się listem J. Totoraitisa z miejscowości
Dauksze. Zawarte w tym liście dane ważne są nie tylko dla badań początków litewskiej prasy katolickiej, ale zawierają również informacje
dotyczące rewolucyjnych wydarzeń w parafii Dauksze. Interesujące
są zwłaszcza zdarzenia, jakie miały miejsce po Wielkim Sejmie Wileńskim w różnych zakątkach Litwy. W dalszej części następuje opis
pracy J. Totoraitisa w redakcji „Šaltinis” i jego zmagań z przeszkodami, które musiał w tej pracy pokonać. W listach pisanych z parafii
Szumsk więcej uwagi poświęca się działalności społecznej i przeżyciom wewnętrznym (myślał o wyjeździe z Litwy i kontynuacji swojej
działalności naukowej). W listach pisze również o dotychczas mało
znanej działalności stowarzyszenia księży. Listy z lat 1912-1913 ukazują realia Seminarium Duchownego w Sejnach, stosunki J. Totoraitisa ze zwierzchnikami seminarium, jego profesorami oraz klerykami.
Jaunius Vylius
Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI VINCASA ŠLEKYSA
Vincas Šlekys – nielegalny kolporter książek, redaktor, folklorysta, muzealnik – urodził się w 1870 r. we wsi Mokolai pod Mariampolem
(Marijampolė). W latach 1879-1881 uczęszczał do szkoły podstawowej w Mariampolu, a w 1882 r. rozpoczął naukę w tutejszym gimnazjum. Po ukończeniu czterech klas rodzice proponowali mu wstąpienie do seminarium w Sejnach, jednak on dokonał innego wyboru.
Kilka następnych lat przepracował w gospodarstwie rolnym rodziców
oraz jako nauczyciel tajnego nauczania, tzw. „daraktor”, nauczał wiejskie dzieci. Później kontynuował naukę w gimnazjum w Mariampolu,
które ukończył w 1890 r. (sześć klas). Współpracował z tajną prasą
litewską, w 1892 r. wraz z innymi działaczami założył tajne stowarzyszenie „Sietynas”, którego celem było rozpowszechnianie publikacji
w języku litewskim. V. Šlekys opracował statut tej organizacji i został
wybrany jej przewodniczącym. W 1896 r. wyjechał do Niemiec, gdzie
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schronił się uciekając przed prześladowaniami carskich żandarmów,
a stamtąd – do Stanów Zjednoczonych. Osiedlił się w Shenandoah, był
redaktorem litewskich czasopism, czynnie uczestniczył w działalności
społeczności litewskiej. Po nabyciu drukarni sam tłumaczył i wydawał literaturę piękną. W 1920 r. przeniósł się do Bostonu, studiował
w konserwatorium im. M. Petrauskasa. W 1926 r. powrócił na Litwę,
zamieszkał w Kownie (Kaunas), pracował w bibliotece im. V. Kudirki,
wydawał czasopismo „Žinių ir literatūros aruodas”. Po przejściu na
emeryturę w 1930 r. powrócił do rodzinnego domu we wsi Mokolai,
gdzie zajmował się zbieraniem folkloru i staroci. W 1932 r. zorganizował w Kownie wystawę sztuki ludowej Kapsów, której eksponaty
stanowiły podwaliny muzeum „Sodžius” w Mariampolu. W 1934 r.
do Archiwum Folkloru Litewskiego w Kownie przekazał 300 litewskich pieśni, zapisanych przez niego w rodzinnej wsi Mokolai i kilku okolicznych miejscowościach. W 1940 r. nie poparł aneksji Litwy,
a w 1946 r. wraz z bratową i bratankiem został zesłany na Sybir, gdzie
zmarł 6 listopada tego samego roku.
Gintaras Lučinskas
ANTYSOWIECKI OPÓR W DZUKII W LATACH 1940-1941
Od początku okupacji, tj. od dnia 15 czerwca 1940 r., każdy
świadomy Litwin starał się stawiać opór agresorowi. Odbywały się
tajne narady, podczas których omawiano sposoby przeciwstawiania
się wrogowi. Po przekonaniu się o braku jakichkolwiek możliwości
podjęcia powszechnej i legalnej obrony przed działaniami okupanta,
Litwini byli zmuszeni do przystąpienia do walki podziemnej. Przejawy niezorganizowanego oporu antysowieckiego były widoczne już
w pierwszych dniach okupacji.
W okręgu olickim i w samej Olicie (Alytus) działała organizacja
Miłośników Kraju (Krašto mylėtojai), uczniowie gimnazjum w Olicie
utworzyli Batalion Śmierci (Mirties batalionas), później – Gwardię
Obrony Litwy (Lietuvos apsaugos gvardija). W Mirosławiu (Miroslavas) działała organizacja Miłośników Ojczyzny (Tėvynės mylėtojai),
w Simnie (Simnas), Metelach (Meteliai) i Krakopolu (Krokialaukis)
– Stowarzyszenie Miłośników Ojczyzny (Tėvynės mylėtojų sąjunga),
w Mereczu (Merkinė) i Stokliszkach (Stakliškės) – Stowarzyszenie Miłośników Litwy (Lietuvos mylėtojų sąjunga), w Birsztanach
(Birštonas) – Batalion Śmierci (Mirties batalionas). W powiecie sej-
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neńskim i w Łoździejach (Lazdijai) działała organizacja Miłośników
Wolności (Laisvės mylėtojai) i Stowarzyszenie Miłośników Litwy
(Lietuvos mylėtojų sąjunga), w Kopciowie (Kapčiamiestis) zaś – Miłośnicy Wolności (Laisvės mylėtojai).
Do antysowieckiego podziemia przystępowała przede wszystkim
młodzież, szczególnie członkowie różnych organizacji patriotycznych
– strzelcy, narodowcy, jaunalietuviai (członkowie organizacji Młoda
Litwa), skauci, ateitininkai (lit. ateitis – „przyszłość”), pavasarininkai (lit. pavasaris – „wiosna”), członkowie kółek młodych rolników
itp. Nie zabrakło również osób średniego pokolenia, przedstawicieli
różnych grup zawodowych i społecznych – duchownych, wojskowych, policjantów, nauczycieli, urzędników, rolników i robotników.
Od 1 października 1940 r. w gminie Daugi (Daugai, okręg olicki)
działała już podziemna organizacja Żelazny Wilk (Geležinis vilkas).
W ciągu kilku miesięcy oddziały tej organizacji powstały na terenie
całego okręgu. Głównym celem organizacji Żelazny Wilk było odbudowanie niepodległego państwa litewskiego. Działalność tej organizacji można podzielić na 2 okresy: do wybuchu wojny, gdy jej funkcjonowanie było nielegalne, i działalność podczas wojny. W pierwszym
etapie członkowie tej organizacji rozpowszechniali ulotki agitacyjne,
wywieszali litewskie flagi państwowe, bojkotowali organizowane
przez sowietów imprezy i wybory do organów władz, zbierali datki
dla wspierania członków rodzin aresztowanych osób oraz na zakup
broni, śledzili sowieckich aktywistów, gromadzili broń, przygotowywali się do powstania i przejęcia władzy lokalnej.
Już w pierwszym tygodniu po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 r., nazywający siebie partyzantami (strzelcamipartyzantami, litewskimi partyzantami) członkowie Żelaznego Wilka,
na obszarze całej Dzukii organizowali gminne komitety narodowe,
samorząd i policję o charakterze paramilitarnym pod nazwą Ochrona
Pracy Narodowej (Tautinio darbo apsauga).
Dzukowie nie mieli zamiaru garnąć się pod słońce Stalina. Od
pierwszych dni okupacji stawiali opór władzy sowieckiej. Losy pierwszych uczestników walk o niepodległość Litwy pokazują skalę stawianego oporu oraz okrucieństwo okupanta. Niestety, naziści, którzy
zajęli miejsce sowieckiego agresora, postępowali równie bestialsko
rozstrzeliwując wielu działaczy podziemia.
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Scholastika Kavaliauskienė
GOREJĄCA RANA DZUKII
Gmina Ryliškės znajduje się na terenie rejonu olickiego i jest najbardziej odległą gminą od centrum Olity (Alytus). Być może z powodu wymyślnych zakoli Niemna, które niczym pętla otaczają wsie
tegoż starostwa, a być może dlatego, że Merecz (Merkinė) i główna
droga Kowno-Druskienniki (Kaunas-Druskininkai) są daleko, powstaje wrażenie, że ten region jest odcięty od świata. Być może z tego
powodu wieści o tym, co wydarzyło się tu tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1944 r., do innych regionów Litwy, nie mówiąc już
o innych państwach, dotarły z pewnym opóźnieniem. Ludzie bali się
też rozpowszechniać takie wiadomości na ziemiach, które po wojnie
zostały ponownie okupowane.
Wydarzenia, które miały miejsce w gminie Ryliškės, są uważane za najbardziej okrutny po wojnie akt terroru sowieckiego na Litwie, wymierzony w ludność cywilną. W 1944 r., tuż przed świętami
Bożego Narodzenia unicestwiono wsie Klepacze (Klepočiai), Lizdai,
Ryliškės, Taručionys, Druskininkai, Pieriškiai, Vabaliai, Ferma, Bugonys, Dubriai i inne, wymordowano i okaleczono dziesiątki mieszkańców. Wczesnym rankiem 23 grudnia 1944 r. setki oprawców otoczyły
wsie parafii Ryliškės, w ten sposób odcinając je od dróg dojazdowych
i Niemna. Palono zagrody, napotkanych tam mężczyzn rozstrzeliwano, kłuto bagnetami lub żywcem wrzucano do ognia. Agresorzy rozkradali majątek, w szczególności żywy inwentarz.
Bilans zorganizowanego przez władze radzieckie widowiska
w okresie bożonarodzeniowym, to 37 zabitych i 3 postrzeleni, ponad
100 zatrzymanych, 59 spalonych zagród. Akcją dowodził naczelnik
Wydziału Zwiadowczego podpułkownik Szutow i dowódca 3 Batalionu Strzelców 331 Pułku Granicznego kapitan Konosenkow. Koordynatorem akcji był dowódca wojskowy NKWD do Ochrony Tyłów 3
Frontu Białoruskiego generał I. Liubyj.
Przez dziesięciolecia wydarzenia te były okryte milczeniem.
Pierwsza wzmianka na ich temat pojawiła się w 1981 r. w dysydenckim czasopiśmie „Aušra”. Przedruk artykułu ukazał się w wydawanym przez Litwinów w Stanach Zjednoczonych czasopiśmie „Dirva”
w 1982 r., a stacje radiowe „Wolna Europa” i „Głos Ameryki” nagłośniły tę sprawę w swoich audycjach.
W latach 1989-1990 oliccy działacze ruchu „Sajudis” na tych terenach organizowali warsztaty rzeźbiarskie. W zniszczonych wsiach
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artyści stworzyli memoriał ku czci i pamięci poległych podczas pierwszych powojennych świąt Bożego Narodzenia mieszkańców. Powstało
15 kaplic słupowych, krzyży i rzeźb. W Muzeum Krajoznawstwa w
Olicie znajduje się osiem miedzianych tablic pamiątkowych, na których zostały wyryte nazwiska ofiar represji z 23-26 grudnia 1944 r.
w gminie Ryliškės.
Zawarte w publikacji wspomnienia świadków, którzy w grudniu
1944 r. przetrwali terror okupanta, są wołaniem zbolałych dusz o pamięć. Wielu świadków tych zdarzeń już nie ma na tym świecie, jednak
ich wspomnienia są wciąż żywe i zawsze skłaniają do przemyśleń.
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS – PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM RADY RUCHU WALKI O WOLNOŚĆ LITWY,
PREZYDENT LITWY
W 2014 roku mija 105. rocznica urodzin oraz 60. rocznica śmierci
prezydenta Jonasa Žemaitisa-Vytautasa (ps. „Witold”). Sejm RL deklarację o uznaniu gen. J. Žemaitisa-Vytautasa za prezydenta Litwy
przyjął dopiero w 2009 r. Przez mieszkańców Litwy, za jego postawę
i działalność wobec narodu i państwa, za umiłowanie wolności, za którą
oddał życie, był nim nazywany od dawna. 26 listopada 1954 roku J. Žemaitis został rozstrzelany w moskiewskim więzieniu na Butyrkach i pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu przy Klasztorze Dońskim.
J. Žemaitis urodził się 15 marca 1909 r. w Połądze (Palanga).
W 1929 roku ukończył Szkołę Wojskową w Kownie. Służył w 2 Pułku
Artylerii. W latach 1936-1938 kształcił się w Szkole Artylerii w Fontainebleau we Francji. W czasie okupacji niemieckiej działał w podziemiu. W 1944 roku organizował Oddziały Terytorialne gen. P. Plechavičiusa, sam został dowódcą 310 Batalionu. W 1945 roku przystąpił do
litewskich oddziałów partyzanckich. Dowodził sztabem ,,Žebenkštis”
(Łasica) w rejonie Rosiejn (Raseiniai). W 1947 roku został dowódcą
okręgu ,,Kęstutis” (Kiejstut), a od 1948 roku – obwodu pomorskiego.
W lutym 1949 roku podczas zjazdu najwyższych dowódców partyzanckich powołano Ruch Walki o Wolność Litwy (LLKS – Lietuvos
laisvės kovos sąjūdis), a Jonasowi Žemaitisowi nadano stopień dowódcy (generała) i wybrano go na przewodniczącego prezydium Rady
LLKS. Deklaracja Rady przewidywała, że po odzyskaniu niepodległości obowiązki Prezydenta Republiki Litewskiej – do czasu ukonstytuowania się Sejmu – pełnić ma przewodniczący prezydium.
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Justinas Sajauskas
ZNALEZISKO W SKARDUPIAI
Artykuł dotyczy dokumentów założycielskich okręgu partyzanckiego Tauras na Litwie. W październiku 1945 r. dokumenty te zostały
ukryte na probostwie w miejscowości Skardupiai i odnalezione po 49
latach. Najstarszym dokumentem jest kartka z pisanego w czerwcu
1945 r. dziennika, którego autorem był dowódca partyzantów J. Pileckis-Brokas, ostatnim zaś – rozkaz dowódcy okręgu Tauras Nr 1 (op)
z dnia 22 sierpnia tego samego roku. Dokumenty są unikalne z uwagi
na to, że z 10 partyzanckich okręgów działających na Litwie tylko
bojownicy Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny) potrafili dokumentować istotne wydarzenia w swoim okręgu i te dokumenty ocalić.
W artykule ze szczegółami omówiono historię ukrycia i odnalezienia
dokumentów, zamieszczono życiorysy pierwszych partyzanckich dowódców na Suvalkiji oraz zdjęcia.
Znalezisko w Skardupiai ma też związek z Sejneńszczyzną.
W jednym z pierwszych rozkazów okręgu Tauras dowódca oddziału
partyzanckiego „Perkunas” otrzymuje polecenie nawiązania kontaktu
ze sztabem w Olicie (Alytus), z dowódcami grup działających na Zaniemeniu oraz z grupami z tzw. trójkąta suwalskiego, tj. Suwalszczyzny.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
KONSTANTINAS BAJERČIUS-GARIBALDIS – NAUCZYCIEL
NARODU. W 110. ROCZNICĘ URODZIN NAUCZYCIELA,
PISARZA, SPOŁECZNIKA, KRZEWICIELA KULTURY,
DZIAŁACZA RUCHU OPORU I MĘCZENNIKA
Konstantinas Bajerčius urodził się 24 października 1903 r. we wsi
Pajotijai, gm. Plokščiai, pow. Szaki (Šakiai). Po ukończeniu progimnazjum w Jurborku (Jurbarkas) wybrał zawód pedagoga. W ciągu
ośmiu lat pracował w sześciu placówkach oświatowych, potem pół
roku w poprawczym obozie pracy w Worniach (Varniai). Dziesięcioletnią przerwę wykorzystał na naukę i twórczość. Ukończył Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Kaunas), wydał utwory dla dzieci
i młodzieży – „Žemės vieškeliais” (Ziemskimi szlakami), „Spindulėliai”
(Promyczki), „Namuose ir giriose” (W domach i lasach), „Zuikių
žemėje” (W zajęczej krainie), „Nugirstos šnektos” (Podsłuchane
rozmowy), „Iš pasakų krašto” (Z krainy baśni), publikował artykuły
w prasie.
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Najbardziej wyrazisty okres w jego życiu jest związany z Olitą
(Alytus), gdzie w 1939 r. wraz z żoną Magdaleną Borutaitė-Bajerčienė
powrócił do ulubionej pracy pedagogicznej. Jesienią 1941 r., po otwarciu Seminarium Nauczycielskiego w Olicie, został w nim inspektorem, wykładowcą języka litewskiego, metodykiem i nauczycielem
literatury.
Nauczyciel K. Bajerčius szczególną uwagę zwracał na samorealizację uczniów, odkrywał ich zdolności twórcze, wpajał miłość do
ojczyzny i języka ojczystego. Z uczniami seminarium zbierał olicki
folklor, zapisywał słownictwo gwarowe Dzuków oraz przysłowia.
Zebrany materiał posyłał redakcji „Słownika języka litewskiego”.
W 1942 r. nauczyciel utworzył oddział tajnej katolickiej organizacji
„Ateitininkai”, w którą zaangażował sporo seminarzystów, aktywnie
uczestniczył w życiu kulturalnym. Był korespondentem dziennika olickiego „XX amžius” (XX wiek), pisał artykuły na temat życia kulturalnego, ekonomicznego i politycznego w regionie Dzukija.
Nauczyciel K. Bajerčius był krzewicielem i propagatorem trzeźwości: napisał scenariusz, reżyserował i sam zagrał główną rolę
w spektaklu „Girtuoklio teismas” (Sąd nad pijakiem), zorganizował
dużą antyalkoholową wystawę. Wielkim powodzeniem cieszyły się
reżyserowane przez niego spektakle: „Atžalynas” (Młode pokolenie),
„Knygnešys” (Nielegalny kolporter książek), „Taip tėvas norėjo” (Tak
chciał ojciec) i inne. Był członkiem Litewskiej Armii Wolności, w swoim
mieszkaniu zapoznawał seminarzystów z działalnością statutową tego
ruchu, utworzył tajną grupę partyzancką, w skład której wchodziły
osoby cywilne, tzw. „tajniacy”, pełniący rolę zwiadowców. Aktywnie
uczestniczył w antyfaszystowskim i antybolszewickim ruchu oporu.
Agitował seminarzystów, aby nie wstępowali do służby dla Rzeszy, unikali mobilizacji. Pisał również do prasy podziemnej. Rozpowszechniał
nielegalne pisma, angażując w to również seminarzystów.
W 1945 r. K. Bajerčius był pełnomocnikiem frontu litewskiego
dla sztabu partyzanckiego okręgu Dainava. W 1946 r. podpisał deklarację dowódców litewskich oddziałów partyzanckich o odrodzeniu demokratycznego państwa litewskiego. W nocy 8 grudnia
1946 r. K. Bajerčius został bestialsko zamordowany w kwaterze
NKWD w Olicie. Ciało zamordowanego przywiązano do sosny i wystawiono na pośmiewisko oraz w celu zastraszenia innych. Miejsce
pochówku do tej pory pozostaje nieznane. K. Bajerčius-Garibaldis –
jako jeden z pierwszych litewskich pedagogów, padł ofiarą krwawych
zbrodni sowieckich.
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Marius Talutis
KSIĄDZ JUOZAS ZDEBSKIS –
WSPÓŁCZESNYM BOHATEREM JAĆWIEŻY
W artykule zostały przedstawione dane biograficzne i bohaterskie czyny księdza Juozasa Zdebskisa (1929-1986), który urodził się
i pracował na ziemiach niegdyś zamieszkanych przez Jaćwingów, był
aktywnym uczestnikiem walk o niepodległość Litwy i wolność wyznaniową, został pochowany w Rudaminie (Rudamina). Wyprawom
księdza J. Zdebskisa towarzyszyła jaćwieska werwa, a jego charakterystyczną cechą było jaćwieskie usposobienie oraz szczególna więź
z przyrodą, kamieniami, grodziskami, z litewskim chrześcijańskim
i przedchrześcijańskim światem duchowym. Z istnie jaćwieską odwagą do ostatniej chwili swego życia walczył przeciwko uciskowi
i zakłamaniu, nie unikał trudności i nie chował się przed nimi, mimo że
był prześladowany, ścigany, bity, poparzony substancjami chemicznymi, szkalowany, a ostatecznie – zamordowany w sfingowanym przez
KGB wypadku samochodowym. Nawet nadany mu przez Urząd Bezpieczeństwa pseudonim – Arogant (Akiplėša), którym był określany
w dokumentacji bezpieki, miał prawdziwie jaćwieski wydźwięk.
Główny motyw artykułu został zawarty w temacie – to heroizm
i odwaga księdza J. Zdebskisa. Życie oraz czyny księdza, jak również
inne wydarzenia, które miały miejsce w tym regionie (takie jak bitwa
pod Kalniškė 16 maja 1945 r.) dowodzą, że Jaćwingowie nie wyginęli,
ich duch żyje w kolejnych pokoleniach, ich praca jest kontynuowana,
a wpisany w litewską duszę gen wolności nigdy nie pozwoli o sobie
zapomnieć.
Juozas Akevičius
WIEŚ KYBARTAI
Publikację stanowią wspomnienia nieżyjącego już mieszkańca
wsi Kibarty (Kybartai) Juozasa Akevičiusa. Opisuje on położenie
geograficzne i walory przyrodnicze miejscowości, mówi o najważniejszych wydarzeniach historycznych, które zaważyły na losach
wsi, jej mieszkańców i kondycji ich gospodarstw (w tym m.in. parcelacja gruntów w 1890 r., wytyczenie linii demarkacyjnej w 1919 r.,
która pozostawiła część majątków po drugiej stronie granicy, okupacje i deportacje mieszkańców oraz niemal całkowite wyludnienie wsi
pod koniec XX w.). Autor szczegółowo przedstawia mieszkające tu
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wcześniej rodziny, omawia skład narodowościowy (połowę ludności
wsi stanowili starowiercy), tradycyjne prace na roli (żniwa, uprawa
i obróbka lnu), wychowanie dzieci i młodzieży, obrzędy oraz sposoby
spędzania czasu wolnego. Jest to spojrzenie szerokie, ze sporą dozą
humoru. Znajdującej się na pograniczu polsko-litewskim wsi Kibarty
właściwie już nie ma. Pozostała tylko jedna rodzina i dwa krzyże poświadczające obecność dawnych jej mieszkańców, przywołanych we
wspomnieniach autora.
Dineta Babarskienė
SPACER PO DWORCU W ŠEŠTOKAI
Dworzec kolejowy w Szostakowie (Šeštokai) powstał w roku
1898. Zbudowano go z czerwonej cegły. Powstały też magazyny, domy
mieszkalne dla pracowników kolei, pomieszczenia administracyjne
oraz przeznaczone dla robotników. Dworzec tętnił życiem. Mieszkańcy przychodzili tu, gdy sami wybierali się w podróż, witali lub odprowadzali przyjeżdżających gości lub też zwyczajnie, by popatrzeć
na pociągi. Dotychczas stoją tu domy pracownicze, a najstarsi mieszkańcy zachowali w pamięci zarówno pracujących tu ludzi – kierowników stacji, dyżurnych ruchu, jak i wydarzenia. Do tej małej stacji
transportem kolejowym dostarczano nawozy sztuczne, pasze kombinowane, żywność (m.in. sól, mąkę, kaszę, cukier), obuwie i inny towar
dla miejscowej spółdzielni. Wywożono zaś buraki cukrowe do fabryki
w Mariampolu (Marijampolė). Czasem transport był kierowany do
bardzo odległych rejonów ZSRR – do Baszkirii (siano) czy Uzbekistanu (sadzeniaki ziemniaka). Stąd odjechały także wagony z zesłańcami
syberyjskimi. W czasie II wojny światowej przejeżdżał tędy transport
wojskowy. Kroki żołnierzy obcych wojsk nieraz dudniły na kamiennym bruku stacji w Szostakowie.
Niedaleko naziemnej istniała też tajna stacja podziemna z oddzielną dyspozytornią, umożliwiającą sterowanie ruchem.
Dziś także są tu tory i jeżdżą pociągi. Nowe, europejskie. Od tamtych czasów dzielą je jednak całe pokolenia.
Sigitas Birgelis
KAMIEŃ W MIEJSCOWOŚCI SENIEJI ALKSNĖNAI
Na terenach pradawnej Jaćwieży można znaleźć wiele osobliwości. Jedną z nich jest tak zwany kamień Jaćwingów (lit. Alksnėnų
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akmuo). Obiekt ten wzbudzał i nadal wzbudza zainteresowanie miłośników historii tych ziem. Interesował się nim patriarcha litewskiego
odrodzenia narodowego i miłośnik historii dr Jonas Basanavičius, znany archeolog litewski Petras Tarasenka i wielu innych.
Pierwsza wzmianka o kamieniu pochodzi z drugiej połowy
XIX w. Nauczyciel z Mariampola (Marijampolė) T. Žičkus-Žičkauskas
pisał między innymi, że przy drodze z Kalwarii (Kalvarija) do Puńska
we wsi Olksniany (Alksnėnai) na niewielkim pagórku leży kamień
z wyrytymi znakami, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Pagórek ten
był otoczony przez miejscową ludność poważaniem i czcią. Powstały
legendy o zakopanym skarbie, wojskach napoleońskich, Jaćwingach.
Pod koniec lat trzydziestych XX w. kamień ten – za namową funkcjonariuszy litewskiej straży granicznej – został przewieziony przez
granicę polsko-litewską przez mieszkańców pobliskich miejscowości.
Wkrótce wybuchła wojna, a po jej zakończeniu nastały czasy terroru
i walk partyzanckich. Kamień na długie dziesięciolecia pozostał w zapomnieniu.
W połowie lat dziewięćdziesiątych – dzięki staraniom Łotysza
Andrisa Mičulisa – została zorganizowana ekspedycja poszukiwawcza i obiekt po kilku dniach został odnaleziony. Leżał on na granicy
państwa w strefie ściśle zamkniętej. Po wejściu Polski i Litwy do strefy Schengen kamień stał się powszechnie dostępny.
Istnieje kilka teorii wyjaśniających znaczenie znaków wyrytych
na kamieniu. Jedna wersja zakłada, że są one pochodzenia jaćwieskiego, druga mówi, że napis jest w języku hebrajskim.

W KRĘGU SZTUKI
Giedrė Jankevičiūtė
NEOTRADYCJONALIZM W SZTUCE LITEWSKIEJ
A MALARSTWO VYTAUTASA KAIRIŪKŠTISA
W artykule została przedstawiona twórczość z okresu lat trzydziestych i czterdziestych XX w. malarza, pedagoga i teoretyka sztuki Witolda Kajruksztisa (Vytautas Kairiūkštis) (1890-1961), pochodzącego z Sejneńszczyzny, znanego i cenionego nie tylko na Litwie
i w Polsce, ale również w innych krajach Europy Wschodniej, które
przejawiały zainteresowanie sztuką awangardową.
Kajruksztis stał się sławny po zorganizowanej wraz z Władysławem Strzemińskim w 1923 roku Wystawy Nowej Sztuki w Wilnie
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(Vilnius). Po dziś dzień wartość i znaczenie twórczości malarza w historii sztuki litewskiej (i polskiej) jest mierzona poprzez eksponowane
na tejże wystawie dzieła radykalnego modernizmu.
W Imperium Rosyjskim, a następnie Rosji bolszewickiej Kajruksztis spędził bodajże najbardziej chłonny i aktywny, prawie dziesięcioletni okres swojego życia. Od 1912 roku studiował prawo na
Uniwersytecie Moskiewskim i równocześnie uczył się malarstwa
w prywatnej pracowni malarza Konstantina Juona, następnie studiował w Moskiewskiej Państwowej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Budownictwa, służył w wojsku, a po demobilizacji kontynuował studia
w uczelni artystycznej nowego typu, w tzw. Wyższych Pracowniach
Artystyczno-Technicznych (WCHUTEMAS) w Moskwie. Zarówno
w Moskwie, jak i po powrocie w 1921 r. do Wilna, malował kompozycje nacechowane kubizmem, eksperymentował w zakresie sztuki
abstrakcyjnej. Wystawa jego dzieł z tego okresu twórczości stanowi
stałą ekspozycję w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie. Kilka prac
z lat czterdziestych artysty jest zaprezentowanych w dziale „Wielka
tradycja”. Pejzaże Kajruksztisa, na których zostały uwiecznione kobiety w kąpieli, doskonale korespondują z otoczeniem dzieł przedstawicieli tzw. neoklasycyzmu wileńskiego, wywodzącego się ze środowiska Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego oraz
artystów litewskich, takich jak Juozas Mikėnas, Vytautas Kazimieras
Jonynas i innych, których poglądy artystyczne zostały ukształtowane przez kowieńskie i paryskie klimaty. Taka prezentacja twórczości
artysty w kolekcji przedstawiającej dzieje malarstwa narodowego
dowodzi, że Kajruksztis jest jednym z najbardziej wyrazistych modernistów litewskich i świadczy o dojrzałości litewskiej kultury artystycznej. Chcąc wszakże podkreślić wartość dziedzictwa litewskiego
malarstwa, wybieramy Kajruksztisa-modernistę, zaś inna część jego
twórczości powstałej po zwiedzeniu krajów południowej i zachodniej
Europy, nawiązaniu kontaktów z futurystami włoskimi, zapoznaniu
się z oryginałami dzieł paryskich kubistów, które miały wpływ na
jego wczesną twórczość, zagłębieniu się w teoretyczne zagadnienia
dotyczące modernizmu i wyłaniającej się w latach dwudziestych tendencji neotradycjonalistycznej, jest przywoływana nieporównywalnie
rzadziej. Jeszcze rzadziej próbujemy szukać między nimi związków
przyczynowo-skutkowych. Słowem, skupiamy się na twórczości Kajruksztisa z rosyjskiego okresu fascynacji awangardą, a dzieła stworzone pod wpływem sztuki Zachodu odsuwamy w cień.
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Powodem takiego podejścia może być fakt, że dzieła te wymagają
innego rodzaju wiedzy, opartej na badaniach systemowych przełomu
kultury litewskiej w połowie XX w. Z uwagi na ich brak nie posiadamy również takiego rozeznania, które ukazałoby wartość i znaczenie
późnej twórczości Kajruksztisa, a tym samym wzbogaciłoby nasze
pojęcie o różnorodności posiadanego dziedzictwa kulturowego, pozwoliłoby na zbliżenie do Zachodu.
Nowy etap w twórczości Kajruksztisa jest kojarzony z wyjazdem malarza z Wilna. W 1932 r. przeprowadził się on do Poniewieża (Panevėžys), a w latach 1936-1952 mieszkał w Kownie (Kaunas).
Były adept kubizmu i malarstwa abstrakcyjnego bezsprzecznie obrał
nowy kierunek. Świadczą o tym ostatnie prace z okresu wileńskiego
– zwiewnością i szykiem art deco przesiąknięte dzieło „Kwiaciarka”
(1928) oraz pejzaż posiadający cechy tego samego kierunku artystycznego „Ulica sadzawek w Wilnie” (1931). Co prawda, w owym
okresie większą część energii Kajruksztisa pochłaniała praca pedagogiczna (po wojnie w Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej
i Stosowanej w Kownie), pisanie artykułów (udzielał się jako krytyk sztuki, analizował kwestie związane z pedagogiką sztuki i muzealnictwem)
i działalność muzealna (od 1940 r. pracował w Muzeum Kultury im. Witolda Wielkiego jako kierownik Działu Sztuki, dużo uwagi poświęcając
badaniu twórczości Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa). Jednak po
przeprowadzce do Poniewieża Kajruksztis maluje kilka pejzaży nasiąkniętych fascynacją robotniczymi przedmieściami. Pejzaż, jako gatunek,
dominował również w kowieńskim okresie twórczości malarza.
Podczas pobytu w Kownie urlopy Kajruksztis spędza w Połądze (Palanga). Powraca do tematu kobiet w kąpieli, do którego eksperymentowania najprawdopodobniej zachęciły go prace ekspresjonistów niemieckich. Zmianę podejścia artysty do sposobu traktowania nagiej sylwetki
warunkuje zainteresowanie Kajruksztisa teorią nurtu neotradycjonalistycznego lat dwudziestych. Informacje zawarte w listach dowodzą, że
artysta zgłębiał znaczące dla tego kierunku dzieła autorstwa Amédée
Ozenfanta i Charles-Edouarda Jeannereta (bardziej znanego pod późniejszym pseudonimem – Le Corbusier) pt. „Après le cubisme” (1918;
Po kubizmie), książkę włoskiego eksfuturysty Gino Severiniego pt. „Du
cubisme au classicisme: esthétique du compas et du nombre” (1921; Od
kubizmu do klasycyzmu: estetyka kompasu i liczby), rozpraw paryskiego
kolekcjonera i marszanda Léonce’a Rosenberga „Cubisme et tradition”
(1920; Kubizm i tradycja). Opierając się na tych tekstach historycy kultury i sztuki objaśniają zmiany zachodzące w teorii i w praktyce sztuki Za-
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chodu na początku lat dwudziestych. Akcentuje się przełom w myśleniu
i pojmowaniu estetyki w wyniku traumatycznych doświadczeń spowodowanych I wojną światową. Wielu rewolucyjnie nastawionych młodych utalentowanych twórców zmusiły one do przewartościowania
swojego stosunku do życia i twórczości, i powrotu do sprawdzonych
wartości, zapewniających kontynuację tradycji i gwarantujących stabilność. Najprawdopodobniej od teorii czystej formy i opartej na niej
nowej rzeczywistości artystycznej, Kajruksztisa nieco odwiodła odbyta w 1924 r. podróż do Włoch – ojczyzny futuryzmu. Z bliska kraj ten
okazał się nie tyle nowoczesnym państwem, żyjącym ideą postępu technologicznego, co kolebką klasyki, pełną wspaniałych pomników sztuki
oraz zapierających dech w piersiach, owładniających wszystkie zmysły
cudownych pejzaży, słonecznego ciepła i uciech cielesnych. Kajruksztis
zaczyna malować architekturę wyspy Capri, motywy nagości, ale pod
wpływem południowej przyrody – pojawia się też nowy wątek – unoszącego się na falach żaglowca. Kajruksztis podąża w kierunku art deco,
o czym świadczą również prace stworzone przez jego uczniów, wykonane pod kierunkiem artysty.
W latach trzydziestych Kajruksztis ponownie podróżuje po Włoszech, zwiedza Korsykę, południową Francję i, oczywiście, Paryż.
Z jednej strony trudno sobie wyobrazić, że mógłby on pozostać obojętny wobec morza i związanych z nim przyjemności, z drugiej zaś
strony, nawet gdyby nie pociągały go morskie rozrywki i uciechy,
uważnego i wrażliwego na sztukę artystę musiało zauroczyć francuskie malarstwo marynistyczne, wystawione w galeriach kurortów na
Lazurowym Wybrzeżu i, rzecz jasna, w Paryżu. Teorię neotradycjonalizmu Kajruksztis zaczyna stosować w praktyce. W twórczości zaczynają dominować radosne motywy związane z pięknem przyrody,
słońcem i wodą. Podsumowujący w 1984 r. twórczość Kajruksztisa
jego były uczeń Drėma szczególną uwagę zwrócił na pejzaże wybrzeża w Połądze (Palanga) i jeziora w Trokach (Trakai), a do najbardziej
wyrazistych dzieł nauczyciela zaliczył obrazy martwej natury „Bukiet
polnych kwiatów w białym dzbanku” (1942, sześć wersji), „Martwa
natura z jajkami” (1944) i „Bukiet kwiatów w błękitnym wazoniku”
(1953). Mając na uwadze okres, w którym te obrazy powstały, moglibyśmy dodać: kompozycje Kajruksztisa z rozkoszującymi się letnią
radością roznegliżowanymi niewiastami, martwa natura z kolorowymi bukietami polnych i ogródkowych kwiatów, akcesoriami śniadaniowymi, zagubionemu w szaleństwie wojny i niepewności jutra człowiekowi dawały nadzieję na normalną i zwyczajną codzienność.
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NOWE KSIĄŻKI
Juozas Sigitas Paransevičius
JAN JASKANIS, SZWAJCARIA
Jan Jaskanis, Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce, Warszawa, 2013.
Nakładem m.in. Stowarzyszenia Naukowego Archeologów
Polskich Oddział w Warszawie ukazała się książka Jana Jaskanisa
pt. Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce. Jest to publikacja bardzo istotna nie tylko
dla archeologów, historyków, ale także dla wszystkich miłośników nauki zainteresowanych Jaćwieżą i historią Suwalszczyzny. Autor jest
wybitnym archeologiem, który większość swoich badań naukowych
w ponad 60-letniej pracy zawodowej poświęcił odkrywaniu szczątków
kultury bałtyjskiej – jaćwieskiej i pruskiej. Uczestniczył w ekspedycjach organizowanych przez prekursora badań archeologicznych na
Suwalszczyźnie Jerzego Antoniewicza i sam prowadził badania naukowe, w tym także na cmentarzysku jaćwieskim w podsuwalskiej
Szwajcarii.
Książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań autora i innych badaczy, a tworzą ją następujące rozdziały: I. Katalog, II. Analiza, III. Chronologia, IV. Zakończenie, V. Tabele, VI. Summary, VII. Bibliografia, VIII. Aneks, IX. Indeksy, X. Tablice.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
Kęstutis Subačius
SUDOWIA W OGNIU I WOJNY ŚWIATOWEJ I U PROGU
NIEPODLEGŁOŚCI LITWY
Rozwój Sudowii w prawie dwutysiącletniej jej historii odznaczał
się wysoką kulturą cywilizacyjną. Począwszy od 1274 roku, w ciągu
ponad 700 lat, zachodzące na tych ziemiach procesy historyczne dla
Sudowów były bezlitosne. Każdy wiek był naznaczony nowymi wyzwaniami i stratami, jednak najbardziej bolesne stulecie miało miejsce
przed I wojną światową, zwaną też wielką wojną. W tym okresie Sudowia była fizycznie i prawnie oderwana od innych litewskich ziem
etnicznych, a stosowana wobec jej ludności przemoc duchowa miała
na celu jej wynarodowienie.
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Lata 1913-1914 i czasy współczesne dzieli stulecie ogromnych
przemian kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Ukształtowały one nowy ład, nową kulturę i współcześnie myślącego człowieka.
W tym stuleciu nastąpiło też odrodzenie państwa litewskiego.
W artykule przedstawiono wiele danych, świadczących o niszczeniu etnicznej kultury bałtyckiej – zwyczajów i tradycji, o przypisywaniu Litwinom narodowości polskiej, słabym rozwoju oświaty
i systemu opieki zdrowotnej.
Prezentowane dane statystyczne ukazują niski stopnień urbanizacji kraju (mieszkańcy miast stanowili zaledwie 13,64% ludności), zły
stan gospodarki miejskiej.
Poziom życia chłopów sudowskich był wyższy, niż pozostałych
chłopów litewskich. Jednak pod względem produkcji przemysłowej gubernia suwalska była najsłabiej rozwiniętym obszarem w całej Polsce.
Sudowia stała się głównym regionem nielegalnego kolportażu zakazanej prasy litewskiej na Litwie. Tu były największe punkty przerzutowe książek przez granicę oraz działała najlepiej zorganizowana
siatka dalszego ich rozprowadzania. Litewskie odrodzenie narodowe
jest kojarzone z ukazaniem się miesięcznika „Aušra” (Jutrzenka).
Wydawanie tego periodyku zainicjowali byli uczniowie mariampolskiego gimnazjum oraz litewscy studenci uniwersytetu moskiewskiego i petersburskiego.
Na tej ziemi, pamiętającej wiele historycznych krzywd, początek
roku 1914 był tragiczny – znaczony burzami pierwszego dnia stycznia
i huraganem na wybrzeżu Bałtyku w dniach 9-10 stycznia. Mordując,
burząc i paląc wszystko wokół 01.08.1914 r. ruszyła piekielna maszyna wielkiej wojny, powodując nie tylko straty materialne, ale też niszcząc człowieka pod względem duchowym. Jak stwierdził Kazimieras
Jokanta, z bólu …skamieniały serca.

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Justinas Sajauskas
ROK 1009
Opowiadanie.
SKIRMUNT, SYN SKOMĘTA
Drukowany tekst jest tłumaczeniem legendy „Skirmunt, syn Skomęta” z książki Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny w opracowaniu Janusza Kopciała.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE LABIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES
Krzysztof Wróblewski
MISSIONARY ACTIVITIES OF BRUNO OF QUERFURT
IN THE CONTEXT OF POLISH-RUSSIAN POLITICS
TOWARDS THE YOTVINGIANS
The first decade of the eleventh century was marked by the efforts
of the Polish Duke Bolesław Chrobry (the Brave) to take control
of Yotvingia. The German missionary, Bruno of Querfurt, got to play
the main role in the duke’s plans. Despite the initial success, the project
ultimately failed. On 9 March 1009 Bruno and his companions were
killed.
Missionary activities should be analyzed in the context of the
Polish duke’s long-reaching policy towards the Old Prussian tribes.
The mission to Christianize Yotvingians had been preceded by other
missions financed by Bolesław Chrobry to the territories of Sweden,
Hungary and Russia. Bruno himself included the information about
these expeditions in his famous letter to the German King Henry
II. He did not participate in the first of the expeditions to the court
of Olaf Skötkonung. During the second expedition Bruno encountered
the nomadic people of the Pechenegs for the first time. He probably
got familiar with their beliefs and language; he also got translators.
The competence he acquired proved necessary during his last
mission to Kievan Rus (1008), which was experiencing a period of
greatness under the rule of Vladimir Sviatoslavich. After being
welcomed in Kiev, Bruno went to the steppes. These were controlled
by the Pecheneges tribes and posed a threat to Kiev. They were also
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the actual purpose of his mission. The success in evangelization
of the Pechenegs within several months resulted in peace between
the Pecheneges and Kievan Rus. It furthermore lead to the
Kievan duke granting permission to the Poles to take the initiative
of Christianizing Yotvingia and Lithuania. Since 983 Rus had
recognized these territories as its own sphere of influence. In addition,
Bruno had established close ties with Vladimir’s son Sviatopelk.
In January 1009 a group of missionaries headed towards the
land of Yotvingia. They were immediately captured and put in front
of the local ruler Nethimeras. Bruno was so successful in the so called
“duel of cults” that the local population was ultimately converted to
Christianity. The second phase of the mission took place in Lithuania.
This time, however, the rally lacked consent, which led to the death
sentence for the foreign missionaries. The only survivor was the
chaplain Wipert whose account was one of the primary sources on
the course of the mission. Bolesław Chrobry bought the remains
of the missionaries, but the exact burial place of St. Bruno remains
unknown.
Kęstutis Subačius
SŪDUVA’S EXILES - THE FAMOUS AMBER COLLECTORS
After Lithuania regained independence, an opportunity arouse to get
a deeper and more conscious knowledge of its ethnic culture, prehistory
and history. This in turn led to a deeper awareness and understanding
of the development of the Lithuanian culture and civilization over
space and time: past, present and future. An axiom, “without a
past, there is no present”, has not lost its relevance. In fact, it is the
main reason for publishing this article in Volume 6 of the yearly
“Terra Jatwezenorum-Jotvingių kraštas” (“Terra JatwezenorumYotvingia”).
Lithuania’s ethnic lands belong to the culture of the Western
Baltic. In the middle Neolithic period (4000-3000 BC) a prominent
Pomeranian culture developed in this area. It had quite an influence
on the development of cultures of string ceramics in contemporary
Europe. The Baltic tribes of Aisčiai-Sembai, Galindai, Sūduviai, and
Kuršiai were founded on the Pomeranian culture.
The Pomeranian culture flourished mainly because of its amber
products. Semba was the prevalent area for amber distribution and
was the central region between the eastern and south-eastern regions
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of the Baltic Sea. The high level of cultural development of the region
attracted various aggressors.
Wars for the lands of the Kuršiai, Prūsai, Galindai, Sūduviai and
others began in the ninth century, and reached their peak with the
arrival of the Teutonic and Livonian Knights. The Sūduva land was
conquered last, which was achieved through the destruction of the
tribe’s cultural heritage, the murder of its warriors and the enslaving
of part of the population, by moving them to the Semba Peninsula.
The displaced Sūduviai settled on a sizeable territory that passed into
history as the “Sūduviai Corner” (“Sūduvių kampas”). The Sūduviai
were able to keep their spirit of steadfastness and distinct tribal
ethnicity even under the difficult conditions of exile. In the sixteenth
century they constituted a large Sūduvian colony on the Semban
land.
After more than 200 years of the exile of the Sūduviai to Semba,
the mention of this tribe began to appear in historical documents. It
provides the opportunity to look at their life until the seventeenth
century, when they finally succumbed to the assimilation of the
neighbouring Prūsai (Old Prussians) and Lithuanians, forming the
basis for a new ethnic group, the so-called Prussian Lithuanians.
The article contains a lot of historical materials about Sūduviai’s
spiritual life and their traditions, which were described in the
manuscript booklet “Sūduvių knygelė” (“The Booklet of Sūduviai”)
between 1520 and 1530. The booklet was later published. The material
presented shows that each piece of amber emanates the Sūduviai
spiritual legacy and origins.

LINGUISTIC INSIGHTS
Zigmas Zinkevičius
THE COOPERATION OF LITHUANIAN AND UKRAINIAN
LINGUISTS
Cooperation between Lithuanian and Ukrainian linguists started
before World War I. Kazimieras Būga had contact with the prominent
Ukrainian linguist Leonid Bulakhovsky. I met Professor Bulakhovsky
at one of the international conferences in Moscow. During that period
I was preparing Kazimieras Būga’s works for print, I asked him to
share with me his memories about our linguist. I had friendly relations
with Professor Bulakhovsky until his death in 1961. While preparing
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the documentary about Professor Bulakhovsky on the anniversary of
his 100th birthday, the Ukrainian Television filmed my recollection of
our friendship and his letters written to me.
One of Professor Leonid Bulakhovsky’s students is the wellknown linguist Anatoly Nepokupny, who later became one of the most
respected Baltic linguists in the world. He maintained close contacts
with the Lithuanian linguists.
Of the scholars with whom we have close relations, we should
also mention Orest Tkachenko, a prominent researcher of the Baltic
languages. We correspond with each other, and Orest Tkachenko
generally writes to me in Lithuanian.
We should hope that the friendly relations between Lithuanian
and Ukrainian linguists will continue into the future.
Zigmas Zinkevičius
POLISH SPEAKING LITHUANIANS
In literature they are often called by different names: Poles, ethnic
Poles, the Vilnius region autochthon and others. Ultimately, they are
Polish speaking Lithuanians. They became Polish speakers in the place
of their residence. They are not settlers from Poland, as some tried to
explain their descent.
Most Polish speaking people live in south-eastern Lithuania, the
so-called Vilnius region. The process of polonisation of the Lithuanian
population was diverse. Some inhabitants adopted the Polish language
in the days of old Lithuania, especially after the Union of Lublin. The
first to do that was the aristocracy, who later required their subordinates
to follow.
The polonisation of the rural population (peasants) took place
much later, only in the second half of the nineteenth century, as
described by H. Turska. In many places the Polish language became
established during the interwar period under Polish rule. The version
of the Polish language which is used by the people of Lithuania is
called Lithuanian Polish. It retains many elements of the Lithuanian
language in its phonetics, grammar and lexis.
Among the inhabitants of Lithuania, the Belarusian speaking
Lithuanians also constitute quite a large group. In the so-called
Prussian Lithuania there were German speaking Lithuanians. A large
group of Lithuanians who live in the USA and England speak English,
the Lithuanians in Italy, Spain and the countries of South America
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speak Romance languages, and the Lithuanians living in Russia use
Russian. However, there are not many foreigners speaking Lithuanian.
It happens among Russians, Germans, Latvians, Crimean Karaites,
Tatars and representatives of other nationalities who come to live in
Lithuania.
Zigmas Zinkevičius
THE NAMES OF THE POLISH SPEAKING LITHUANIANS
AND THEIR FEATURES
The article discusses two types of suffixes used in the construction
of surnames: 1) -avičius, -evičius (Polish -owicz, -ewicz), for example:
Petravičius, Jurevičius (Polish “Petrowicz, Jurewicz”), and 2) -auskas,
-iauskas (Polish -owski, -ewski), for example: Petrauskas, Vasiliauskas
(Polish “Petrowski, Wasilewski”).
The suffixes -avičius and -evičius (Polish -owicz and -ewicz) are
not of the Polish origin and have been borrowed from the East Slavic
languages. They became popular in Poland only after the lands of the
Great Duchy of Lithuania had been joined with Poland.
Because of the forming Polish consciousness, the holders
of this kind of surname began to feel the foreign (Russian) nature
of the endings -owicz and -ewicz. They started to replace them with
the allegedly Polish suffixes -owski or -ewski (Petrowicz became
Petrowski). The thing is that in the Polish language these suffixes were
used to create only place-related names, such as Wolski from Wola
(a place). Therefore, the names with the suffixes -auskas, -iauskas
(Polish -owski, -ewski) that arose from the personal names, such
as Petrauskas or Vasiliauskas (Polish “Petrowski or Wasilewski”),
are secondary and represent the old Lithuanian, not Polish, system
of naming.
Algis Uzdila
INSIGHT INTO A TREASURE TROVE OF NAMES
The article discusses the surnames of the Lithuanian speaking
population of the Seinai area. The names were undoubtedly formed
on the basis of the Lithuanian language, and only in exceptional cases
one can come across the names borrowed from foreign languages. The
author tried to provide the greatest possible number of personal names.
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Yet, due to the fact that he did not have access to census data, he had
difficulties in collecting the full list. Local residential phonebooks from
the Punskas, Seinai and Suvalkai areas as well as the city of Białystok
served as his source material. The author also referred to his own
memory to fill in the gaps for certain surnames.
Names are an interesting object of study from the perspective
of linguistics. Lithuanian names are very old, yet surnames developed
relatively recently in our region. Most of them were only established in
the seventeenth and eighteenth centuries. Only surnames derived from
either the ancient and now unused names or the nicknames are much
older. The construction of the term “surname” itself shows that it is a
newer or a secondary “product”. Accordingly, a word “pavardė” itself
(English “surname”) in Lithuanian indicates that it goes after the name.
The “newer” character of surnames makes it easier to understand their
origin. People are named just after birth, the surnames, however, are
inherited from the male line of the family. Customarily surnames were
derived from the characteristics attributed to a particular person-be
it the fathers’ names, occupations performed, places of residence, or
some other characteristic features. Thus, to a large degree, surnames
allow one to determine a social status of the ancestors.
When surnames were forming, Lithuania was not a sovereign
country. Moreover, there was a lack of a national official language.
Lithuanian names have had various distortions as a result of different
dominant administration languages in Lithuania throughout history.
First there were Old Church Slavonic and Latin languages, followed
by Polish after the Union of Lublin, and German, especially in the
territory of Lithuania Minor (the Karaliaučius area) and Klaipėda, and
finally Russian as a result of the annexation of the state. Close contact
with other languages created the jargon in the Lithuanian language,
which also found some reflection in the word formation, including
surnames. Official surname forms currently used in Poland have also
lost the etymological transparency due to the officials’ inability to
write them correctly. Only the forms preserved in spoken Lithuanian
are closest to their roots and allow us to determine their origin.
The author encourages the readers to take interest in surnames
and the past of our ancestors written in them.
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Nijolė Birgelienė
THE USE OF A DIALECT AND STANDARD LANGUAGE AT
HOME AND SCHOOL. SOCIOLINGUISTIC ASPECTS
The article deals with the viewpoint of the Lithuanian youth to their
native dialect and standard language. It further identifies the places and
situations in which they use either standard language or the dialect. The
survey comprised the secondary learners, aged 15 to18, and the pupils
from the third year of gymnasium (middle school) in Punskas. It turns
out that the majority of the respondents communicate in Lithuanian
at home and with other people close to them. The Punskas dialect
is predominantly used with family and friends. Standard Lithuanian
dominates at school, be it in the classroom, during school celebrations,
or in dealing with the teachers and guests from Lithuania. All written
assignments are carried out in standard Lithuanian. The respondents
declare that knowledge of both the dialect and the standard language is
important to them. They perceive the standard language as important
because of its communicative function (especially with regard to their
future opportunities to study and work in Lithuania), prestige (correct
use of the language is a sign of education and manners), and national
duty. The respondents appreciate the dialect primarily as a linguistic
heritage and a cultural element which unites the local community. The
dialect is thought of as their mother tongue that is passed on from
one generation to the next and thus kept alive. The dialect users also
point to its expressive and appealing nature. The dialect allows for the
ease and freedom of expression, providing the speakers with a certain
pleasure. The dialect is therefore to be cultivated and treasured.

IN THE MEANDERS OF HISTORY
Stanislovas Sajauskas
LITHUANIAN NUMISMATIC HERALDRY AT THE END
OF THE FOURTEENTH CENTURY AND IN THE FIFTEENTH
CENTURY
The article discusses the basic heraldry symbols presented on
the oldest Lithuanian coins. The appropriate allocation of coins
either to rulers or vassals who minted them depended on the correct
interpretation of the coins. With the latest archaeological finds it is
possible to answers some questions about the Lithuanian heraldry
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and present a comprehensive review of the heraldic symbols that
come from the end of XIV and XV centuries. The symbols shown
on the Lithuanian coins are divided into 3 groups: first, the coat of
arms of the Grand Duchy of Lithuania - “Vytis” (the “Chaser”);
second, the personal dynastic heraldic symbols of the great dukes “Gedimino Stulpai” (the “Columns of Gediminas”) and “Dvigubas
Vyties Kryžius” (the “Double Cross of the Chaser”); and, third, other
heraldic symbols - the “Spear Tip with the Cross”, the “Dragon”, the
“Lion”, “Two Lions”. In addition to the scientifically explained origin
and attributes of certain heraldic symbols, such as the “Chaser”,
the “Columns of Gediminas”, and the “Double Cross”, the latest
archaeological discoveries have allowed for the correct interpretation
of the meaning of the heraldic signs that have so far been interpreted
ambiguously. It was determined that the “Spear Tip of the Cross”
is not a symbol of the Vytautas family, but rather a symbol created
from the attributes of Saint Jurgis (Eng. George). It was a symbol of
Christianity, which, after the Christianization of Lithuania in 1387,
was used by the Grand Dukes of Lithuania Jogaila and Vytautas in
order to emphasize that they are the rulers of the Catholic country.
This contributed to the end of the Teutonic Order invasions that took
place well after the victory at Žalgiris in 1410. It was also agreed that
the “Dragon” presented on the denarii of the Jogailaičiai dynasty was
the symbol of St. Jurgis. The image of the “Dragon” appeared on the
great seal from 1386, where the coat of arms of the Grand Duchy
of Lithuania showed Jogaila in a pose of St. Jurgis. Under his horse’s
hooves there were the “Dragon” and the fragments of a broken spear.
On the other hand, the denarii with the heraldic “Lion” were minted
by Jogaila’s vassal, Skirgaila. In addition to the lion, the coin bears
the image of two hearts woven into an intricate and inseparable node,
symbolizing the vassal’s fidelity to his sovereign (1382-1392). On the
obverse of this type of coin, minted after the baptism of Lithuania in
1387, there was either the image of “Jogaila with the Crown” or the
“Double Cross on the Shield”. The obverse of the peripheral coins
of Vytautas, devoted to the conquest of Smolensk in 1404, show the
“Double Columns of Gediminas”. On the reverse side of these coins
there was the “Lion” or the “Lion with the Young Cub”. Over the
Lion there was the heraldic “Lily”, symbolizing the ruler (Vytautas).
It is believed that the “Lion” and “Lily” presented on these coins
symbolized the Grand Duchy of Lithuania, whereas the “Lion Cub”
stood for Smolensk and his liege lord.
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Kęstutis Žemaitis
SIMONAS KATILIUS AND THE JANUARY UPRISING
In 2013 Lithuania and Poland celebrated the 150th anniversary of
the January Uprising. The celebration, as well as the uprising, unites
the two nations. Poles and Lithuanians sought to preserve their identity
which was based on the religion. The uprising broke out in Poland, but
it also took place in Lithuania. It became the common matter of the
former citizens of the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was one
of the last ideas so strongly uniting the two nations. Simonas Katilius,
from Kazliškės, the Šunskai Parish, struggled for the independence
in the province of Augustów. The Platoon under his command fought
bravely with the regiment of the Russian Tsarist Army. After the
uprising Katilius could not stay in Lithuania because he was wanted by
the occupation authorities. The landlords of the manor in Antanavas
supported the uprising. The insurgents led by Katilius usually operated
nearby.
Valdas Kubilius
PRIEST KRISTUPAS ŠVIRMICKAS - A BANNED BOOK
SMUGGLER, PROMOTER OF EDUCATION,
AND PASTOR FOR SIBERIAN EXILES
The year 2014 marks the 200th anniversary of the birth and the
120th anniversary of the death of Father Kristupas Marija Švirmickas
(1814-1894), born in the village Varnupiai, near Marijampolė.
Father Kristupas Švirmickas was ordained a priest in Seinai
in 1837. He was a participant of the November Uprising, where he
was severely wounded. In 1832 he joined the Marijonai Order in
Marijampolė. He founded the first Lithuanian school for the deaf,
which was operated by the Marijonai Monastery (1841). He became
the leader of the convent (1844), the banned book smuggler (18421846), and the first to be exiled to Siberia for the smuggling of banned
Lithuanian and Polish literature from Prussia and France, and its
illegal distribution all over Lithuania. He was arrested and imprisoned
in 1846, and sent to Siberia in 1852.
After the 1855 amnesty, he did not exercise his right to return
to his homeland. He remained in Siberia to perform ministry for
the Siberian exiles. The Metropolitan Decree of 10 December 1855
appointed him a permanent pastor for Irkutsk and military chaplain
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for the Siberian branch of the Tsarist Army. As a pastor, he served the
Lithuanian, Latvian, Polish, Belarusian and Estonian exile communities.
He celebrated Holy Mass, baptised, listened to confessions, taught,
performed weddings, comforted and strengthened in places thousands
of kilometers away in eastern Siberia. He founded an orphanage,
a school where he taught, and a library for the exiles. He built a brick
church in Neo-Gothic style in Irkutsk (1884). He served as a pastor in
one of the biggest Siberian parishes for forty years. His death on 30
November 1894 was a result of injuries that the priest had sustained
during an attack by unknown perpetrators. He was buried in the
Pantheon of Merit (the Cemetery of Jerusalem) in Irkutsk. During the
Soviet period the graves and the Pantheon were completely destroyed;
the Central Park of Culture and Recreation was created in their place.
Gintaras Lučinskas
THE STRUGGLE FOR ALYTUS ON 12-13 FEBRUARY 1919
In February 1919 the Red Army launched an attack on Lithuania
in Alytus region. At that time the part of the German troops had not
yet been withdrawn from Lithuania and tried to maintain a united
front against the aggressor. However, the strained morale of soldiers
and poor relations with Lithuanians made the hardships of the front
fell on the shoulders of soldiers of the 1st Infantry Regiment, which
defended Alytus.
At night, on 12-13 February, during the battle of Alytus,
Lithuanian troops were forced to give up. The aim of the commander
was to save weapons - the most valuable inventory. On February 13,
1919 at 8 a.m., on the day of his birthday, the military commander
Antanas Juozapavičius while riding a horse over the bridge in Alytus
was mortally wounded. He was the first Lithuanian army officer killed
in the struggle for independence. Several Lithuanian soldiers were
killed in the battle of Alytus, 20 soldiers were captured, however,
some of them managed to escape.
At night, on 14-15 February, German armoured train with soldiers
came from Suvalkai to Alytus. One company of the 1st Regiment
of Infantry from Jieznas also came to Alytus. The soldiers together
with the Germans stormed and retook Alytus. After the first shots the
Red Army left the city, leaving the bodies of their soldiers.
The significance of the battle of Alytus is not limited to the defence
of the way to Kaunas from to the north side. The possibility to enter
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the territory of Central Lithuania by the invaders was cut off and the
security of Kaunas was provided.
Petras Vitkauskas
ACTIVITY OF THE “RYTAS” ASSOCIATION
IN THE SEINAI AREA
In the interwar period the Lithuanian minority had no luck in terms
of the functioning of its associations. A glimmer of hope appeared
after 1925 when educational and cultural organizations were allowed
to function. The association “Rytas” (Eng. “Morning”) also resumed
its activity. Its entity had previously been disrupted by World War I.
“Rytas” was based in Vilnius, and its main objective was to spread
education among the Lithuanian minority living in the Republic
of Poland. Its activities in the Punskas and Seinai area focused on the
opening of Lithuanian schools and library-reading rooms, conducting
evening classes for adults, assigning instructors, distributing
Lithuanian magazines and taking care of Lithuanian cultural activities,
such as concerts and other performances. The activists of “Rytas”
closely collaborated with the association of Šventasis Kazimieras (St.
Casimir), assisting them and supporting their activities in the rural
areas inhabited by Lithuanians. They did not form their own local
units. In 1936 the ban issued by the wojewoda (governor) of Białystok
stopped the activities of “Rytas” and other Lithuanian associations.
Only after Poland and Lithuania had established mutual diplomatic
relations in 1939, “Rytas” attempted to resume its operations.
Marytė Malinauskienė
LIBRARIES IN THE HISTORY OF THE SEINAI REGION
In 1602 the Dominicans arrived to Seinai from Vilnius to carry
out their Christian mission. The monks were famous for good libraries
and rich collections. After the convent had been built, the Dominicans
immediately set about organizing the library. They also established
their own printing press. Unfortunately, not much information remains
on this subject. It is known that in 1610 the library had 54 works in the
field of theology. In 1804 the monastery was closed and some books
were taken to Russia. The rest of the books was probably destroyed
by fire in 1818.
In 1826 the seminary found its home in the old monastery building.
There were two libraries. In addition to the main library, in 1905 the
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clerics created a secret library with their own funds; it contained
Lithuanian books.
The main library, which had numerous and extensive collections,
was renovated between 1908 and 1913. During World War I a part
of the books was taken to Russia. The remaining books were moved
to Vilkaviškis after the Polish armed forces had taken possession of
Seinai. The library in Vilkaviškis burned down during World War II.
In 1906, the association “Žiburys” was founded in Seinai. Its aim
was to promote Lithuanian culture. “Žiburys” was opening schools,
reading rooms and libraries. The library in Seinai was one of the first
established by the society. It had branches in Punskas, Smalėnai and
other places inhabited by Lithuanians. Over time the company had 58
libraries and 38 reading rooms.
In 1914 World War I halted the Lithuanian national liberation
movement. In 1919 and 1920, when the Lithuanians began to leave
the horrors of war behind, the Polish-Lithuanian conflict developed.
The Lithuanian schools and libraries were being closed, books
destroyed, and other associations terminated. As the defeated side,
the Lithuanians suffered huge losses. Their most active operators had
to leave the homeland. The priority of Lithuanians in Poland was to
nurture and develop the traditions of their fathers, and thus maintain
Lithuanian ethnicity in their land. The struggle for the Lithuanian
school began anew. The Lithuanian Society of St. Casimir in Seinai
and the Educational Society “Rytas” with its headquarters in Vilnius
started their activity. The schools that they had opened, however,
were being closed; yet the reading rooms were allowed to continue to
function. In a short time the reading rooms expanded their functions
and they held secret classes. Such reading rooms existed in Seinai,
Punskas, Vaitakiemis, Aradnykai, Paliūnai, Radžiūčiai and Žagariai.
In 1933 the Polish government decided that the activities carried
out by the libraries were dangerous for the country as they were
thought of as being chauvinistic. The persecutions and confiscations
of books started, but were interrupted by World War II.
The first Public Library was established in 1956 in Punskas in a
private home. Its host Marytė Itataitė was the first librarian. She held
the position for half a year. A year later the library was transferred to
another private room, where Anelė Degutytė was hired. From 1958 E.
Anuškevičienė worked in the library which had already been located in
the House of Lithuanian Culture. It was also open on Sundays so that
people could come and borrow books after mass. The interest was high.
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In 1980 the Public Library was transferred to the school building.
Onutė Valinčienė was its director for many years. The Public Library
had a number of branches.
Since 1996 the library has been occupying two rooms in the
dormitory. Elena Sendaitė works here. The library has one branch in
Smalėnai.
In addition to the Public Library in Punskas, there are also three
school libraries: the Darius and Girėnas School Library in Punskas,
the 11th March Secondary School Library in Punskas and the Žiburys
School Library in Seinai. Lithuanian books make up the majority
of their inventory.
Algimantas Katilius
LETTERS OF THE PRIEST JONAS TOTORAITIS TO THE
PRIEST PRANCIŠKUS BŪČYS
The publication contains Father Jonas Totoraitis’s (1872-1941)
letters to Father Pranciškus Būčys (1872-1951). The correspondence
covers the years 1906 to 1913.
During this period Father Totoraitis worked in several places. At
the beginning of 1906 he was a curate in the Daukšiai parish. Since
March of that year, for almost three consecutive months, he worked in
the editorial of the weekly “Šaltinis” in Seinai, and then as the curate
in the village of Šunskai.
Prompted by Jurgis Matulaitis and Pranciškus Būčys, Jonas
Totoraitis joined the renewed Congregation of Marian Priests in 1910.
The same year he went to St. Petersburg in order to serve a novitiate.
He became a curate of the parish Sintautai afterwards. In 1911 he was
appointed a spiritual director of the seminary in Seinai.
Throughout the period covered in the correspondence, Father
Pranciškus Būčys was a professor at St. Petersburg Theological
Academy. The published letters reveal many aspects of Jonas
Totoraitis’s life. The correspondence begins with Totoraitis’s letter
from Daukšiai. The letter is important for the study of the origins
of the Lithuanian Catholic press. It also describes the revolutionary
events in the Daukšiai parish. The events described taking place in
different parts of Lithuania after the Great Vilnius Seym are especially
interesting. The letter further describes Totoraitis’s editorial work in
“Šaltinis” and his struggles with the obstacles that he had to overcome.
In letters written from the Šunskai parish he paid more attention
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to social activism and inner thinking (he was considering leaving
Lithuania in order to continue academic work). He also wrote about
the activities of the association of priests. Totoraitis’s letters from 1912
to 1913 describe the reality of the seminary in Seinai and his relations
with its superiors, professors and seminarians.
Jaunius Vylius
THE LIFE AND THE ACTIVITY OF VINCAS ŠLEKYS
Vincas Šlekys was an illegal distributor of books, editor,
folklorist, and museologist. He was born in Mokolai (a village not
far from Marijampolė) in 1870. In 1879-1881 he attended elementary
school and in 1882 he started his education in the secondary school
in Marijampolė. When he graduated the fourth grade, his parents
suggested him entering the seminary in Seinai; however, he made
a different choice. He spent some years working on his parents’ farm
and secretly teaching children. He was a so-called “daraktorius”.
Later he continued his studies at the secondary school in Marijampolė,
which he graduated in 1890. He cooperated with the publishers
of secret Lithuanian press. In 1892 along with other activists, he
founded a secret society “Sietynas” whose aim was to distribute the
publications in Lithuania. Šlekys wrote the statute of the organization
and was elected its chairman. In 1896 he went to Germany, escaping
from the persecution of the Tsarist gendarmes. Later he moved to
the United States. He settled in Shenandoah. He was an editor of the
Lithuanian magazines and actively participated in the activities of the
Lithuanian community. When he purchased the printing house himself,
he started to translate and publish fiction. In 1920 he moved to Boston
and studied at the Conservatory of M. Petrauskas. In 1926 he came
back to Lithuania and settled in Kaunas. He worked in the Library of
V. Kudirka and published the magazine “Žinių ir literatūros aruodas”.
In 1930 he retired and returned to the family home in Mokolai, where
he was collecting folklore and antiques. In 1932 he organized the
exhibition of folk art of Kapsai in Kaunas. This exhibition became the
base for the museum “Sodžius” in Marijampolė. In 1934 he handed
on 300 Lithuanian folk songs to the Folklore Archives of Lithuania in
Kaunas. All songs were recorded by him in his home village Mokolai
and in several other villages near Mokolai. In 1940 he did not support
the annexation of Lithuania. In 1946 together with his sister in law and
nephew he was exiled to Siberia, where he died on 6 November 1946.
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Gintaras Lučinskas
THE ANTI-SOVIET RESISTANCE IN DZŪKIJA IN 1940-1941
From the beginning of the occupation on 15 June 1940, each aware
Lithuanian tried to resist the aggressor. There were secret meetings to
discuss ways to resist the enemy. When it was recognised that there
were no possibilities of common and legitimate defence against the
actions of the occupant, the Lithuanians were forced to fight in the
underground. The manifestations of unorganized anti-Soviet resistance
were evident in the first days of the occupation.
In the district of Alytus and in Alytus, the organization “Krašto
mylėtojai” (“Country Lovers”) operated. Secondary school students
in Alytus formed “Mirties batalionas” (“Battalion of Death”), later
– “Lietuvos apsaugos gvardija” (“Guard of Defence of Lithuania”).
There were several organisations in other places: in Miroslavas “Tėvynės mylėtojai” (“Lovers of the Fatherland”), in Simnas, Meteliai
and Krokialaukis – “Tėvynės mylėtojų sąjunga” (“The Association
of Lovers of the Fatherland”), in Merkinė and Stakliškės – “Lietuvos
mylėtojų sąjunga” (“The Association of Lovers of Lithuania”), in
Birštonas – “Mirties batalionas” (“Battalion of Death”), in the district
of Seinai and Lazdijai – “Laisvės mylėtojai” (“Lovers of Freedom”)
and “Lietuvos mylėtojų sąjunga” (“The Association of Lovers of
Lithuania”), in Kapčiamiestis – “Laisvės mylėtojai” (“Lovers of
Freedom”).
There were a lot of young people engage in the anti-Soviet
underground activities. They were the members of various patriotic
organizations: Lithuanian Riflemen‘s Union, nationalists, jaunalietuviai
(members of the organization “Young Lithuania”), scouts, ateitininkai
(ateitis - the future), pavasarininkai (pavasaris – spring), members
of the organizations of young farmers etc. There were also a lot of
middle aged people, representatives of various professional and social
groups: the clergy, the military, police officers, teachers, civil servants,
farmers and workers.
In the municipality of Daugai, Alytus County there was an
underground organization “Geležinis vilkas” (“Iron Wolf”) since
1 October 1940. Within a few months, the organization formed
branches throughout the county. The main objective of the organization
was to rebuild the independent Lithuanian state. The activities of the
organization can be divided into two periods: the period up to the
outbreak of the war, when its operation was illegal, and the activities
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during the war. In the first stage, the members of the organization
spread propaganda leaflets, flew Lithuanian flags, boycotted the
events and elections organized by the Soviets, collected donations
to support the family members of the arrested people and collected
money to purchase the weapons. They watched the Soviet activists,
gathered weapons and prepared for the uprising and the takeover of
local authorities.
After the outbreak of the German-Soviet war on 22 June 1941,
during the first week, members of the “Iron Wolf” (they called
themselves partisans, riflemen-partisans, Lithuanian partisans)
established national committees, local government and the police
“Tautinio darbo apsauga” (“Protection of the National Labour”) in
the territory of Dzūkija.
Dzūkai did not intend to gather under the Sun of Stalin. From the
first days of the occupation they resisted Soviet authorities. The fate
of the people struggling for the independence of Lithuania shows the
scale of the resistance and the cruelty of the occupiers. Unfortunately,
the Nazis, who took the place of the Soviet aggressors, acted also
brutally and executed many of the underground activists.
Scholastika Kavaliauskienė
THE BURNING WOUND OF DZŪKIJA
Ryliškės Community is located in Alytus region and it is the
most distant community from the centre of Alytus. Due to its location
Ryliškės seems to be cut off from the world. The Nemunas River
meanders surround the villages of Ryliškės Community. Merkinė
and the main road Kaunas-Druskininkai are far away. These are the
reasons why the news about the events just before Christmas of 1944
arrived with some delay to other regions of Lithuania, not to mention
other countries. People were afraid to spread the news in the territories
which were re-occupied after the war.
The events that took place in Ryliškės are considered to be the
cruelest act of Soviet terror aimed at the civilian population after the
war in Lithuania. In 1944, just before Christmas, villages Klepočiai,
Lizdai, Ryliškės, Taručionys, Druskininkai, Pieriškiai, Vabaliai, Ferma,
Bugonys, Dubriai and others were annihilated. Dozens of people were
crippled or murdered. In the early morning of December 23 1944 the
villages of the Ryliškės parish were surrounded and cut from the roads
and the Nemunas by hundreds of torturers and murderers. The farms
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were burnt and the farmers were shot, stabbed with bayonets, or
thrown into the fire. Aggressors stole the wealth, especially livestock.
The balance of the events organized by the Soviet authorities was
the following: 37 people killed, 3 people shot, 100 people arrested,
59 farms burnt. The action was commanded by Lieutenant Colonel
Shutov (the chief of the First Military Division of the Reconnaissance
Agency) and by Captain Konosenkov (the commander of the Third
Rifle Battalion of 331 Frontier Regiment). The coordinator of the
actions was General Liubyj (military commander of the NKVD,
Protection of Backs of the Third Byelorussian Front).
For decades, these events were shrouded in silence. The first
reference to them appeared in the dissident magazine “Aušra” in
1981. The article was reprinted in journal “Dirva” (published by the
Lithuanians in the US) in 1982. The radio stations “Radio Free Europe”
and “Voice of America” publicized the matter in their broadcasts in
1982.
In 1989-1990 activists of Sąjūdis organized the workshops of
carving in the region of Ryliškės. The artists have created a memorial
in honour of the people who died on the first post-war Christmas
day. Fifteen pole chapels, crosses and statues have been built. In the
museum in Alytus there are eight copper plaques with engraved names
of the victims of repression on 23-26 December 1944.
The article presents the memoirs of witnesses, who survived the
terror of the invaders in December 1944. A lot of witnesses of these
events are no longer alive, but their memories are still vivid and always
make people think.
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS - A CHAIRMAN
OF THE COUNCIL OF THE LITHUANIAN FREEDOM
FIGHTERS AND THE PRESIDENT OF LITHUANIA
The year 2014 marks the 105th anniversary of the birth and
the 60th anniversary of the death of President Jonas Žemaitis (aka.
“Vytautas”). Only in 2009 did the Lithuanian Parliament recognize
gen. Jonas Žemaitis-Vytautas as the Lithuanian President. However,
the people have considered him a president for much longer, for his
work for Lithuania and his love of freedom, for which he gave his life.
Jonas Žemaitis-Vytautas was executed in the Moscow prison, Butirka,
on 26 November 1954 and buried in a mass grave.
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Jonas Žemaitis was born on 15 March 1909 in Palanga. In 1929 he
graduated from the Military School in Kaunas. He served in the 2nd
Artillery Regiment. Between 1936 and 1938 he studied at the School
of Artillery in Fontainebleau (Ecole d‘Artillerie de Fontainebleau)
in France. During the German occupation he worked for the
underground. In 1944 he organised gen. P. Plechavičius’s territorial
units, and became the commander of Battalion 310. In 1945 he
joined the Lithuanian partisans. He was in command of “Žebenkštis”
(English “The Weasel”) in the Raseiniai area. In 1947 he became the
commander of the “Kęstutis” district. From 1948 he was in command
of the Pomeranian district. In February 1949 the congress of the highest
commanders of the Lithuanian partisans established a Movement of
Lithuanian Freedom Fighters (Lithuanian: “Lietuvos Laisvės Kovotojų
Sąjūdis”). Jonas Žemaitis was given the rank of general and elected
chairman of the council of the Movement. The Council Declaration
also stipulated that once Lithuania got independence, the chairman of
the council would perform the duties of the President of the Republic
of Lithuania, until the formation of a Parliament.
Justinas Sajauskas
FINDING IN SKARDUPIAI
The article deals with the founding documents of the partisan circle
Tauras in Lithuania. The documents were hidden in the Skardupiai
rectory in October 1945 and found 49 years later. A page from the
journal written by the commander of the partisan defense J. PileckisBrokas in June 1945 is the oldest document. The last written record
was an order by the commander of the district Tauras No.1 written
on 22 August 1945. The documents are unique due to the fact that
from the ten partisan districts operating in Lithuania, only fighters of
Suvalkija were able to both document the significant events in their
district and save the documents. The article discusses the details of the
history of document hiding and finding. It also contains the biographies
of the first partisan commanders in Suvalkija and photos.
The findings in Skardupiai have some association with the Seinai
area. In one of the first Tauras district orders, the commander of the
partisan troop “Perkūnas” was instructed to make several contacts,
one of them being with the staff in Alytus, another with the groups in
the Suvalkai “triangle” area.
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
KONSTANTINAS BAJERČIUS-GARIBALDIS - A TEACHER
OF THE NATION. THE 110TH ANNIVERSARY OF THE
BIRTH OF A TEACHER, WRITER, SOCIAL ACTIVIST,
CULTURE PROMOTER, ACTIVIST OF THE RESISTANCE,
AND MARTYR
Konstantinas Bajerčius was born on 24 October 1903 in Pajotijai
village, Šakiai district. After graduating from pro-gymnasium in
Jurbarkas, Konstantinas Bajerčius chose the profession of a teacher.
During the next eight years he worked in six educational institutions,
and half a year in a correctional labor camp in Varniai, after which
he had a ten-year break that he spent studying and creating. He
graduated from Vytautas Magnus University in Kaunas, published
articles in the press, and composed a number of songs for children,
such as “Žemės vieškeliais” (“On Earthly Paths”), “Spindulėliai”
(“Little Rays”), “Namuose ir giriose” (“At Home and in the Woods”),
“Zuikių žemėje” (“In the Land of Hares”), “Nugirstos šnektos”
(“Overheard Conversations”), “Iš pasakų krašto” (“From the Land of
Fairy Tales”).
He returned to his passion of teaching together with his wife
Magdalena Borutaitė-Bajerčienė in 1939 in Alytus. When the Teachers’
Seminary was opened in Alytus in the autumn of 1941, he became
its inspector, methodologist, and Lithuanian language and literature
teacher. In fact, his time associated with Alytus represents the most
distinctive period of his life.
Konstantinas Bajerčius helped his students explore their creative
abilities so that they could reach their full potential. He taught them
to love the Lithuanian language and their motherland. Together with
the seminary students he would collect folklore from the Alytus area
and record the vocabulary and proverbs of the Dzūkai dialect. This
material was then sent to the editor of the “Dictionary of the Lithuanian
Language”. In 1942 Konstantinas Bajerčius established a secret branch
of the Catholic organization, “Ateitininkai”, in which he involved a lot
of seminarians. He was a correspondent for the daily Alytus, called
“XX amžius” (“The Twentieth Century”). He wrote articles on the
cultural, economic and political development of the Dzūkija region.
He was an active participant in the community’s cultural life.
Konstantinas Bajerčius was a true promoter of sobriety. He
organized a large anti-alcohol exhibition. He wrote the play “Girtuoklio
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teismas” (“The Trial of a Drunkard”), directed it, and played its main
character. Some other plays that Bajerčius directed, like “Atžalynas”
(“The Young Generation”), “Knygnešys” (“The Smuggler of Banned
Books”), “Taip tėvas norėjo” (“The Father Wanted So”) also enjoyed
great success. He was a member of the Lithuanian Freedom Army.
In his apartment he would acquaint the students with the statutory
activity of this movement. He formed a secret partisan unit, comprised
of civilians, the so-called “undercover”, who acted as scouts.
Konstantinas Bajerčius actively participated in the anti-fascist and
anti-Bolshevik resistance movement. He encouraged the seminarians
not to enlist in the service of the Reich and to avoid mobilization. He
also wrote for the underground press. He distributed banned writings
through a network of seminarians.
In 1945 Konstantinas Bajerčius was the plenipotentiary of the
Lithuanian front for the partisan staff of the Dainava district. In
1946 he signed the Lithuanian partisan commanders’ declaration
for the revival of the democratic Lithuanian State. On the night of 8
December 1946 Konstantinas Bajerčius was brutally murdered in the
NKVD headquarters in Alytus. His body was tied to a pine tree and
left exposed to both ridicule him and intimidate others. His burial place
so far remains unknown. Konstantinas Bajerčius-Garibaldis was one
of the first Lithuanian educators to be a victim of the Soviet crimes.
Marius Talutis
PRIEST JUOZAS ZDEBSKIS - A MODERN HERO
OF YOTVINGIA
The article presents the biographical facts and heroic deeds of
Father Juozas Zdebskis (1929-1986), who was born and worked on
the land formerly occupied by the Yotvingians, and was buried in
Rudamina. The priest was an active participant in the struggle for
both Lithuania’s independence and religious freedom. Father Juozas
Zdebskis’s undertakings were marked by the Yotvingian verve, its
characteristic disposition and special bond with nature, rocks, mounds,
as well as the Lithuanian Christian and pre-Christian spiritual world.
Portraying a very “Yotvingian courage”, he fought till the very last
day of his life against oppression and hypocrisy. He did not avoid
difficulties or hide from them even though he was persecuted, chased,
beaten, burned with chemicals, vilified, and ultimately assassinated
by the KGB in a bogus car accident . Even the alias, “Akiplėša” (Eng.
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the “Snip”), prescribed to him by the Office of Safety, and used by the
secret police in their documentation, had truly Yotvingian overtones.
The main theme of this article is expressed in its title. It presents
Father Juozas Zdebskis’s heroism and achievements through the prism
of the Yotvingian spirit. The priest’s life and deeds together with other
events that took place in the region, such as the Battle of Kalniškė on
16 May 1945, show that the Yotvingians have not perished because
their spirit lives on in succeeding generations, their work is continued,
and the gene of freedom is inscribed in the Lithuanian soul never to
be forgotten.
Juozas Akevičius
KYBARTAI
The article presents the memoirs of Juozas Akevičius, the former
resident of Kybartai. He describes the geographical location and natural
beauty of the village, and talks about the most important historical
events that influenced the fate of the villagers, including the parcelling
of land in 1890 and the establishment of the demarcation line in 1919.
Parts of the estates were left on the other side of the border; the residents
were exiled and occupied. At the end of the 20th century there were no
people in the village. The author presents the families which used to
live in the village, discusses the ethnic composition (half the residents
were the Old Believers), the traditional role of work (harvest, cultivation
and processing of flax), education of children and adolescents, rituals
and ways of spending free time. It is a broad perspective with a large
dose of humour. The village located on the Polish-Lithuanian boarder
has actually disappeared. There is only one family and two crosses
confirming the presence of its former residents.
Dineta Babarskienė
ŠEŠTOKAI STATION WALKTHROUGH
The rail station in Šeštokai was established in 1898. The building
was constructed of red bricks. Warehouses, houses for railway workers,
administrative offices and rooms for workers were built together. The
rail station was full of life. Residents of Šeštokai came there when
they were leaving their village, greeting arriving guests or just simply
wanted to watch the trains. Workers’ houses have been standing
there for many years, thus the eldest residents still remember station
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managers, train dispatchers and the events from various periods.
Different products were supplied to this small rail station: fertilizers,
combined feed, food (salt, flour, and sugar), shoes and other goods for
the local cooperative. Sugar beets were transported to the factory in
Marijampolė. Sometimes the trains were directed to the very remote
areas of the USSR - to Bashkiria (hay) and Uzbekistan (potatoes).
Siberian exiles also started their journeys there and during World War
II military transport passed through. The steps of the soldiers pounded
on the stone pavement of the rail station in Šeštokai.
There was also the terrestrial secret underground station with a
separate control room, allowing the control of the traffic. There are
modern European trains and railways in Šeštokai today.
Sigitas Birgelis
THE STONE OF SENIEJI ALKSNĖNAI
In the former territory of the ancient Yotvingia it is possible to find
many peculiarities. One of them is the stone of Yotvingians (Alksnėnų
akmuo). This stone has been arousing interest of the history lovers
for many years. Jonas Basanavičius, the patriarch of the Lithuanian
national rebirth and a lover of history, Petras Tarasenka, a well-known
Lithuanian archaeologist as well as many other people were interested
in the stone.
The first note of the stone came from the second half of the 19th
century. T. Žičkus-Žičkauskas, a teacher from Marijampolė, wrote
that there was the stone on the small hill, near the road from Kalvarija
to Punskas in Alksnėnai village. It had engraved markings that no
one could understand. Local people held the hill in high regard and
created the legends about the buried treasure, Napoleon’s army and
Yotvingians.
At the end of the 1930s the Lithuanian border guard officers
asked the residents to move the stone to the other side of the PolishLithuanian border. Soon the war broke out and afterwards the times of
terror and guerrilla came. The stone was forgotten for many decades.
In the middle of the 1990s Latvian Andris Mičulis organized the
expedition and the stone was found. It was on the border in the closed
territory. After Poland and Lithuania had joined the Schengen zone
everyone could visit the place.
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There are several theories that explain the engraved markings
on the stone. One of them claims that the engraved markings are of
Yotvingian origin, the other says that the inscription is in Hebrew.

UNDER THE ARCADES OF ART
Giedrė Jankevičiūtė
NEO-TRADITIONALISM IN LITHUANIAN ART
AND PAINTINGS OF VYTAUTAS KAIRIŪKŠTIS
The article deals with the art of Vytautas Kairiūkštis from the
1930s and 1940s. Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) was a painter,
educator and art theorist. He came from the Seinai area and was
known and respected not only in Lithuania and Poland, but also
in other Eastern European countries that demonstrated their interest
in avant-garde art.
Vytautas Kairiūkštis became famous in 1923 after, together with
Władysław Strzemiński, he had organized the Exhibition of New Art
in Vilnius. To this day, the value and importance of his work in the
history of Lithuanian and Polish art is measured by the works of the
radical modernism presented at that exhibition.
Vytautas Kairiūkštis spent ten years of his life in the Russian
Empire and later in the Soviet Russia. These were his most receptive
and active years. Accordingly, from 1912 he studied law at Moscow
University, simultaneously attending painting classes at the private
studio of the painter Konstantin Yuon. Later he studied at the Moscow
State School of Painting, Sculpture and Construction, served in the
army, and after demobilization he continued his studies in a new type
of art school, the so-called Higher Artistic-Technical Workshops
(WCHUTEMAS) in Moscow. In Moscow, and later in Vilnius (he
returned in 1921), Vytautas Kairiūkštis painted compositions marked
by Cubism and experimented with a range of abstract art. His works
from this period are on permanent exhibition at the National Gallery
of Art in Vilnius. Several works from the forties are presented in the
section called the “Great Tradition”. Kairiūkštis’s landscapes with
bathing women perfectly correspond with the surrounding works of
the so-called painters of the neoclassical Vilnius. These represented
the Faculty of Fine Arts of the Steponas Batoras University in Vilnius
and other Lithuanian artists, such as Juozas Mikėnas and Vytautas
Kazimieras Jonynas, whose artistic views had been shaped by the
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Kaunas and Paris artistic climates. Such a presence of the artist’s work
in the national collection of art proves that Vytautas Kairiūkštis was
one of the most distinctive Lithuanian Modernist. It also demonstrates
the maturity of the Lithuanian artistic culture. When emphasizing
the value of Lithuanian painting heritage, however, the Kairiūkštis’s
paintings from the Russian avant-garde period, or his modernist style,
have always been chosen over his later works that were influenced by
Western art after Kairiūkštis had travelled to western and southern
Europe. There he established contacts with Italian Futurists, saw
original works of the Parisian Cubists, who had influenced his early
works, and studied the theoretical issues of modernism and the neotraditional trends emerging in the twenties.
The reason for this approach might be the fact that these works
require a kind of understanding that is based on the systematic research
of the breakthrough in Lithuanian culture in the mid-twentieth
century. The lack of such research does not allow one to appreciate the
value and meaning of Kairiūkštis’s later work, and thus enrich one’s
understanding of the diversity of the cultural heritage.
A new phase in Vytautas Kairiūkštis’s work is associated with his
leaving Vilnius. In 1932 he moved to Panevėžys. He lived in Kaunas
from 1936 to 1952. There is no doubt that this former student of Cubism
and abstract painting chose a new direction. His last works from the
Vilnius period make the point: both the light art deco chic “Florist”
(1928) and the landscape “Street of Ponds in Vilnius” (1931) show the
characteristics of the same artistic direction. After he had left Vilnius,
Kairiūkštis devoted most of his energy to teaching (at the National
Institute of Decorative and Applied Arts in Kaunas), writing articles
(as a critic of art and an analyst of the issues related to the pedagogy
of art and museology) and activities related to the museum (he worked
in the Vytautas Great Museum of Culture as the head of art from 1940,
devoting a lot of attention to the study of Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis’s work). After moving to Panevėžys, Kairiūkštis painted
several landscapes heavily influenced with his fascination of the
working class suburbs. Landscapes also dominated in his paintings
from the Kaunas period.
During his stay in Kaunas, Kairiūkštis spent his holidays in
Palanga. He returned to the subject of bathing women, probably
encouraged by the works of the German Expressionists. The change
in the artist’s approach to the treatment of the nude figure was
determined by his interest in the neo-traditionalist theory of the
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twenties. Information contained in his letters prove that Kairiūkštis
explored the works significant of that trend, such as “Apres le Cubism”
(1918, “After Cubism”) by Amédée Ozenfant and Charles-Edouard
Jeanneret (better known under his later pseudonym as Le Corbusier),
“Du au Classicism Cubism: Esthétique du Compas et du Nombre”
(1921; “From Cubism to Classicism: The Aesthetics of the Compass
And the Number”), a book by an Italian ex-futurist Gino Severini, and
“Cubism et Tradition” (1920; “Cubism And Tradition”), a treatise by
the Parisian collector and art dealer Rosenberg Léonce. These works
provide the basis for art and culture historians in their explanations of
changes in the theory and practice of Western art in the early twenties.
They emphasize the breakthrough in thinking and understanding of
aesthetics as a result of traumatic experiences caused by World War
I. Many revolutionary-minded talented young artists were forced to
rethink their attitude to life and work, and return to the proven values
that ensured the continuation of tradition and stability. Most likely
Kairiūkštis was somewhat dissuaded from the theory of pure form
and artistic reality by his trip to Italy in 1924, to the birthplace of
Futurism. From close up, the country turned out not to be as much a
modern state, living the idea of technological progress, as the cradle
of classics, full of magnificent monuments of art and breathtaking
landscapes, sun heat and pleasures of the flesh. The architecture of the
island of Capri and the motifs of nudity, influenced by the southern
nature, started dominating Kairiūkštis’s paintings. There was also
a new theme present-a sailing boat floating on the waves. Kairiūkštis
was moving towards the art deco style.
In the 1930s Kairiūkštis traveled again to Italy, and explored
Corsica, as well as to southern France and Paris. It would be difficult
to imagine that he could have remained indifferent towards the sea and
the pleasures associated with it. Even if he did though, an attentive
and sensitive artist as he was must have been captivated by the French
marine paintings, exhibited in the resort galleries of the French Riviera
and Paris. Kairiūkštis started to apply the neo-traditionalist theory in
practice. The joyous motives associated with the beauty of nature,
sun and water started dominating his works. While summarizing
Kairiūkštis’s work in 1984, his former student Drėma paid particular
attention to the landscapes of the coastal town of Palanga and a lake
in Trakai. He considered Kairiūkštis’s “A Bouquet of Wild Flowers
in a White Jug” (1942, six versions), “Still Life with Eggs” (1944),
and “A Bouquet of Flowers in a Blue Vase” (1953) as some of his
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teacher’s most distinctive paintings. Considering the period in which
these images were created, one could add: Kairiūkštis’s works of naked
women enjoying summer bliss and his still life with colorful bouquets
of wild and garden flowers and breakfast accessories gave people hope
for the normal and ordinary life, of which they had been deprived by
the madness and insecurities of the war.

NEW BOOKS
Juozas Sigitas Paransevičius
JAN JASKANIS’ BOOK SZWAJCARIA
Jaskanis, Jan Szwajcaria. The Burial Mound of Sudovian Culture
in the North-Eastern Poland, Warsaw, 2013.
The book was published by the Scientific Association of Polish
Archaeologists (Warsaw division). The publication is very important
not only for archaeologists, historians, but also for all the lovers of
science interested in Yotvingia and the history of the Suvalkai region.
The author is an eminent archaeologist who spent more than 60 years
exploring the remains of Baltic, Yotvingian and Prussian cultures.
He participated in the expeditions organized by the precursor of
archaeological research in the Suvalkai region, Jerzy Antoniewicz,
and was the leader of the research group in the Yotvingian burial
mound in Szwajcaria.
The book summarizes the research of the author as well as other
researchers. It consists of the following chapters: I. The catalogue, II.
Analysis, III. Chronology, IV. The end, V. Tables, VI. Summary, VII.
Bibliography, VIII. Appendix, IX. Indexes, X. Boards.

ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
Kęstutis Subačius
SŪDUVA ABLAZE WORLD WAR I AND AT THE
THRESHOLD OF LITHUANIA’S INDEPENDENCE
In almost two thousand years of its history Sūduva distinguished
itself as a highly civilized culture. For more than 700 years, starting in
1274, the historical processes that occurred on this land were merciless
for Sūduva’s inhabitants. Each century was marked by new challenges
and losses, but the most painful was the century before World War I,
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also known as the Great War. During this period Sūduva was physically
and legally separated from other ethnic Lithuanian lands. In addition,
spiritual abuse was used on Sūduva’s people aimed at destroying their
national identity.
Between the years of 1913/14 and modern times there has been
a century of great cultural, economic and social change. It has formed
a new order, a new culture and a modern thinking man. There has also
been a revival of the Lithuanian State.
The article presents data showing the efforts to destroy the ethnic
Baltic culture, by quashing its customs and traditions or assigning
Lithuanians Polish nationality. The weak development of education
and healthcare is also noted.
The figures presented show weak urbanization of the area, with
an economy in poor condition. Urban residents accounted for only
13.64% of the population.
The standard of living of the peasants in Sūduva was higher than
in the rest of Lithuania. However, in terms of the industrial production,
Suvalkai Governorate was the least developed area of Poland.
Sūduva became the main region for the distribution of forbidden
Lithuanian literature in Lithuania. It had the biggest distribution points
for crossing the border and the best organized distribution network.
Lithuanian National Revival is associated with the release of the
monthly “Aušra” (Eng. “Dawn”). This newsletter was launched by
the pupils of Marijampolė secondary school and Lithuanian students
from Moscow and St. Petersburg universities.
Sūduva’s history had already been marked by suffering when
the tragic beginning of 1914 struck. On 1 January the storm on the
Baltic coast was followed by the destruction, burning and killing of
the infernal machine of the Great War on 8 January. The financial
losses were matched by the damage to the human soul. As Kazimieras
Jokanta stated, pain … turned hearts into stone.

THEY STAND OUT IN OUR MEMORY
Justinas Sajauskas
YEAR 1009
Short story.
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SKIRMUNTAS – THE SON OF SKOMANTAS
The text is a translation of the legend “Skirmuntas, the Son of
Skomantas”. The legend can be found in Janusz Kopciała’s book
“Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny” (“The Legends and Fairytales of the Suvalkai Region”).

