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DEIMANTė AIDUKAITė

SEIRIJų PARAPIJOS KATALIKų VEDyBOS 
1922–1930 M.

Pagrindinis straipsnio tyrinėjimo objektas – 1922–1930 m. Seiri-
jų RKB1 santuokos metrikų knyga. Siekiama išanalizuoti ir pristatyti 
bendriausius Seirijų parapijos katalikų vedybinės elgsenos savitu-
mus bei juos iliustruoti charakteringais santuokų įrašais2. Chrono-
loginės ribos apima 1922–1930 m. laikotarpį, kuomet buvo įrašyti 
pirmas ir paskutinis santuokos aktų įrašai. Seirijai bei aplinkiniai 
miestelio kaimai verti atskiro dėmesio dėl to, kad vieni šalia kitų nuo 
seno gyveno etniniu ir konfesiniu požiūriu mišrūs gyventojai. Egzis-
tavo gana gausi evangelikų liuteronų bendruomenė, o Užnemunės 
evangelikai reformatai telkėsi apie vienintelę regione Seirijų para-
piją. XVII a. pab. Seirijai buvo tapę lyg maža vokiečių valstybėle 
Lietuvoje. 1669 m. Seirijuose lankęsis vizitatorius pažymėjo, kad čia 
dauguma gyventojų buvo protestantai3.

Vilniaus kašteliono Jurgio Radvilos iniciatyva 1537 m. įkurta 
Seirijų katalikų bažnyčia. Tačiau prasidėjus protestantizmo sklaidai 
Lietuvoje, tuometinis Seirijų šeimininkas Mikalojus Radvila Rudasis 
XVI a. 6 deš. perėjo į protestantizmą. Stiprindami savo pajėgas, pro-
testantai 1584 m. Seirijuose senosios bažnyčios vietoje bei 1598 m. 
netolimame Šventežeryje pastatė naujas kalvinistų bažnyčias. Regio-
ne susikūrė stipri protestantiška bendruomenė. Katalikų ir protestantų 
santykiai buvo permainingi. LDK arklidininkas kalvinistas Bogusla-

1 Romos Katalikų Bažnyčios.
2 Santuokos metrikų įrašai pateikti neredaguoti.
3 Kamuntavičienė V., Simno dekanato parapijų padėtis XVII a. antrojoje pusėje. Lietuvos 

istorijos metraštis, 2010, p. 45.
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vas Radvila, matydamas po 1654–1655 m. prasidėjusio karo pasikei-
tusią situaciją, 1656 m. rugsėjo 29 d. suteikė fundaciją Seirijų katalikų 
bažnyčiai4. Naujas istorijos tarpsnis prasidėjo, kai Seirijai atiteko prū-
sų kunigaikščiams – iš Vokietijos kėlėsi vokiečiai kolonistai, 1698 m. 
evangelikams netoli dvaro buvo pastatyta nedidelė bažnyčia5. vienaip 
ar kitaip šios etniškai ir konfesiškai mišrios bendruomenės sutiko ne 
vieną šimtmetį.

Tarpukariu Seirijuose ir aplinkinėse vietovėse vyravo katalikai. 
Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija buvusi didelė tiek 
užimamos teritorijos, tiek gyventojų skaičiaus požiūriu (žr. Seirijų pa-
rapijos vardyną). Bažnytinė apylinkė aprėpė 55 vietoves, kuriose, re-
miantis 1923 m. Lietuvos apgyventų vietų surašymu, gyveno daugiau 
kaip 8000 gyventojų. Seirijų parapijos klebonu, pasibaigus Pirmajam 
pasauliniam karui, buvo paskirtas Juozas Grajauskas (1882 m. sau-
sio 12 d. – 1930 m. lapkričio 23 d.), kunigu įšventintas 1905 m. kovo 
19 d.6 J. Grajauskas, atvykęs į Seirijus, rado karo nuniokotą parapiją: 
apgriautą katalikų bažnyčią, suirusius altorius, vargonus. Besirūpin-
damas parapijos reikalais, ragino žmones skirti aukų. Klebono pastan-
gomis buvo suremontuota bažnyčia, pastatyti du nauji altoriai, tre-
čias – renovuotas, pasirūpinta ir vargonų atnaujinimu. Daug dėmesio 
skyrė parapijiečių švietimo reikalams, būrė juos į organizacijas, savo 
lėšomis užsakė laikraščio prenumeratą, aukojo knygas „Pavasario“ 
kuopos knygynui. Siekdamas pagerinti gyventojų materialinę padėtį 
ir apsaugoti juos nuo įvairių biznierių, įsteigė smulkaus kredito ban-
ką.

Vos apsigyvenęs parapijoje, J. Grajauskas pats važinėjo po kai-
mus, norėjo susipažinti su parapijos katalikais. Pažino visus para-
pijiečius, žinojo jų būdą ir kaip su jais bendrauti7. Spėjama, kad dėl  
1930 m. pablogėjusios klebono sveikatos (nušalo religinių apeigų 
metu) paskutinis ir vienintelis šio dvasininko įrašas santuokos metrikų 
knygoje randamas tik 1930 m. vasario 4 d.

4 Ten pat, p. 42–44.
5 Petrauskas J., Seirijai. Voruta, 1997, Nr. 16.
6 Istorinė biogramų duomenų bazė Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje, įrašas 

1269. Prieiga per internetą: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1261.
7 A. A. iš D., iš visos Lietuvos: a. a. kun. J. Grajauskas. Šaltinis, 1930 m. gruodžio 13 d.,  

Nr. 50, p. 642–643.
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Seirijų parapijos vardynas       Ūkių sk.         Gyventojų sk. Besituokiančiųjų sk. 
 
Akuočiai (ir dvaras)   16 (5)   100 (27)  29 
Avižieniai      33   212   31  
Bagdanonys (dab. Bagdononys)  29   203   31 
Barciūnai (dab. Barčiūnai)   17   103   14  
Bestraigiškė     8   61   2 
Bieliškės viensėdis    1   7   1  
Bukaučizna (dab. Bukaučiai)   18   123   11 
Cibuliai (dab. Cibūliai)    5   37   6  
Cijūniškė (rečiau – Cijuniškė)  23   119   11 
Demeniškiai     30   171   37  
Dubravai      10   67   7 
Dvaralaukis (dab. – ?)         2  
Gervėnai      11   81   43 
Ginčonys (ir dvaras)   17 (13)  94 (97)  23  
Gudonys      24   176   15 
Jonkiškė (ir palivarkas)   6   27 (11)  3  
Karklynai (dab. – ?)   7   43   1 
Krikštonys      49   321   31  
Kuciuliškė (ir dvaras;  
dab. Kučiuliškė)     3   14 (23)  1 
Kudrėnėliai      14   78   6  
Lapšius (ir dvaras)   15   96 (12)  7 
Linksmoji (kitaip – Veselauka)  11   63   17  
Makariškė      4   26   3 
Mangarotas     9   67   6  
Mankūnėliai (ir dvaras;  
ir palivarkas)    22   123 (11; 23)  27 
Mikabaliai      26   171   22  
Noragėliai      26   178   27 
Okta       21   115   19  
Ončiškiai (rečiau – Onciškiai,  
dab. Onciškiai)    24   161   18 
Paliūnai      30   196   15  
Paludzių dvaras     1   7   2 
Paročkė            2  
Paseirė      7   56   2 
Paserninkai      62   347   42  
Pošnia      17   105   12 
Poviliškė (rečiau – Poviliškės)        5  
Raganiškė      12   64   7 
Ročkiai      39   261   31 
Roskošna (rečiau – Nekrūniškė;  
dab. Nakrūniškė)    11   48   6 
Rusonys      25   130   18  
Sagavas (ir dvaras)    2   33   2 
Seiliūnai      39   263   26  
Seirijai      296   1884   184 
Seirijų dvaras     2   40   1  
Seirijočiai (ir dvaras)   32   183 (11)  14 
Staciškė (dab. Statiškė)    20   106   10  
Straigiškė      11   84   12 
Sutrė       7   55   3  
Šilaičiai      4   17   2 
Šlapikai      4   37   1  
Vaickūniškė     8   47   1 
Vainiūnai      45   271   18  
Zaleskaučizna (ir dvaras)  3 (1)   15 (17)  2 
Žagarai (rečiau – Žagariai;  
dab. Žagariai)         49   310   46 
Žvikeliai     11   68   6 

Seirijų parapijos vardynas       Ūkių sk.         Gyventojų sk. Besituokiančiųjų sk. 
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Cibuliai (dab. Cibūliai)    5   37   6  
Cijūniškė (rečiau – Cijuniškė)  23   119   11 
Demeniškiai     30   171   37  
Dubravai      10   67   7 
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Gervėnai      11   81   43 
Ginčonys (ir dvaras)   17 (13)  94 (97)  23  
Gudonys      24   176   15 
Jonkiškė (ir palivarkas)   6   27 (11)  3  
Karklynai (dab. – ?)   7   43   1 
Krikštonys      49   321   31  
Kuciuliškė (ir dvaras;  
dab. Kučiuliškė)     3   14 (23)  1 
Kudrėnėliai      14   78   6  
Lapšius (ir dvaras)   15   96 (12)  7 
Linksmoji (kitaip – Veselauka)  11   63   17  
Makariškė      4   26   3 
Mangarotas     9   67   6  
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1922–1930 m. laikotarpiu rečiau bažnytinių apeigų ceremonialą 
atlikę dvasininkai buvo Jonas Reitelaitis (1916–1927 m. Seirijų para-
pijos vikaras), Bronislovas Vaišnoras (1927–1928 m. Seirijų parapijos 
vikaras) ir Jonas Palukaitis (1928–1932 m. Seirijų parapijos vikaras). 
1922 m. liepos 19 d. vieną santuoką palaimino tuo metu Šakių parapi-
jos vikaro pareigas ėjęs8 kunigas Jonas Jurgelionis. Santuokos metrikų 
knygoje pažymėta pastaba: Vietinio klebono leidzemas Kun. Jonas 
Jurgelionis Seirijų bažnyčioje.

Pagal Romos katalikų bažnyčios administracinį suskirstymą 
Seirijų katalikų bažnyčia iki 1926 m. balandžio 4 d. priklausė Seinų 
vyskupijai, kurią panaikinus, popiežiaus Pijaus XI bule „Lituanorum 
gente“ priskirta naujai įkurtai Vilkaviškio vyskupijai. Seirijų bažnyti-
nė apylinkė kaip anuomet, taip ir šiandien šiaurėje ribojasi su Metelių 
ir Miroslavo parapijomis, rytuose – su Krikštonių parapija (1925 m. 
gegužės 29 d. oficialiai įsteigta Krikštonių parapija, medinė bažnyčia 
pašventinta 1926 m. gruodžio 28 d.), pietuose – su Leipalingio ir Vei-
siejų parapijomis, vakaruose – su Šlavantų ir Šventežerio parapijomis.

1922–1930 m. Seirijų katalikų bažnyčioje santuokos sakramen-
tą priėmė 572 sutuoktinių poros (1036 jaunikiai ir nuotakos bei 108 
našliai ir našlės). Skirtingais metais vedybų skaičius pastebimai svy-
ravo. Spėjama, kad tuoktuvių padaugėjimui ar, priešingai, sumažėji-
mui įtakos galėjo turėti derliaus gausa ir nuo to priklausiusi gyventojų 
materialinė gerovė. Turimais duomenimis, 1922 m. susituokė 50 porų, 

8 Istorinė biogramų duomenų bazė Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje, įrašas 
1269. Prieiga per internetą: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1310. 
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1923 m. – 55, 1924 m. – 71, 1925 m. – 61, 1926 m. – 105, 1927 m. – 
70, 1928 m. – 48, 1929 m. – 43, 1930 m. – 69. Taigi daugiausia porų 
dvasininkai sutuokė 1926 m., vėliau vedybų skaičius mažėjo. Vienas 
tikėtinų pokyčio veiksnių galėjo būti ir tai, kad 1927 m. vasarį Vilka-
viškio vyskupas katalikiškoms apeigoms praktikuoti Krikštonių para-
pijos bažnyčioje paskiria nuolatinį kleboną – Seirijų parapijos vikarą 
J. Reitelaitį. Kadangi kai kurie Seirijų parapijos kaimai buvo priskirti 
naujai suformuotai bažnytinei apylinkei, dalis besituokiančiųjų nuo to 
laiko santuokos sakramentą priima jau Krikštonių maldos namuose.

Būsimi sutuoktiniai, vadovaudamiesi valstietiško gyvenimo būdu 
bei religiniu kalendoriumi, vedybų laiką pasirinkdavo atsižvelgdami į 
ūkio darbus ar susikaupimo bei pasninko laikotarpius. Nudirbus svar-
biausius lauko darbus, rudenį prasidėdavo vedybų metas, kuris tęsėsi 
iki advento pradžios. Lapkričio mėnesį Seirijų katalikų bažnyčios dva-
sininkai palaimino 90 sutuoktinių porų. Populiariausias vedybų mėnuo 
– vasaris, šį mėnesį susituokė 157 poros. 

Advento ir gavėnios metu katalikai raginami atsisakyti linksmy-
bių ir laikytis pasninko. Todėl vedybos balandžio (9 sutuoktinių poros) 
ir kovo (24 sutuoktinių poros) mėnesiais buvo retos. Tuo tarpu vos 1 
pora (per devynerius metus) santuoką sudarė gruodžio mėnesį.

Anuomet įprasčiausia savaitės diena tuoktis buvusi trečiadienis 
– tą dieną vedyboms pasirinko daugiau nei pusė visų Seirijų katalikų 
bažnyčioje susituokusių porų, t. y. 331 pora. Penktadieniais, per visus 
metus, tikintieji buvo raginami susilaikyti nuo mėsos patiekalų ir sočių 
valgių, todėl tą dieną santuokos sakramentą priėmė tik 2 jaunavedžių 
poros.

Pirmą kartą Seirijų katalikų bažnyčioje susituokė 1036 jaunave-
džiai (501 vaikinas, 535 merginos). Nors 1836 m. Lenkijos karalystės 
Santuokos įstatyme buvo numatyta, kad santuokinis vyrų amžius 18 
metų, o moterų – 16 metų, tai vidutinis vedybinis jaunavedžių amžius 
buvo kiek brandesnis. Dažniausiai pirmą kartą merginos tekėjo sulau-
kusios 22–24 metų, jaunikiai vesdavo būdami 25–27 metų. Tuoktasi 
tokio amžiaus, kai jauna šeima galėjo būti visiškai nepriklausoma nuo 
tėvų valdžios. Teisiškai jaunuoliai, kurie susituokdavo dar nesulaukę 
santuokinio amžiaus, būdavo paliekami tėvų globai iki tol, kol sulauk-
davo pilnametystės, t. y. 21 metų.

Tiek ankstyvos, tiek vėlyvos santuokos stebino Seirijų bažnytinės 
apylinkės gyventojus. Pati jauniausia nuotaka santuokos sudarymo 
dieną buvo vos 13 metų (žr. 1922 m. aktas Nr. 28 (56)). Tuo tarpu 
jauniausias jaunikis tuokėsi sulaukęs 16 metų (1925 m. aktas Nr. 19). 
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Vyriausias jaunikis vedė būdamas 47 metų (1926 m. aktas Nr. 47), o 
vyriausiai nuotakai santuokos sudarymo dieną buvo 52 metai (1926 m. 
aktas Nr. 76).

Santuokos metrikų knyga, 1922 m. aktas Nr. 28 (56): Aleksan-
dras Kisielius, gimęs 11 Sausio 1898 m., jaunikis, ūkininkas. Marjona 
Šupieniutė, gimusi 14 Vasario 1909 m. [13 metų], mergina, duktė ūki-
ninko. Gimes ir gyvena Onciškių kaime, Seirijų valščiuja ir parapijoja, 
Alytaus apskrityja. Gimusi ir gyvena Onciškių kaime, Seirijų valsčiu-
ja ir parapijoja, Alytaus apskrityja. Kastantas Kisielius [ir] Mikalina 
Macevičiutė, abudu mirę. Petras Šupienis [ir] Ona Sabastiniūtė, tėvai 
gyvena Ončiškių kaime. 10 IX, 17 IX, 24 IX 1922 m. 1922 m. spalio 
3 d. Kun. Juozas Grajauskas Seirijų bažnyčioja. M. Kisilus [ir] K. Se-
bestinas. 

Santuokos metrikų knyga, 1925 m. aktas Nr. 19: Juozas Stoč-
kelis, gimęs 5 kovo 1908 metais [16 metų], jaunikis, ūkininkas. Ona 
Vaikšnoriūtė, gimusi 1905 metais, mergina, duktė ūkininko. Gimęs 
Jokubiškių kaime, gyvena ten pat, Liškavos valščiuja ir parapijoja, 
Alytaus apskrityja. Gimusi Amerik[ėj]e, gyvena Karklynų kaime, 
Seirijų valščiuja ir parapijoja, Alytaus apskrityja. Ambrozas Stočkelis 
[ir] Ona Savaskiūtė, abudu mirę. Juozas Vaikšnoras [ir] Agota Gru-
šauskiūtė, tėvas miręs, motina gyvena Karklynuose. I 25/I, II 1/, III 8/
II 1925 m. 1925 m. vasario 11 d. Kun. Juozas Grajauskas Seirijų baž-
nyčioja. [?] [ir] Kaupinis.

Santuokos metrikų knyga, 1926 m. aktas Nr. 47: Baleslavas 
Burneika, gimęs 26 Rugsejo 1878 m. [47 metų], jaunikis, ūkininkas. 
Anelė Malaševičiutė, gimusi 7 vasario 1903 m., mergina, tarnaitė. Gi-
męs ir gyvena Demeniskių kaime, Seirijų valsčiuje ir parapijoje, Aly-
taus apskrityje. Gimusi Rudaukos dvare, Krosnos parapijoje, gyvena 
Demeniškių kaime, Seirijų valsciuje ir parapijoje, Alytaus apskrityje. 
Mikas Burneika [ir] Teofilė Jančiuniūtė, motina mirusi, tėvas gyvena 
Demeniškiuose. Vincas Malaševičius [ir] Morta Valukoniūtė, abudu 
mirę. 6/VI, 13/VI, 20/VI 1926 m. 1926 m. birželio 23 d. Kun. Juozas 
Grajauskas Seirijų baznyčioje. [?] [ir] J. Burneika.

Santuokos metrikų knyga, 1926 m. aktas Nr. 76: Petras kiveris, 
gimęs 18/V 1900 m. [26 metų], jaunikis, ūkininkas. Marė Gudzina-
vičiutė, gimusi 14/III 1874 m. [52 metų], mergina, ūkininko duktė. 
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Gimęs ir gyvena Nemunaičio kaime, Miroslavo valsčiuje, Alytaus 
apskrityje. Gimusi ir gyvena Paserninkų kaime, Seirijų valsčiuje ir 
parapijoje, Alytaus apskrityje. Juozas Kiveris [ir] Viktorija Matuko-
nytė, motina mirusi, tevas gyvena Nemunaicio kaime. Motiejus Gu-
dzinavičius [ir] Marė Masioniūtė, abudu mirę. I 26/IX, II 3/X, III 10/X  
1926 m. 1926 m. spalio 20 d. Kun. Juozas Grajauskas Seirijų bažnyčio-
je. [?] [ir] Burzevicius.

Pastarajame santuokos įraše į akį krenta gana didelis sutuoktinių 
amžiaus skirtumas – nuotaka buvo dvigubai vyresnė už jaunikį, t. y. 
26 metais. Tokia netradicinė pora nebuvo vienintelė Seirijų parapijoje 
– 24 metais jaunesnis jaunikis vedė 45 metų nuotaką (1926 m. aktas 
Nr. 65). Tokių santuokų sudarymo motyvai intriguoja, nes dažniausia 
sutuoktinių amžiaus skirtumas buvo nuo kelerių iki dešimties metų ir 
paprastai vyresnis buvo vyras. Dažniausiai dideli amžiaus skirtumai 
pastebimi tuomet, kai vienas iš besituokiančiųjų buvo našlys. 

Santuokos metrikų knyga, 1926 m. aktas Nr. 65: Juozas Ar-
nauskas, gimęs 15 vasario 1902 m. [24 metų], jaunikis, juodadarbis. 
Darata Tamulioniūtė, gimusi 13 vasario 1878 m. [45 metų], mergina, 
ūkininko duktė. Gimęs Jurgeliškės dvare, gyvena Raganiškės kaime, 
Seirijų valsčiuje ir parapijoje, Alytaus apskrityje. Gimusi ir gyvena 
Krikštonių kaime, Seirijų valsčiuje ir parapijoje, Alytaus apskrityje. 
Juozas Arnauskas [ir] Ieva Laibiniūtė, tevas miręs, motina gyvena 
Raganiškėje. Jakubas Arnauskas [ir] Agota Tamkevičiūtė, motina mi-
rus, tevas gyvena Krikštonyse. 22/VIII, 29/VIII, 5/IX 1926 m. 1926 m. 
rugsėjo 7 d. Kun. Juozas Grajauskas Seirijų bažnyčioje. J. Baranauskas 
[ir] A. Jurčukonis.

Našlių santuokos pasižymėjo dar keletu ypatybių: našliai vyrai 
dukart dažniau vedybomis stengėsi atkurti tipiškus šeimyninius san-
tykius. Tuo tarpu visose Lietuvos apskrityse, ne išimtis ir Alytaus 
apskritis, statistiškai kur kas daugiau buvo našlių moterų (našliai – 
1522, našlės – 5906)9. Matyt, moteriai tekėti antrą kartą buvo negarbė. 
Greičiausiai vyrus ryžtis pakartotinėms vedyboms skatino netikėtai 
užgriuvę buities rūpesčiai, susiję su našlaičių vaikų auginimu. Didelė 
našlių vyrų dalis antrą kartą tuokėsi 40 ir mažiau metų. Pakartotinai 

9 Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duome-
nys, p. 246 (177).
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tekančios moterys dažniau santuoką sudarydavo su našliais (21 su-
tuoktinių pora).

Seirijų katalikų parapijos santuokos metrikų analizė atskleidė, jog 
beveik 63 % tikinčiųjų savo sutuoktinius rinkosi artimiausioje aplin-
koje – savo bažnytinėje apylinkėje. Iš Seirijų krašto buvo kilusios 358 
sutuoktinių poros, iš kurių 162 – iš tos pačios vietovės. Jaunuoliams 
nebuvo svetimas populiarėjantis antrosios pusės paieškų būdas – res-
publikinėje spaudoje paskelbti savo norą užmegzti ryšius (žr. Pažinčių 
skelbimai), o pats Seirijų miestelis buvo gerai pasiekiamas ir žinomas: 
„Į jį [miestelį] subėga keturi plentai, kurie jungia jį su Alytumi, Kau-
nu, Lazdijais, Leipalingiu ir Merkine. Užtat į Seirijus turgadieniais 
suplaukia dzūkai iš visos plačios apylinkės.“10 Vis dėlto jaunikiai 
dažniausia buvo kilę iš gana artimų parapijų: Alytaus (4 jaunikiai), 
Daugų (2 jaunikiai), Prienų (1 jaunikis), Ryliškių (1 jaunikis) ir Žąslių  
(1 jaunikis).

Pažinčių skelbimai:

Jaunas inteligentas turtingas ūkininkas, ieško gyvenimo drau-
gės ūkininkaitės ar valdininkės. Seirijai, Pareik[alavimui], pašto kvi-
to 173 Nr.11

Jaunas inteligentas pasiturintis ūkininkas ieško pasiturinčios 
panelės. Seirijai Pareikalavimui Mincevičiui.12

Seirijų bažnytinės apylinkės kaimynystė lėmė tai, kad daugiausia 
„svetimų“ jaunikių buvo kilusių iš Leipalingio (41), Miroslavo (39) ir 
Metelių parapijų (29). Tuo tarpu neįprasta buvo merginoms tekėti ne 
savo gimtojoje parapijoje, ir tokie atvejai atsitikdavo tik dėl svarbių 
priežasčių. Seirijų bažnyčioje santuokos sakramentas buvo suteiktas 
nuotakoms iš Leipalingio (2), Metelių (1), Veisiejų (1) ir netgi bajo-
riškos kilmės jaunajai iš Žemaitijos regiono Laukuvos parapijos. Pas-
tarasis santuokos įrašas įdomus tuo, kad Seirijų bažnyčioje susijungė 
dviejų bajoriškų giminių – Prialgauskų ir Križanauskų13 – atstovai (žr. 
1929 m. aktas Nr. 24), kas atspindėjo ir nebūdingą vedybų tendenciją – 
tuoktis tarsi su jaunavedžiais sąsajų neturinčios parapijos bažnyčioje.

10 Baliūnas K., Seirijų senovės nuotrupos. Sekmadienis, 1938 m. liepos 18 d., Nr. 29 (541), p. 3.
11 [Skelbimai]. Diena, 1930 m. rugpjūčio 3 d., Nr. 30 (103), p. 6.
12 Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena, 1930 m. rugpjūčio 24 d., Nr. 33 (106), p. 6.
13 Šiandien plačiau pakomentuoti apie Križanauskų bajorišką kilmę sudėtinga.
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Iš Žemaitijos kilusios Prialgauskų giminės bajoriška genealogija 
šiandien patvirtinama XVII a. I p. dokumentais, tačiau jų bajorystė 
gali siekti ir ankstesnius laikus. Bajorų Prialgauskų herbo Dolenga 
(Dołęga) užuomazgos siekia XI–XII a. (herbo pavadinimas atsiradęs 
iš šūkio „Į Lengą!“, taip po mūšio buvo kviečiami iš Lengo vietovės 
kilę bajorai)14. Santuokos įraše minimos bajorų šeimos – Gedminai, Li-
leikiai – šiandien taip pat yra tarp legitimuotų bajorų giminių, turinčių 
savo herbus: Gedminų – Grifas (Gryf), Pomianas (Pomian), Lileikių 
– Laivas (Korab)15.

Santuokos metrikų knyga, 1929 m. aktas Nr. 24: Jonas Prial-
gauskas, gimęs 1 V 1902 metais, jaunikis, prad. mok. mokytojas. Zo-
fija Križanauskaitė, gimusi 30 VII 1897 metais, mergina, Lia[u]d. mo-
kytoja. Gimęs Vėjos kaime, Kaltinėnų parapijoje, gyvena Bukauciškių 
kaime, Daugų valsčiuje ir parapijoje, Alytaus apskrityje. Gimusi Kau-
no Šv. Trejybės parapijoje, gyvena Laukdvaryje, Laukuvos valsčiuje ir 
parapijoje, Tauragės apskrityje. Bajorai Povilas Prialgauskas [ir] Emi-
lija Gedminaitė, abudu gyvena Mereje. Bajorai Antanas Križanaus-
kas [ir] Liudvika Lileikaitė, tėvas miręs, motina gyvena Laukdvaryje. 
Telšių Vyskupo dispensa N 1333. Laukuvos Klebono liūdimas N 542. 
1929 m. birželio 6 d. Kun. Juozas Grajauskas Seirijų bažnyčioje. Vai-
ciekauskas [?] O. Kryžan[?].

Seirijų parapijos sutuoktiniai gana retai notarų patvirtintais juri-
diniais aktais apibrėždavo povedybinius turto klausimus ar nuotakos 
atsinešamo kraičio sąrašą. Didžiąją dalį priešjungtuvinių (tuo metu 
vadintų prieššliūbinėmis) sutarčių tvirtino Alytaus II-asis notaras 
Bronislovas Sakalauskas (30), taip pat Alytaus notaras Mykolas Ma-
kauskas (8) ir Seinų apskrities notaras Boleslovas Jucevičius (7), ku-
rio kontora veikė Lazdijuose. Taigi tik kas trylikta pora oficialiai pa-
sirašė priešvedybinę sutartį. Dėl šios priežasties dėsningumus atsekti 
gana nelengva. Išryškėjusi tendencija – dažniausiai priešjungtuvines 
sutartis pasirašydavo sutuoktiniai iš skirtingų parapijų, t. y. 29 poros 
iš skirtingų bažnytinių apylinkių.

14 Giminės pradžią aptinka tūkstančio metų senumo kronikose. Prieiga per internetą: http://
www.zbd.lt/straipsniai/gimines-pradzia-aptinka-tukstancio-metu-senumo-kronikose-1.

15  Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga. Giminės ir herbai. Prieiga per internetą: http://www.
lbks.lt/apie-mus/atributika/gimines-ir-herbai.
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Ano meto visuomenėje nebuvo draudžiama sudaryti santuokų 
tarp skirtingų krikščioniškų atšakų atstovų, tačiau tokios santuokos 
buvo retos. Aptariamuoju laikotarpiu pačiuose Seirijuose egzistavo 
Evangelikų reformatų bažnyčia16, suvienijusi liuteronų ir reformatų 
bendruomenes (priskaičiuota iki 500 parapijiečių)17, o visoje Alytaus 
apskrityje (629 liuteronai, 13 reformatų) bei geografiškai artimose 
Marijampolės (4947 liuteronai, 15 reformatų) ir Seinų apskrityse (489 
liuteronai, 9 reformatai)18 gyveno nemažai evangelikų. Vis dėlto tik 
apie vieną santuoką tarp skirtingo tikėjimo jaunavedžių galima kalbėti 
užtikrintai, nes katalikų dvasininkai (priešingai nei kitose parapijose) 
nė viename santuokos įraše nėra nurodę, kokiai religijai priklausė ki-
tatikiai.

1895–1896 m. Seirijų evangelikų reformatų parapijos krikšto 
registravimo knygoje užfiksuota, kad Seirijų evangelikų reformatų 
bažnyčioje buvo pakrikštytas Karlas Mejeris (žr. 1896 m. aktas Nr. 4), 
kuris 1924 m. vedė Seirijų parapijos katalikę Veroniką Nedzinskaitę 
(žr. 1924 m. aktas Nr. 65). Šiai porai aukštoji Bažnyčios vadovybė – 
Seinų vyskupas – suteikė dispensą. 

16 Evangelikai reformatai ir evangelikai liuteronai savo tikėjimą praktikavo bendruose mal-
dos namuose.

17 Tamošaitis M., Lietuvos vokiečių ir lietuvių santykiai Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje 
1918–1940 m. SOTER, 2014, Nr. 49 (77), p. 66-67, 69.

18 Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo 
duomenys, p. 35.

Įrašo 
laikas Tėvai Atvyko 

pranešti

Nauja-
gimio 
vardas

gimi-
mo data 
ir vieta

Krikštatė-
viai

1896 
02 09

Paulina 
Mejer 
(25 m.) 
nete-
kėjusi 
tarnaitė.
Tėvas 
jai neži-
nomas.

karolina Mejer 
(34 m.), daly-
vavusi gimdy-
me, iš Seiliūnų.
Ferdinandas 
Mejeris (35 m.) 
ūkininkas iš 
Seiliūnų.
Augustas 
Mejeris (44 m.) 
mažažemis iš 
Seiliūnų.

karlas 1896 m. 
vasario 
5 d. 
Seiliū-
nuose

Ferdinan-
das Mejeris 
ir karolina 
Mejer

Seirijų evangelikų reformatų parapijos krikšto registravimo knyga, 
1896 m. aktas Nr. 4:
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Antano Ševerenkos ir Marės Noreikaitės vedybos. Antroje eilėje iš kairės: Ona 
Noreikaitė (g. 1912 m.), Anelė Noreikaitė (g. 1910 m.), vyras nežinomas. Foto-
grafijos originalas saugomas Aldonos Mikalonienės asm. archyve.
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Santuokos metrikų knyga, 1924 m. aktas Nr. 65: Karalius Me-
jeris, gimęs 5/II 1896 m., jaunikis, kalvis. Veronika Nedzinskiūtė, gi-
musi 23 Spalio 1898 m., mergina, darbininkė. Gimęs ir gyvena Seirijų 
mieste, valščiuja ir parapijoja, Alytaus apskrityja. Gimusi ir gyvena 
Seirijų mieste, valšciuja ir parapijoja, Alytaus apskrityja. Paulina Me-
jeryte, motina gyvena Seirijuose. Antanas Nedzinskas [ir] Antanina 
Jurelevičiūtė, abudu gyvena Seirijuose. Seinų Vyskupo dispensa iš  
7 d. Lapkričio 1924 m. 1924 N. 1924 m. lapkričio 19 d. Kun. Juozas 
Grajauskas Seirijų bažnyčioja. A. Kavaliauskas [ir] [?].

Vis dėlto mišrių vedybų galėjo būti ir daugiau. Tokias prielaidas 
daryti leidžia asmenvardžių ir vietovardžių sutapimai 1895–1896 m.  
Seirijų evangelikų reformatų parapijos krikšto registravimo ir 
1922–1930 m. Seirijų RKB santuokos metrikų knygose. Pavyzdžiui, 
reformatų krikšto metrikų knygoje užfiksuota Hiršų šeima iš Gervėnų. 
Praėjus keletui dešimčių metų, katalikų santuokos metrikų knygoje 
įrašyta, kad Seirijų katalikų bažnyčioje santuokas sudarė trys Giršų 
pavardę turintys jaunavedžiai iš Gervėnų. Analogiškas atvejis – Gre-
fų šeima arba katalikų metrikuose įvardinti Grepai. Nenuosekli as-
menvardžių rašyba neturėtų stebinti, nes tik 1920 m. buvo apibrėžta 
teisinėmis normomis. Dokumentuose ar oficialiuose raštuose žmonių 
vardai ir pavardės (bei gyvenamų vietų pavadinimai) „turi būti rašo-
mi nelaužant lietuvių kalbos dėsnių, būtent taip, kaip jie yra lietuvių 
kalboje tariami, ir lietuvių kalbos fonetikos dėsniais einant“19. Seirijų 
santuokos metrikų knygoje yra daugiau vokiškos kilmės pavardžių, 
tačiau jas atidžiau turėtų  išnagrinėti kalbininkai.

Santuokos metrikų knyga, 1927 m. aktas Nr. 30: Antanas Še-
verenka, 33 metų, jaunikis, stalius. Marė Noreikiutė, gimusi 6-VII 
1907 metais, mergina, ūkininko duktė. Gimęs Eicvilių kaime, Žadiskės 
parapijoje, gyvena Linksmosios kaime, Seirijų valsčiuje ir parapijo-
je, Alytaus apskrityje. Gimusi Buckunų kaime, gyvena Linksmosios 
kaime, Seirijų valsčiuje ir parapijoje, Alytaus apskrityje. Petras Še-
verenka [ir] Karolina Dudzinskiutė, motina mirusi, tėvas gyvena Ei-
cvilių kaime. Pranas Noreika [ir] Ona Turauskaitė, tėvas miręs, mo-
tina gyvena Linksmojoje. 13 II, 20 II, 27 II 1927 m. 1927 m. vasario  
28 d. Kun. Jonas Reitelaitis Seirijų bažnyčioje. Anelė Gegužinskaitė 
[ir] Antanas Rokas.

19   Įsakymas dėl žmonių vardų, pavardžių ir pravardžių, taip pat ir vietų vardų rašymo. Lai-
kinosios vyriausybės žinios, 1920 m. vasario 6 d., Nr. 1 (19), p. 5.
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Sovietiniais laikais, vadovaujantis RKB santuokos metrikų įra-
šais, buvo išduodami Sutuoktuvių liudijimai.

DEIMANTė AIDUKAITė (g. Alytuje). 2008 m. įgijo istorijos bakalauro laips-
nį Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 2011 m. – viešojo administravimo 
magistro laipsnį Vilniaus Mykolo Römerio universitete. Skaito pranešimus 
mokslinėse konferencijose, skelbia publikacijas mokslo ir mokslo populiarini-
mo leidiniuose bei internetiniuose portaluose. Mokslinių interesų sritys – šei-
mos istorija, tarpukario Lietuvos istorija ir buvusios Seinų apskrities istorija. 
2016 m. išleido knygą Vedybinės elgsenos ypatumai 1922–1938 m. Būdviečio, 
Gerdašių, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Sangrūdos, Rudaminos, Šventežerio ir 
Veisiejų parapijose.

Deimantė Aidukaitė

SEIRIJų PARAPIJOS KATALIKų VEDyBOS 1922–1930 M.

Sutuoktuvių liudijimas. Iš Janinos Elenos Surožinskaitės-Kraveckienės asm.  
archyvo. Santuokos metrikų knyga, 1923 m. aktas Nr. 50: Feliksas Surožins-
kas, gimęs 26 Spalio 1899 m., jaunikis, stalius. Anelė Valenčiūtė, gimusi 8 birželio  
1904 m., mergina, duktė ūkininko. Gimęs ir gyvena Staciškės kaime, Seirijų vals-
čiuja ir parapijoja, Alytaus apskrityja. Gimusi ir gyvena Seirijų mieste, valsčiuja ir 
parapijoja, Alytaus apskrityja. Pranas Surožinskas [ir] Marė Kučinskiūtė, motina 
mirusi, tėvas gyvena Staciškės kaime. Motiejus Valenta [ir] Juzė Tamašauskiūtė, 
abudu gyvena Seirijų mieste. 7/X, 14/X, 21/X 1923 m. 1923 m. lapkričio 14 d. 
Kun. Juozas Grajauskas Seirijų bažnyčioja. Prieš ju[n]gtuves sutartis padaryta pas 
Alytaus II notarą Bronių Sakalauską 31 d. Spalio 1923 m. N° 614. [Liudininkų 
parašai]
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GINTARAS LUČINSKAS

ALyTAUS INTERNUOTų ASMENų  
STOVyKLA 1941 M. VASARą

1941 m. birželio 22 d. ankstų rytą prasidėjo Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos karas. Alytus buvo smarkiai bombarduojamas, nes čia dis-
lokuota Raudonosios armijos 3-iojo mechanizuoto korpuso 5-oji tan-
kų divizija, bent pulkas naikintuvų aviacijos, priešlėktuvinės artileri-
jos divizionas, skirtas dengti iš oro aerodromui ir kitiems objektams. 
Alytuje buvo apie 20 tūkstančių kariškių. Sovietų įgulos štabas buvo 
įsikūręs centre – Šaulių namuose. Daugelis karininkų gyveno rekvi-
zuotuose butuose mieste.

Birželio 22-osios rytą Alytus pergyveno bent tris didelius vokie-
čių aviacijos antskrydžius. Pirmoji banga iš karto smogė į karinį ae-
rodromą dešiniajame Nemuno krante, Saratovo kareivinių rajoną bei 
objektus A. Juozapavičiaus ir Merkinės gatvių rajone, taip pat į sovietų 
šarvuotos technikos susitelkimo rajoną Kaniūkų vakarinėje dalyje ne-
toli tilto bei į II Alytaus centrą, kuriame siekta sunaikinti Raudonosios 
armijos įgulos štabą Šaulių namuose. Tikriausiai suklydus, smogta į 
Rinkos aikštės rytinio pakraščio mūrinius pastatus. Antrosios antskry-
džio bangos svarbiausias taikinys buvo sovietų technikos susitelkimo 
rajonas Kaniūkuose, bet nemažai bombarduotas II Alytaus centras, 
daužyti atskiri taikiniai aerodromo rajone. Aviacijos antskrydžio tre-
čiosios bangos metu vėl intensyviai bombarduotas tankų šarvuočių 
telkinys Kaniūkuose bei išlikę didesni pastatai mieste abiejose Ne-
muno pusėse. Prasidėjus bombardavimui dauguma miesto gyventojų 
išbėgo iš miesto. Dauguma glaudėsi panemunės šlaituose, nes bijojo 
naujų antskrydžių. Visas miestas, išskyrus pakraščius, degė.

Birželio 22 d. Kalvarijos–Simno–Alytaus plentu puolę Vokietijos 
Vermachto 39-ojo motorizuoto korpuso daliniai Likiškių aukštumų 
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rajone apie 13.30 val. pasiekė Alytaus pakraščius ir labai atsargiai 
skverbdamiesi per vis dar degantį miestą apie 14 val. užėmė sveikutėlį 
A. Juozapavičiaus tiltą ir įžengė į dešiniakrantį Alytų. II Alytuje puo-
lantieji nesutiko pasipriešinimo. Žuvo tik grandinis Karlas Himsoltas 
prie lentpjūvės „Žemaitija“. Su neorganizuotu pasipriešinimu susidur-
ta tik I Alytuje. Nežinia, kas šaudė – užsilikę eiliniai raudonarmiečiai 
ar apsiginklavę vietiniai sovietiniai aktyvistai. Pirmosios karo dienos 
pavakaryje II Alytuje žuvo ne mažiau kaip 7 vokiečių kariai. Vyr. 
grandinis Josefas Petry palaidotas klebonijos sklype, gale ąžuolyno, 
tikriausiai savo žūties vietoje, o kiti, žuvę miesto griuvėsių zonoje – 
parapijos kapinėse (vyr. grandiniai Johanas Meijeris, Krippneris, gran-
diniai Fischeris, Ziegleris, šauliai Koeberichas, Koseris ir dar vienas). 
Tą pačią dieną apie 18 val. kiti 39-ojo motorizuoto korpuso daliniai, 
gana sunkiai verždamiesi pirmyn, pasiekė šalia Alytaus esantį Ka-
niūkų tiltą. Tilto prieigose, pavieniams raudonarmiečiams apšaudžius 
puolančiuosius, žuvo 3 vokiečių kariai (puskarininkis Spahas, vyr. ltn. 
Werneris Reschardtas ir kt.). Kaniūkų tiltas irgi buvo nesugadintas. 
Buvo kalbama, kad tiltą nuo susprogdinimo išgelbėjęs kažkoks Kaniū-
kų ar Užupių šaulys. Jis anksčiau pastebėjęs einančius į patiltę laidus. 
Pirmąjį karo rytą atokiau nuo tilto perkirpęs tuos laidus.

Netolimose Alytaus prieigose pirmąją karo dieną žuvo gal tik 6 
vokiečių kariai. Dar 5 žuvo antrąją karo dieną, atsitiktiniuose susidū-
rimuose su pavieniais raudonarmiečiais ar nedidelėmis jų grupėmis. 
Pačiame mieste, abiejose jo dalyse, žuvo apie 20 vokiečių, bet tik 8 
pirmąją karo dieną (kai kurie iš tų 20 galėjo mirti nuo žaizdų karo 
ligoninėje). Pirmąją karo savaitę Alytaus apskrities teritorijoje žuvo 
271 Vermachto karys ir apie 3 000 raudonarmiečių.

Pirmomis karo dienomis Alytuje okupantų vokiečių egzekucijų 
aukomis tapo apie 300 alytiškių ir dar keliasdešimt gyventojų žuvo per 
bombardavimus.

Istorikas dr. Sigitas Jegelevičius (1938–2014) savo straipsnyje 
„Alytus pirmosiomis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo dienomis“ 
apie Alytaus laikinąjį lagerį rašė:

[...] Birželio 23–24 d. mieste tikrai vyko gaudynės. Tuomet vo-
kiečių kareiviai, tikriausiai žandarai, gaudė mieste plėšikaujančius 
žmones, grobusius prekes iš parduotuvių, sandėlių, plėšusius be 
priežiūros paliktus, neretai net neužrakintus, savo kaimynų namus 
bei butus, kurių šeimininkai buvo išbėgę iš miesto, gelbėdamiesi nuo 
aviacijos antskrydžių. Daugiausia plėšikavo moterys ir senyvi vyrai. 
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Vėliau tokių mėgėjų ateidavo net iš kaimų. Tuomet vokiečiai sugaudė 
gal per 100 žmonių. Juos surinko improvizuotame lageryje prie Įgu-
los (Šv. Kazimiero) bažnyčios. Jaunesnės sugaudytos moterys tame 
lageryje neužsibuvo ir po dienos kitos atsirado namuose. Pagyvenu-
sios moterys ne ilgiau kaip po savaitės taip pat buvo paleistos namo. 
Ilgėliau užsiliko vyrai. Tame lageryje, buvusiame iki liepos vidurio, 
įvairiais tikslais (daugiausia dėl kriminalinių motyvų ar šiaip suėmus 
mieste kuo nors įtartinus žmones) buvo laikoma apie 180 žmonių. 
Suimtieji dėl aiškių politinių motyvų buvo laikomi Alytaus arešto na-
muose.

Apie šią internuotų asmenų stovyklą (laikinąjį lagerį) informaci-
jos stokojama. Tačiau jos egzistavimą prisiminė keletas istorijos liu-
dytojų.

Partizanų ryšininkas Stasys Lisauskas-Šviedrys (1927–2009), 
2006 m. birželio 5 d. pasakodamas apie Laisvės kovų dalyvio Vinco 
Stanišausko (1918–1978) antisovietinę veiklą prieš karą, prisiminė ir 
Alytaus internuotųjų stovyklą:

Prasidėjus karui, birželio 23 d., antrą karo dieną (pirmadienį) 
Vincas Stanišauskas ir Bronius Truncė, abu iš Bogušiškių kaimo, Pe-
tras Šarkus ir Juozas Rėklaitis, šie du iš Pavartėnų kaimo, nuėjo į 
Alovę perimti valsčiaus valdžios iš komunistinių veikėjų, nes vadova-
vosi pogrindžio instrukcija. Tikrai žinau, kad Vincas Stanišauskas ir 
Bronius Truncė turėjo ginklus – pistoletus brauningus. Alovėje, vals-
čiaus patalpose radę buvusios sovietų valdžios paskirtą raštininką 
Kostą Aukštuolį, liepė jam atiduoti visus dokumentus, raktus ir ap-
leisti patalpas. Kostas Aukštuolis gerai mokėjo vokiečių kalbą ir su-
tikęs pražygiuojančius vokiečius jiems iš keršto pasiskundė, kad čia 
kokie tai plėšikai užpuolė valdišką įstaigą, kurią jis saugojo. Vokie-
čių karininkas pasišaukė du kareivius ir liepė visus keturis lietuvius 
areštuoti. Juos suėmė, nuginklavo ir įlaipinę į mašiną nuvežė į Alytų. 
Ten, prie buvusios Įgulos bažnyčios (dabar Šv. Kazimiero bažnyčia), 
kur rusai iki karo remontavo tankus, buvo tuo laiku toks kaip poli-
gonas ir vokiečiai ten jau laikė sugaudytus rusų belaisvius, kiek tai 
žydų ir komunistų, tai ir juos keturis mūsiškius paliko kartu su tais 
belaisviais. Aplink tą aptvertą aikštę saugojo vokiečiai. Tų belaisvių 
buvo keli šimtai, nes kai vokiečiai greitai užėmė Alytų, tai daug rau-
donarmiečių ir paėmė į nelaisvę. Ten jiems beveik nedavė valgyti, na-
kvojo visi ant žemės, nes jokių patalpų nebuvo. Kurie buvo su civiliais 
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drabužiais, tuos vesdavo į darbą užkasti lavonų rusų žuvusių karei-
vių ir žuvusių nuo bombų mieste, žydams savų laidot nedavė. Alovėje 
jau buvo paskirtas komendantas. Jis, sulaikytųjų giminių prašomas, 
kreipėsi į vokiečių karinio dalinio Alytuje vadovybę, kad paleistų ne-
kaltai sulaikytus vyrus. Jo pastangomis maždaug po dviejų savaičių 
juos iš to lagerio paleido. Grįžo labai nusilpę, alkani, nuplyšę, dirbo, 
kol saulė švietė, kasė duobes, užkasinėjo lavonus. [...]

Genovaitė Petraškevičiūtė-Kinderienė (g. 1925), gyv. Alytuje, 
2007 m. rugsėjo 20 d. papasakojo:

[...] Kai Alytuje nurimo šaudymai, prie Įgulos bažnyčios buvo 
spygliuotų vielų aptvaras, kuriame laikė ne tik rusų belaisvius, bet ir 
alytiškius: asmenis be dokumentų, įtariamus plėšikavimu. Tas lageris 
veikė trumpai, apie 3 savaites: kareivius belaisvius išvežė kitur, su-
laikytus lietuvius paleido arba sušaudė, jei buvo komunistai ar kom-
jaunuoliai.

Regina Abramavičiūtė-Lukaševičienė (g. 1925), gyv. Alytaus raj., 
2008 m. liepos 4 d. pasakojo:

[…] Pulko gatvėje kažkas nušovė vokietį. Už tai surinko ir ruo-
šėsi sušaudyti Pulko, Vidzgirio, Ulonų gatvių vyrus. Girininkas nuo 
Nemunaičio vokiečiams išaiškino, kad jie nekalti. Bet vyrų nepaleido, 
o nuvedė į spygliuota viela aptvertą aptvarą – prie Įgulos bažnyčios 
buvo įrengtas sulaikytųjų lageris. Mano brolis Vincas Abramavičius 
(g. 1918) tarnavo kariuomenėje ir karui prasidėjus buvo Varėnos poli-
gone. Į tą lagerį brolis pakliuvo kartu su rusų kareiviais, nes Lietuvos 
kariuomenės jau nebuvo – lietuviai tarnavo Raudonojoje armijoje. Aš 
paėmiau duonos ir nosinaičių, ir nunešiau broliui. Tarp vokiečių buvo 
vertėjas Valteris Urmanavičius iš Klaipėdos krašto (nuo Kretingos). 
Jis leido susitikti su broliu. Daug lietuvių karių ir karininkų ten buvo. 
Vien tik smėlis, jokio pavėsio, kaitino saulė. Kelis šimtus vyrų ten laikė 
uždarytų. Kiekvieną dieną ten eidavau, nunešdavau maisto. Pašte nu-
pirkdavau laikraščių, nes lietuviai labai domėjosi naujienomis. Liepos 
mėnesio pradžioje brolį ir kitus lietuvių karius išvežė į Vokietiją, į be-
laisvių stovyklą, iš kurios brolis grįžo tik rudenį.

Alfonsas Vyšniauskas (g. 1926), gyv. Alytuje, 2008 m. lapkričio 
28 d. bylojo:

[...] Ulonų gatvėje, prie Įgulos bažnyčios buvo įkurtas lageris, 
kuris aptvertas spygliuotos vielos tvora. Prieš karą rusai toje ap-
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tvertoje aikštėje remontavo savo tankus. Tame lageryje vokiečiai lai-
kė daug rusų belaisvių, jiems net valgyt nedavė – jie valgė žolę. Ten 
uždarytiems lietuviams alytiškiai nunešdavo ir perduodavo valgyti. 
Greit tą lagerį likvidavo – belaisvius išvežė į Lenkiją. Rusų belaisvių 
lageris Alytuje buvo ir vėliau, bet kitoje vietoje. 1942 m. žiemą tame 
lageryje labai daug belaisvių mirė nuo bado, šalčio ir ligų.

Antanas Kudzys (g. 1925), gyv. Vilniuje, 2011 m. gegužės 5 d. 
pasakojo:

[...] Pirmomis karo dienomis aikštėje prie Įgulos bažnyčios vo-
kiečiai įkūrė laikiną lagerį, aptvertą spygliuota viela, kuris veikė ma-
žiau nei mėnesį. Jame laikė įtariamus plėšikavimu alytiškius, asmenis 
be dokumentų, raudonarmiečius. Liepos viduryje tą lagerį panaiki-
no: vienus paleido, kitus sušaudė (komunistus, politrukus), karo be-
laisvius išvežė į Vokietiją.

Alytiškis Vincas Abramavičius (1918–1992), prieš karo pradžią 
tarnavęs Raudonosios armijos 29-ajame šaulių teritoriniame korpuse, 
Varėnos vasaros karinėje stovykloje, savo dienoraštyje taip aprašė 
Alytaus internuotųjų stovyklą:

[...] 25 d. Štai jau priartėjome ir prie Alytaus. Visas miestas – 
vien griuvėsiai. Namai sugriauti, liepsnoja. Visur lavonai ir degėsiai. 
Gyvybės niekur nesimato iš po tų „mirties gatvių“.

Nežinau, kas man darosi. Rodos, matau savo tėvelius, kaip jie 
iš po degėsių, iš po sugriautų namų, nori mane dar pamatyti, bet 
nesulaukia, o nesulaukdami jau miršta. Jie nežino, kad aš jau arti, 
kad einu, skubu. Noriu tik juos pamatyti. Nepavyko man ši kelionė. 
Svajojau grįžti į namus, bet atžygiavus į Alytų patekome į belaisvę.

Vos priėjome prie Alytaus, mus apsupo vokiečiai ir įspėjo, jog 
esame internuoti. Ir kuris mėgins bėgti – bus nušautas. O mirti kas 
nori? Supratau, jog mus vokiečiai suėmė ir esam belaisviai. Ir jau aš 
negalėsiu namų aplankyti. Taip sunku pasidarė, kad sunku ir aprašy-
ti. O vedė mus kaip tik ta gatve pro namus. Štai, Ulonų gatvėje mano 
namai – sveiki, tik langai išdaužyti. Niekur nė gyvos dvasios. Dieve! 
Nejaugi mano tėvelių nėra? Nejaugi jie užmušti? Kaip sunku!..

Štai einu pro namus, o užeiti neleidžia. Verkia mano širdis! Nie-
ko negaliu padaryti. Taip ir nuvarė mus į lagerį prie Įgulos bažnyčios 
– buvusioje Ulonų aikštėje. Nieko nesužinojau apie namiškius.

Atvykę čionai, lageryje radome daug rusų, lietuvių ir kitų tau-
tybių asmenų. Čia radau, taip pat suimtus ir suvarytus, mano buto 
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šeimininkus ir kaimynus. Tuojau iš jų sužinojau ir apie saviškius. Jie 
nuramino, kad visi maniškiai gyvi ir sveiki išbėgę į kaimą. Aš net sa-
viškių nepamatęs, tapau tikru karo belaisviu. O visa šitai atsitiko per 
mūsų karininkų kaltę. Jie mums neleido pabėgti. Vis reikalavo draus-
mės, kantrybės. O atsidūrėme štai kur...

Niekuomet neteko man nei kalėjimuose bastytis, nei ištremtyje 
būti, o dabar vokiečiai atėmė taip brangią man laisvę! Čia jau paju-
tome ir badą. Supratau, kad belaisvis už duonos kąsnelį gali atiduoti 
viską, ką jis turi. Tik visa laimė, kad neprarandame vilties, kuri mus 
ramina.

Artinosi vakaras. Turėjau atsigulti ant ištryptos buvusios Ulonų 
aikštės žemės, prie pat savo namų. Taip prasidėjo vargai, ir kas bus 
toliau, nežinia. Aišku, kad gero nebus. Kalbėjome, kad kalčiausias 
pulkininkas Aleksandras Dobrovolskis, kuris sakėsi pasirūpins mu-
mis. Sakė vis, kad gausim dokumentus ir visi grįšime į namus. Koks 
jo tikslas tam, buvo neaišku. Ar jis vokiečiams parsidavęs, ar ką nors 
naujo sugalvojo? Jam paklusome čia esantys apie 200 karių, jei ne 
daugiau. Taip prasidėjo naujas mūsų gyvenimas. Toks, kurio niekam 
nelinkėčiau.

Birželio 26 d. 
Pirmoji belaisvės diena.
O, Dieve! Kodėl mus, Tu, taip baudi?! Kodėl aš toks nelaimin-

gas, kad būdamas prie pat savo namų, į juos pareiti negaliu? Negaliu 
laisvai su visais pasidžiaugti, kad išlikome sveiki, gyvi. Guliu smėlyje, 
kaip koks šunelis ir laukiu, kad kas nors ateitų pažiūrėti, už ką tas 
vargšas lietuvis taip kenčia! Kad kas nors išvaduotų!

Bet nieko nėra. Tik saulė taip negailestingai kepina. Nėra jo-
kio krūmelio, jokio pavėsio, kad pasislėpti. Tik aplink stipri vokiečių 
sargyba saugo mus. Vos pajutę nelaisvę, žmonės ima ir sužvėrėja. 
Atsiranda įvairios neapykantos, pavydas ir kerštas. Atsirado tokių, 
kurie vokiečiams išdavė komjaunuolius, žydus ir kitus aktyvistus. O 
vokiečiai juos veda į miškelį ir ten šaudo. Vieną dieną žuvo apie 30 
žmonių. Kaip žiauru, juk visi trokšta laisvės, gyvybės. Štai tau, žmo-
gau, kur tavęs mirtis sulaukė...

Taip prasidėjo mūsų vargingas gyvenimas. Gyvenimas, kaip lau-
kinių, alkanų, sužvėrėjusių. Sunku pagalvoti ir visa aprašyti.

Ir štai 11 valandą, aš išsirengęs iki apatinių kelnaičių. Nes labai 
karšta ir ima silpnumas. O tos dienos ypatingai buvo karštos, orai 
labai pagerėjo. Ir... Nagi, žiūriu mano Mama prie vartų. Nors sar-
gyba neleidžia kalbėti, bet aš pasirodau, jog esu sveikas, gyvas. Su-

ALyTAUS INTERNUOTų ASMENų STOVyKLA 1941 M. VASARą



26

spausta širdimi, su ašaromis akyse palydžiu žvilgsniu ją atitolstančią 
nuo vartų. Nors akys ašaroja, bet širdyje džiaugiuos, jog pamačiau 
mylimą Mamą.

Ir taip leidžiu diena iš dienos, būdams karo belaisvis. Aplanko 
mane sesuo, taip pat buvę draugės Marytė ir Stasė Mackevičiūtės, 
Janulevičiūtė ir kitos. Atneša man maisto, rūkalų ir vis laukia, gal aš 
būsiu laisvas, greit grįšiu. Laukė ir tėveliai, laukė visi. Laukė ir visa 
Lietuva savo sūnų!

Taip slinko dienos vienodai, kad nebuvo kas nei užrašyti į šį mano 
dienoraštį. Kiekvieną dieną vis atvesdavo sugautų žydelių, rusų be-
laisvių. Kiekvieną dieną ką nors miškelyje, už lagerio sušaudydavo. 
Taip išbuvome čionai nuo birželio 27 dienos iki liepos 8 dienos.

Nors daug kas žadėjo padėti mums, kad būtume laisvi, bet viskas 
veltui. Niekas mums nepadėjo. Taigi visas dienas išbuvome Alytuje, 
smėlyje gulėdami. Tas vargas ne toks baisus, kada dar turi ką paval-
gyti ir pamiegoti tyrame ore. Dievas davė, kad lietaus tomis dienomis 
nebuvo. Kas toliau bus, nežinome. Raminamės, laukiam, bet ko?

– Ach, jūs lietuviai, broleliai, kodėl nevaduojate, kodėl nesutei-
kiate mums laisvės? Kokia brangi, ta Laisvė!

Liepos 7 d. 13 val.
Šis momentas, tai kaip tas paukštelis išplėštas iš lizdelio nuo mo-

tinos. Taip mane atplėšė nuo namų ir tėvelių. Nuo šios valandos ir 
prasidėjo tikrasis vargas, badas. Dabar jau supratau, kas yra laisvė, 
kas yra karas...

Tylų vakarą laikrodis išmuša lygiai 17 valandą. Atvažiuoja di-
džiuliai vokiečių sunkvežimiai. Tuoj visus lietuvius kareivius, t. y. 
mus, susodina į juos ir praneša, kad veš į Vilnių. Vilnius jau laisvas ir 
ten tvarkys mūsų dokumentus. Bet vis vien mums neramu. Nežinome, 
kur iš tikrųjų mus nuveš? Jau pradėjome mes ir vokiečiais nebetikėti. 
Jaučiame, kad ir jie mums kaip priešai. O mes esame jų vergai.

Važiuojame pro pat mano namų langus. Mojuoju paskutinį kartą 
savo tėveliams. Tariu „Sudie!“ Jie nežino kur mus veža, aš taip pat 
nežinau, bet širdis sako, kad bus blogai.

Tėveliai klausia, kur mes važiuojame, o aš ištarti žodžio negaliu. 
Širdis suspausta, skausmas krūtinėje. Bet ašaros nebyra, kenčiu... 
Dar kartą pamoju ir baigta. Pranyko iš akių Alytus, jo griuvėsiai ir 
mano brangūs tėveliai! [...]

1978 m. atsiminimus apie Alytaus internuotųjų (belaisvių) sto-
vyklą laiške Alytaus kraštotyrininkams aprašė ir buvęs Raudonosios 
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armijos 212-ojo atskirojo ryšių bataliono eilinis Grigorij Zabarnij  
(g. 1919 m.) (versta iš rusų kalbos – G. L.):

[...] Raudonarmiečiai neturėjo šaudmenų, alkani, apiplyšę, be 
vadovaujančio vado, patys kaip galėdami skverbėsi „į rytus“. Atsi-
šaudė paskutiniais šoviniais ir šaudmenimis. Nežinau, kur tai įvyko, 
lyg prie Nemuno, taikos metu nesu buvęs. 1941 m. birželio 28 d. bom-
bos sprogimo banga (sėdėjau apkase) mane kontūzijo. Kai atsipei-
kėjau, buvau apkurtęs, negirdėjau abiem ausimis, iš marlės sunkėsi 
kraujas. 1941 m. birželio 29 d. Alytaus pakraštyje patekau į nelaisvę. 
Mūsų buvo vienuolika žmonių. Vyresnysis seržantas tankistas, neži-
nau pavardės, puolė bėgti nuo vokiečių ir čia pat buvo sušaudytas. 
Pakeliui į stovyklą mus du kartus sustabdė krūmuose ir kviečių lauke. 
Vis apieškodavo. Trečią kartą mus suvedė į daubą, matyt, ten buvusi 
plytų gamykla. Šioje dauboje buvo nutiesti bėgiai. Ant bėgių stovėjo 
vežimėlis, pakrautas moliu. Šalia ant žemės gulėjo vadžios, į kurias, 
matyt, kinkydavo arklį. Pastatė mus dešimt žmonių siena į daubą 
(gylis apytiksliai 6–8 metrai). Tarp mūsų buvo kažkoks pėstininkų 
majoras. Aplink daubą buvo išstatyta apsauga. Pastatė kulkosvaidį 
ir ėmė taikytis. Galvojome tik apie mirtį. Ir štai nugriaudėjo šūviai, 
trys kulkosvaidžio serijos virš galvų. Niekas nenukrito. Po to ką kaip, 
o mane įsodino į motociklą su lopšiu ir atvežė į Alytaus stovyklą. Sto-
vykla buvo apjuosta 3–4 juostomis vielos. Vėliau kalbėjo, kad čia buvo 
tankų parkas, stovėjo sunkieji tankai. Birželio 21 dienos vakare iš 
mašinų buvo išsiurbti visi degalai. Nė viena mašina nepajudėjo, prie-
šo aviacija subombardavo. Būdamas stovykloje, jokių tankų nema-
čiau. Prisimenu, visai arti stovyklos buvo nedidelė cerkvė. Cerkvėje 
laikė karininkus, o kitus kariškius ir civilius kartu bendroje stovyklo-
je. Pro vielą aš pamačiau belaisvius karininkus, tarp jų ir savo štabo 
kuopos komisarą leitenantą Serioginą. Prisimenu bendražygių pa-
vardes: Tarasenko, Pavel Andrejevič; Dūdka, Mitrofan Grigorjevič; 
Kločko, Aleksandr Vasiljevič; Lisogor, Ivan Nikolajevič.

Pirmomis karo dienomis šioje stovykloje, taip sakant, buvo pa-
laida minia. Čia buvo karo belaisviai, civiliai gyventojai, daug žydų. 
Už vielos užtvarų buvo Lietuvos kariuomenės kariškiai, priešiškai 
nusiteikę mūsų atžvilgiu, priekaištaudami vadino „komunistais“, 
„bolševikais“, „politrukais“ ir t. t. Jie tikėjosi, kad vokiečiai jų pa-
sigailės. Jie gulėjo ant smėlio, kaip ir mes. Tik jų tvarka kariška ir 
disciplina pagal statutą. Praeinant pro juos, jie apmėtydavo smėliu 
ir akmenimis. Šioje stovykloje nebuvo jokių statinių. Vielos užtvaras 
(viena eilė) ir 4 bokštai, ant kurių stovėjo kulkosvaidžiai. Šalia stovė-
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jo cerkvė, kurioje buvo laikomi Raudonosios armijos belaisviai kari-
ninkai. Pro vielos užtvarą mačiau daug pažįstamų karininkų, kurie 
buvo šalia cerkvės. Jų pavardes pamiršau. Tik gerai prisimenu, ten 
stovėjo ir 212 štabo kuopos komisaras (atskiro ryšių skyriaus) vyr. 
leitenantas draugas Serioginas. Daugelis karininkų, bijodami savo 
laipsnių, verždamiesi iš apsupties nusikirpo plaukus, persirengė su-
plyšusiais civiliais rūbais, burdavosi į vieną „krūvą“. Tiesa, rikiuo-
tės vadų nešaudė, o štai politinius darbuotojus, kurie pateko į fa-
šistų letenas, tuojau sušaudydavo. Žemė stovykloje buvo vien smėlis. 
Ir taip per dieną po 3–4 kartus priversdavo tuos, kuriuos „reikėjo“ 
sušaudyti, kasti sau griovį. Statydavo prie griovio ir sušaudydavo. 
Kartą stovyklos vertėjas, senas iš išvaizdos lietuvis, vaikščiodamas 
po stovyklą, vis rėkė: „Politrukas Derevenko prie išėjimo“. Niekas 
neatsiliepė. Ir taip tris kartus. O po to atvirkščiai: „Politrukas Dere-
venko išeiti“. Po keleto minučių iš stovyklos minios išėjo tarybinis po-
litinis darbuotojas nauja pėstininko uniforma, skiriamųjų ženklų dėl 

Ulonų pulko aikštė prie Įgulos (Šv. Kazimiero) bažnyčios. Alytus, apie 1930 m. 
Šioje aikštėje 1941 m. vasarą buvo įkurta Alytaus internuotųjų stovykla.  
(Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos)
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atstumo nebuvo galima atskirti. Priėjo ir, matyt, pasakė: „Aš“. „Kur 
tu, bolševikų snuki, buvai? Aš tavęs pusę dienos ieškau.“ Pasekmės: 
Derevenko išsikasė sau duobę ir buvo sušaudytas. Visa tai vykdavo 
3–4 kartus per dieną.

Kada mane atvežė į šią stovyklą, aš keturias dienas nebuvau 
valgęs. Ir čia antrą dieną davė pusę džiūvėsio. Nebuvo jėgų, prasi-
dėjo mirtys. Dieną šviesdavo saulė, o naktį – vėsu. Mes lįsdavome į 
smėlį, kuris dieną įšildavo, ir miegodavome. Būdamas už vielos, pa-
mačiau pagyvenusią moterį, kurią du vokiečių kareiviai vedė į sto-
vyklą. Moteris buvo apsivilkusi vatinuku, sijonu ir auliniais batais. 
Jai einant asfaltuotu keliu pro užtvarą buvo girdėti, kaip ji rusiškai 
barėsi, rėkė: „Fašistai, niekšai! Ateis ir jums mirtis!“ Atsisukusi vie-
nam spjovė į veidą. Atsakymas buvo trumpa automato serija. Moteris 
nukrito ant kelio. [...]

Lietuvos centriniame valstybės archyve, Alytaus apskrities ir 
Kauno apskrities komendantų fonduose, saugomi keli dokumentai, 
kuriuose minima ir Alytaus internuotųjų stovykla (kalba netaisyta – 
G. L.):

1 dokumentas

Alytaus belaisvių stovykla
Vrš. Valiušaitis Petras
Alytaus apskrities komendantui
Raportas
1941. VII. 09
Alytus

Prasidėjus karui buvau Varėnos poligone. Ten likvidavę rusų va-
dus, gavome iš vokiečių vadovybės įsakymą vykti į namus. Pasiekus 
Alytų buvome sulaikyti ir patalpinti į stovyklą.

Rusams siaučiant Lietuvoje, mūsų šeimos buvo areštuoti du bro-
liai tarnautojai, jie dirbo Kaune, jų likimas nežinomas. Prieš 1-ąją ge-
gužės buvo išvežtas brolis kunigas. O birželio 15 d. dirbęs ūkyje brolis 
taip pat išvežtas Rusijon. Liko namuose sena motina su sergančiu bro-
liu. Apie juos irgi nieko nežinau.

Prašau, Tamsta p. komendante, tarpininkavimo mane paleisti iš 
stovyklos. Nuolatinė gyv. vieta Kaunas.

Vrš. Valiušaitis
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2 dokumentas

Alytaus Internuotųjų stovykloje esančių vadų ir kovotojų 
sąrašas

laipsnis Pavardė ir vardas Kurios 
dalies

Su kuo ir kada kariavo

Plk. ltn. Rimša Zigmas 262 ŠP 1919 m. kariavo su bolševikais,  
1920 m. su lenkais. 1941 m.  
sukilo prieš bolševikus

Gyd. mjr. Dobrovolskis Aleksas 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
Gyd. kpt. Klimas Albinas 262 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
kpt. Kriščiūnas Antanas 615 

kAP
1941 m. sukilo prieš bolševikus

ltn. Krikščiūnas Mečys 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Počebutas Antanas 262 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Valiukas Eduardas 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Motiejūnas Jonas 617 

gAP
1941 m. sukilo prieš bolševikus

ltn. vejelis Jonas 616 
lAP

1941 m. sukilo prieš bolševikus

ltn. Buteikis Bronius 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Petruliūnas Pranas 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Krakauskas Juozas 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Ščenganskis vladas 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Stasiukynas Albinas 616 

lAP
1941 m. sukilo prieš bolševikus

ltn. Baltuška Vladas 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Kazakevičius Juozas 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Mykolaitis Stasys 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Čyvas Juozas 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Marcinkonis Balys 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Bagdonavičius Kostas 294 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Liutvinas Vincas 297 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Žiurlys Feliksas 262 ŠP 1941 m. sukilo prieš bolševikus
ltn. Maceina Juozas 616 

lAP
1941 m. sukilo prieš bolševikus

ltn. Pliūra Vladas 616 
lAP

1941 m. sukilo prieš bolševikus

Gyd. Garunkštis Albinas 616 
lAP

1941 m. sukilo prieš bolševikus

kpt. Kuzmickas Stanis-
lovas

- 1941 m. sukilo prieš bolševikus
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262 ŠP: liktinių puskarininkių – 1, jaunesniųjų puskarininkių – 3, 
kareivių – 78, puskarininkių – 4.

294 ŠP: jaunesniųjų puskarininkių – 4, kareivių – 78, liktinių pus-
karininkių – 2.

297 ŠP: kareivių – 115, puskarininkių – 1.
615 KAP: jaunesniųjų puskarininkių – 4, kareivių – 37.
616 LAP: jaunesniųjų puskarininkių – 5, kareivių – 26, liktinių 

puskarininkių – 5.
617 GAP: kareivių – 34.
Viso: 399, visi dalyvavo 1941 m. sukilime prieš bolševikus.

1941 m. liepos 4 d.                  Alytaus miesto Apsaugos Komisaras
Alytus                                                                               kpt. D. Jėčys

Ant dokumento yra žyma: „Registruota Kauno komendantūroje 
1941 m. liepos 16 d. Nr. 1066“.

3 dokumentas

Alytaus stovyklos lietuvių kovotojų sąrašas

1. Vrš. Valiušaitis Petras
2. Eil. lapinskas Adomas
3. Eil. Petkus Petras
4. Eil. Jurkus Pranas
5. Eil. Razutis Petras
6. Eil. Maurušaitis Antanas
7. Eil. Janickas Povilas
8. Eil. Razgus Petras
9. Eil. Urinavičius Vaclovas
10. Eil. Naujalis Adolfas
11. Eil. Sipavičius Alfonsas
12. Eil. Norvilas Antanas
13. Eil. Kastanauskas Jonas
14. Eil. Gudauskas Vytautas
15. Eil. Andzelis Vincas

1941. VII. 16                                                    Vrš. Valiušaitis
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Ant dokumento yra žyma: „Registruota Kauno komendantūroje 
1941 m. liepos 16 d. Nr. 1066“.

4 dokumentas

Karo lauko komendantūrai Nr. 821 (versta iš vokiečių k. – G. L.)
Kaunas
1941 m. liepos 16 d.

Dėl: Lietuvių karininkų ir kareivių išlaisvinimo iš internuotųjų 
stovyklos Alytuje

Gavome žinią, kad buvusios lietuvių kariuomenės 26 karininkai 
ir 399 kareiviai, kurie 23-ią dieną dalyvavo sukilime prieš raudonar-
miečius, laikomi Alytaus stovykloje kaip karo belaisviai. Kadangi čia 
kalbama apie grynus lietuvius, kurie buvo prievarta paimti tarnauti į 
Raudonąją armiją, ir kurie sukilimo metu likvidavo visus savo politi-
nius vadovus, pagarbiai prašome imtis reikalingų žingsnių, kad jie kuo 
greičiau būtų išlaisvinti. 

Lietuvos kariuomenės viršila  
Petras Valiušaitis. 1941 03 11
(Nuotrauka iš  
G. Lučinsko kolekcijos)
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(Toliau – 26 karininkų sąrašas – G. L.)

Tikimės, kad Jūs palankiai atsižvelgsite į mūsų pageidavimus.

Pasirašė: Lietuvių komendantas pulkininkas Jurgis Bobelis, leite-
nantas adjutantas (parašas neįskaitomas). 

5 dokumentas

Kaunas, 1941 m. 16 d. (versta iš vokiečių k. – G. L.)

Lietuvių miesto komendantui

Pranešame su nurodymais, kad pagal veikiančius potvarkius (įsa-
kymus) rusų fronte paimti į nelaisvę kariai iš pradžių turi būti išsiųsti į 
Vokietiją, ten atskirti pagal tautybes ir ten bus atlikti paleidimai.

Pasirašė už karo lauko komendantūrą Nr. 821: A. B. 
Kapitonas ir adjutantas

6 dokumentas

Alytaus apskrities Apsaugos Viršininkui

Lietuvos korpuso 294 ŠP belaisvio
Štabo viršilos Viliaus Jaunzemo

Prašymas

1941. VI. 24 d. Varėnos stovykloje kartu su kitais kariais lietuviais 
pasidaviau vokiečių belaisviu. Į belaisvę neėmė, bet liepė eiti namo.

Mano šeima gyvena Vilniaus mieste (tėviškė Šiaulių m.). Prie 
Vilniaus tada ėjo kautynės, tad į Vilnių patekti negalėjau. Vokiečių 
karių patarimu, apie 150 lietuvių karių VI. 25 d. atėjome į Alytaus 
miestą. Čia mus visus tuoj internavo belaisvių stovyklon prie Įgulos 
bažnyčios. Vėliau, po kelių dienų, mane kaipo galintį šiek tiek susi-
kalbėti vokiškai, paskyrė prie Alytaus rusų belaisvių lazareto vertėju, 
kur iki šiol esu.

Kaip patyriau iš kitų lietuvių karių, kurie nešioja ant rankovės 
baltus raiščius, kad buvusio Lietuvos korpuso kai kurie kariai ir kiti iš 
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atsargos yra priimti į suformuotą lietuvių batalioną, gauna gerą maistą 
ir gerą atlyginimą. Gi kiti visi buvę lietuviai kariai yra paleisti neribo-
toms atostogoms, belaisvėje iš lietuvių niekas nebelaikomi. Tad kodėl 
aš dar laikomas belaisviu – negaliu suprasti. Negi dėl to, kad atėjau į 
Alytų, o nesislapsčiau civiliai persirengęs, kaip kai kurie, kad padarė. 
Dabar jie yra laisvi, uždirba sau kasdieninę duoną, kiti turi jau ir tar-
nybas. Tokių žinau ir Alytaus mieste. Aš tuo tarpu būdamas belaisvėje 
jokio atlyginimo, apart belaisvio kareivio maisto davinio, negaunu. 
Šeima yra sunkioje padėtyje, nes pragyvenimui lėšų neturi. Žmona 
ligota – fizinį darbą dirbti negali. Tėvai, kurie gyvena Šiaulių mieste, 
jei jie dar yra gyvi, taip pat reikalingi mano pagalbos. Abudu yra virš 
70 metų ir mano buvo šelpiami. Man pačiam susinešiojo batai ir reikia 
taisyti, pinigų nėra, o pataisymui pusbačių niekas neduoda.

Remdamasis aukščiau išdėstytu, prašau Tamstą, pone Viršinin-
ke, tarpininkauti paleisti mane neribotoms atostogoms. Jeigu tai būtų 
neįvykdoma, tai prašau tarpininkauti, kad mokėtų algą kaip kitiems 
mano laipsnio lietuviams kariams, kurie yra palikti eiti paskirtas jiems 
pareigas.

Kariuomenėje, įskaitant tarnybą policijoje, esu ištarnavęs 21 me-
tus. Esu gimęs 1900 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulių mieste.

1941. VIII. 6 d.             viršila V. Jaunzemas (parašas)
Alytus

Šioje vietoje 1941 m. vasarą buvo įkurta Alytaus internuotųjų stovykla. Alytus, 
1944 m. gegužė (Nuotrauka iš Fausto Augustino kolekcijos)
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Manytina, kad Alytaus internuotųjų stovykloje 1941 m. birželio 
23–liepos 16 d. buvo laikoma iki tūkstančio asmenų. Liepos pradžioje 
paleidus civilius asmenis, liepos 7 d. dalį lietuvių karių išvežus į belais-
vių stovyklą Suvalkuose (okupuotoje Lenkijoje), o dalį paleidus namo, 
po liepos 17 d. Alytuje buvo įkurta Raudonosios armijos karių – karo 
belaisvių stovykla, bet ne prie Įgulos bažnyčios, o labiau į rytus, bu-
vusių kareivinių rajone.
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KASTANTAS PARANSEVIČIUS –  
NUŽUDyTAS ANT GIMTųJų NAMų 
SLENKSČIO

(Apie ištremtus ir sugrįžusius į Suvalkų kraštą SSRS ir Vokietijos 
1941 m. sausio 10 d. susitarimo kontekste)*

Šiais laikais, kai naujieji technologiniai išradimai atlieka vis di-
desnį vaidmenį net ir nuošaliausiuose pasaulio kampeliuose, o pa-
prasti žmonių pokalbiai tampa vis lėkštesni, gana sunku yra suvokti 
tėvynės svarbą. Dėl globaliu mastu vykstančių nutautėjimo procesų 
prarandame neįkainojamą ryšį su gimtine, pradedame vertinti abejo-
tinas vertybes, kurių reikšmės patys iki galo nesuprantame. Tokių di-
lemų neturėjo Punsko ir Seinų krašto gyventojai per Antrąjį pasaulinį 
karą. Gimtinė, gimtieji namai jiems reiškė ne tik gyvenamąją vietą, 
bet ir susijusius su ta vieta kultūros elementus: praeities atsiminimus, 
tautosaką, materialinį ir dvasinį paveldą. Toks glaudus ryšys su tė-
viške ne kartą privertė šio krašto lietuvius dėl jos aukotis. Tie, kurie 
nepaisydami lenkų valdžios atstovų nurodymų išsikelti nenorėjo pa-
likti savų sodybų, rizikavo gyvybe. Iš tikrųjų šie žmonės neturėjo kitos 
išeities – gyvenimas toli nuo gimtinės jiems buvo neįsivaizduojamas, 
nepriimtinas ir nepakeliamas.

1945 m. su dilema – rizikuoti ar antrąkart nuolankiai išsikelti, pa-
liekant visą tėvų užgyventą materialinį ir dvasinį turtą – susidūrė taip 
pat Kastanto ir Onos Paransevičių šeima iš Sankūrų kaimo. Nepaisy-
dami lenkų (vokiečiai iš šiaurės Lenkijos pasitraukė 1944 m.) saugu-
miečių grasinimų, jie pasiryžo likti Sankūruose. Jų sąmonėje dar atvi-
ra ugnimi degė žaizdos dėl 1941 m. įvykių, kuomet buvo vykdomas 
priverstinis gyventojų iškeldinimas iš Suvalkijos (kaip ir iš Mažosios 
Lietuvos) į Lietuvą. III Reicho įgyvendinta deportacija apėmė beveik 
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80 proc. Punsko ir Seinų krašto lietuvių, dar daugiau žmonių patyrė 
didelių moralinių bei materialinių nuostolių.

Stebint, kaip Hitlerio valdoma šalis elgėsi su pavergtomis tauto-
mis1, stengdamasi jas germanizuoti ir ateityje tose teritorijose sukurti 
didelę vienatautę valstybę, vargu ar Suvalkų trikampio gyventojai ga-
lėjo išvengti iškeldinimo. Vokietijos tikslai pasireiškė dar neprasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, kai ji susitarė su Sovietų Sąjunga dėl te-
ritorinių mainų (1939 m. rugpjūčio 28 d.). Tuomet vokiečiai išsižadėjo 
pretenzijų į Lietuvos žemes, anksčiau jai priskirtas Ribentropo-Molo-
tovo paktu, tačiau į savo įtakos sferą įtraukė dalį pietinės Suvalkijos. 
Nors kurį laiką prasidėjus karui šiame krašte nebuvo jokių valdžios 
organų, galiausiai Punsko ir Seinų kraštas buvo prijungtas prie Gum-
binės regencijos ir atsidūrė hitlerininkų rankose. Kai spalio 13 d. čia 
atsikėlė Vokietijos valdžios atstovai, jie pradėjo elgtis taip, tarsi būtų 
namie. Agresyvioji atėjūnų tvarka ilgainiui diskriminavo čia gyvenan-
čius žmones. ypatingai liūdnas turėjo būti žydų likimas – jie pirmie-
ji patyrė vokiečių žiaurumą. Apie 300 izraelitų buvo priverstinai iš 
čia iškeldinti vien 1939 m. spalio 28-ąją2. Tačiau Suvalkijos žmonių 
nuolatinis persekiojimas turėjo dar tik prasidėti. Siekdami paversti Su-
valkų kraštą visiškai vokišku regionu, hitlerinės Vokietijos delegatai 
nusprendė dar kartą vykdyti derybas su SSRS.

Kaune Vokietijos ir Sovietų Sąjungos vyriausybių atstovai (Vil-
helmas Nėldekė bei Nikolajus Georgijevičius) 1941 m. sausio 10 d. 
pasirašė sutartį, kuria abi šalys įsipareigojo iškeisti nepageidaujamus 
piliečius: į LTSR turėjo būti deportuoti Suvalkų bei Klaipėdos krašto 
lietuviai, o į Hitlerio imperiją sugrįžti Lietuvos teritorijoje gyvenan-
tys vokiečiai. Totalitarinių valstybių delegatai nustatė du iškeldinimo 
kriterijus – pilietybę ir tautybę, pabrėždami, jog gyventojų persikėli-
mas yra geranoriškas, todėl buvo siūloma vengti įvairių smurto prie-
monių3. Iš tikrųjų šių nuostatų Vokietija niekada nepaisė. Vokiečiams 
svarbiausia buvo viską atlikti kuo greičiau – „lietuvių problemą“ jie 
norėjo išspręsti iki kovo mėnesio pabaigos, tai yra ne visai per du mė-
nesius.

1 Adolfas Hitleris siekė prijungti prie Vokietijos kitų šalių (Lenkijos, Čekoslovakijos, Pran-
cūzijos, Lietuvos) vokiečių gyvenamas teritorijas, žr. Burauskaitė, Onutė, Suvalkų krašto 
lietuvių trėmimas, Punskas: „Aušros“ leidykla, 1997, p. 17.

2 Vaznelienė, Onutė, Lietuvių prievartinis iškeldinimas iš Suvalkijos pagal TSRS ir Vokieti-
jos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą, Terra Jatwezenorum, t. 3, 2011, p. 278.

3 Plg. Sidor, Marek, Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto 1941–1949 metais, Terra 
Jatwezenorum, t. 3, 2011, p. 288.

KASTANTAS PARANSEVIČIUS – NUŽUDyTAS ANT GIMTųJų NAMų SLENKSČIO



38

Iš pradžių, siekdama be didesnio vargo atsikratyti gausybės žmo-
nių, vokiečių valdžia agitavo Suvalkų krašto kaimų gyventojus gera-
noriškai išvykti į LTSR, platino atsišaukimus rusų ir lietuvių kalbomis. 
Juose buvo deklaruojama, kad kiekvienas žmogus nuo 16 metų gali 
laisvai apsispręsti dėl savo ateities: „Pradedamas vykdyti gyventojų 
kėlimas į savo tėvynę. Kėlimas vykdomas pagal gyventojų norą. Kie-
kvienas pilietis, sulaukęs 16 metų, gali laisvai pasirinkti, ar jam va-
žiuoti su šeima, ar be jos, ar visai nevažiuoti į tėvynę.“4 

Tarp vokiečių vyravo įsitikinimas, jog šio krašto lietuviai nori 
grįžti į sovietų pavergtą Lietuvą, todėl jie bus linkę palikti savo ūkius. 
Be to, ne tik III Reicho atstovai skatino keltis Punsko ir Seinų krašto 
žmones į Lietuvą. Šiuo tikslu į lietuviškus valsčius atvyko ir LTSR 
atstovai, žadantys kaimų gyventojams žymiai geresnius ūkius kito-
je sienos pusėje, o Suvalkuose, Seinuose ir Punske buvo įsikūrusios 
net repatriacijos komisijos. Išsikelti dažniausiai norėjo neturtingi ūki-
ninkai. Turtingieji vengė vykti, nes pasiimti su savimi galima buvo 
tik vieną vežimą, pakinkytą dviem arkliais, vieną karvę, dvi kiaules, 
10 paukščių, 3 avis ar ožkas, 250 kilogramų žemės ūkio produktų,  
2 kg riebalų vienam asmeniui5. Ūkininkų paliekamą nekilnojamąjį tur-
tą (sodybas ir žemę) turėjo perimti valdžia.

Kėlimosi į Lietuvą nuostatai nepaskatino žmonių masiškai emi-
gruoti, tačiau labai greitai paaiškėjo, kad išsikelti turės ne tik norintys, 
bet  v i s i  Suvalkijos lietuviai. Tai kėlė didžiausią gyventojų nerimą ir 
baimę: „1941 sausio mėnesį iš Lietuvos į Punską atvažiavo delegacija. 
Ragino lietuvius vykti į Sovietų Lietuvą. Kas atsisakė išvykti, [tuos – 
P. B.] vokiečiai sodino į kalėjimą. Iš kalėjimo paleisdavo pasirašiusius 
išvykti. Sklido propaganda: kaip išvažiuos delegacija, pasilikusius lie-
tuvius vokiečiai išmes iš namų, išveš į darbus. Dauguma lietuvių spau-
dimo neatlaikė, išvyko į Lietuvą. Punske, Seinijoj sumažėjo lietuvių. 
Liūdna buvo mums, pasilikusiems, vakarais baidė išvykusių kaimynų 
juodi langai be žiburėlių. Vėjas daužė tuščių sodybų neuždarytus var-
tus, staugė šunys, pabėgę nuo šeimininkų ir sugrįžę į namus. Mano 
kaime gyveno 24 gyventojai, liko septyni.“6

Žmonės dažniausiai neatlaikydavo okupanto spaudimo ir sutik-
davo pasitraukti iš gimtinės. Tačiau norinčiųjų išvykti į „tikrąją tė-

4 Vaznelienė, Onutė, Lietuvių prievartinis iškeldinimas iš Suvalkijos…, min. veik., p. 279.
5 Ten pat, p. 279.
6 Žr. Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė, Prisiminimai (rankraštis), p. 27–28. Rankraščio ko-

pija saugoma „Aušros“ leidyklos archyve.
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vynę“ lietuvių skaičius nepateisino III Reicho lūkesčių, todėl tarny-
bos privalėjo sugriežtinti represijas nepanorusių repatrijuoti žmonių 
atžvilgiu. Jie buvo siunčiami į Suvalkų kalėjimą (iš kurio galėjo būti 
paleisti tik pasirašę persikėlimo į LTSR deklaraciją) arba bauginami 
išvežimu priverstiniams darbams į Vokietiją. Taip nutiko Jonui Dap-
kevičiui su šeima iš Žagarių kaimo, Jonui Grigučiui iš Lavočių kaimo, 
Adomui Stoskeliūnui iš Kampuočių kaimo7. Priešinimasis galėjo taip 
pat baigtis Maidaneko konclageriu Liubline. Nepaisant taikomų baus-
mių, lietuviams nebuvo lengva išsižadėti gimtojo krašto. Žmonės jautė 
didžiulę nuoskaudą, jie net nesugebėjo įsivaizduoti, kaip galėtų atro-
dyti tolesnis jų gyvenimas. Vieną dramatiškiausių pasisakymų cituoja  
M. Sidor: „Jeigu jau privalomai reikia išvažiuoti, tai geriau būti pakar-
tam, bet pats nei už ką nepasikarsiu.“8 

Labai retai, bet vis dėlto buvo tokių atvejų, kai pavieniai vokiečiai 
parodydavo žmogiškumo apraiškų. Vienas tokių užfiksuotas Trumpa-
lio kaime. Pasak buvusios to kaimo gyventojos Genės Kolienės (Stas-
kevičiūtės), vokiečiai patarę jos tėvams į Lietuvą nevykti9.

Iškeldinus Suvalkų krašto lietuvius, pareigūnai pirmiausiai patys 
rinkosi paliktas geresnės būklės sodybas10, o į atlikusius vienkiemius 
atkeldino Suvalkų krašto lenkus. Visa tai buvo daroma neatsižvelgiant 
į jokius teisinius aktus.

Iš dabartinės Lenkijos šiaurės rytų žemių priverstinai iškeldinta 
daugiau negu 11 tūkst. lietuvių11. Tarp jų buvo ir sutuoktiniai Kas-
tantas (kilęs iš Paliūnų) ir Ona Paransevičiai. Susituokę jaunavedžiai 
apsigyveno Sankūruose, žmonos ūkyje. Laimingas gyvenimas šiame 
iš pirmo žvilgsnio ramiame kaime neilgai truko. 1941 m. visi vietos 
gyventojai buvo priversti palikti sodybas ir persikelti į LTSR.

Iš pradžių Paransevičių šeima apsistojo Lazdijuose, vėliau, karui 
einant į pabaigą, Šarkiškėse. Čia Kastantui ir Onai gimė sūnūs Jonas 
Algirdas bei Juozas Vytautas. Kai koviniai veiksmai Suvalkų krašte 
pasibaigė, Paransevičiai grįžo į Sankūrus, tačiau savo namuose jie 
rado Lenkijos komunistinės valdžios apgyvendintą lenkų šeimą iš Su-

7 Burauskaitė, Onutė, Suvalkų krašto lietuvių trėmimas, p. 43–44.
8 Sidor, Marek, Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto…, min. veik., p. 289.
9 Genutės Kolienės 2016 m. sausio 12 d. pasakojimas.
10 T. Pauliukonytė-Kalvinskienė rašė: „Tėviškėje apsigyveno keturi vokiečių kari-

ninkai. Gyvenamas namas buvo erdvus, apsigyvenę vokiečiai nebuvo triukšmingi.“  
T. Pauliukonytė-Kalvinskienė, Prisiminimai, p. 28.

11 Žr., pvz., Burauskaitė, Onutė, Suvalkų krašto lietuvių trėmimas, p. 48; Makauskas, Bro-
nius, Lietuvos istorija, Warszawa, 1997, p. 436.
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valkų, pavarde Lewkiewicz12. Atkeldinti žmonės, sužinoję apie ištrem-
tųjų likimą, iš sodybos išsikraustė savo valia.

Paransevičiai atgavo namus, bet kiti grįžusieji neturėjo tiek lai-
mės. Daugelis anksčiau iškeldintų į Lietuvą šeimų negalėjo apsistoti 
savo trobose. Dalis Lenkijos piliečių lietuvių atžvilgiu elgėsi priešiš-
kai. Remiami naujosios valdžios, lenkai nebuvo linkę užleisti sodybų 
teisėtiems jų šeimininkams, pradėjusiems grįžti į savo kraštą po to, kai 
sovietai įžengė į Suvalkiją 1944 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais.

Sunku buvo grįžusiems lietuviams pritapti prie visiškai naujų gy-
venimo realijų. Turint tik LTSR asmens dokumentus13, jiems ne kartą 
teko slapstytis pas kaimynus arba giminaičius ir vis laukti, kol atsilais-
vins jųjų sodybos.

Parvykusieji nerimavo ne tik dėl pastogės. Jie buvo diskrimi-
nuojami Lenkijos tautinio išsivadavimo komiteto (lenk. Polski Ko-
mitet Wyzwolenia Narodowego – PKWN) administracinių struktūrų 
darbuotojų. ypatingą nepasitenkinimą lietuvių savavališku grįžimu 
reiškė Seinų burmistras Józef Śmigielski. Jis įspėjo aplinkinių valsčių 

12 Į tuščias sodybas Lenkijos valdžia atkeldavo lenkų šeimas iš Suvalkų, plg. Sidor, Marek, 
Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto…, min. veik., p. 289.

13 Suvalkų storastos Wacławo Kraśko, Balstogės vaivadų J. Sztachelskio ir Stefano Dy-
bowskio teigimu, lietuviai patys atsisakė Lenkijos pilietybės, kai 1941 metais savo noru 
išvyko į LTSR, žr. Makauskas, Bronius, Pokaris Sūduvoje, Aušra, 1997, Nr. 4, p. 23.

Seinų krašto lietuviai, sugrįžę į savo gimtinę
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viršaičius, kad šie jokiu būdu neleistų apsistoti kitataučiams Lenkijoje. 
Tuo tarpu per du mėnesius į Suvalkų kraštą iš Lietuvos sugrįžo dau-
giau kaip 3000 nelaukiamų žmonių14. Jie buvo tikra problema Lenkijai, 
kuri siekė tapti tautiškai vienalyte valstybe, atsikratydama mažumų. 
Šiuo tikslu Lenkijos vadovybė pradėjo derybas su Sovietų Sąjunga. 
1944 m. rugsėjo 22 d. PKWN pasirašė sutartį su LTSR. Abi šalys no-
rėjo vykdyti gyventojų mainus. Pagal susitarimą 200 tūkst. Vilniaus 
krašto lenkų, tarp jų buvo ir lietuvių bei žydų, persikėlė į Lenkiją. Lie-
tuvių, norinčių išvykti į Lietuvą, beveik visai neatsirado15.

Suvalkų krašto lietuvių pozicija buvo daugiau negu aiški. Jie ne-
siruošė palikti savo namų, o plakatus, skatinančius išvykti, neretai nu-
plėšdavo. Tuo tarpu lenkų valdžios organų – ypač Balstogės vaivados 
ir Suvalkų storastos – spaudimas nuolat didėjo. Jie siekė „priversti“ 
Suvalkų saugumo tarnybą (lenk. Urząd Bezpieczeństwa, toliau UB) 
imtis veiksmų lietuvių atžvilgiu. Administracinės valdžios viršininkai 
tikėjosi taip pat ministerijos palankumo siekiant suimti „svetimšalius 
nusikaltėlius“ ir juos deportuojant į sovietinę Lietuvą. Valdžios įbau-
ginti žmonės ieškojo ir rasdavo būdų išvengti areštavimo. Vieni de-
klaravo esą lenkai, kiti – prisijungė prie Lenkų darbo partijos (lenk. 
Polska Partia Robotnicza – PPR), kuri į savo gretas mielai priimdavo 
visus norinčius, nepriklausomai nuo jų tautybės16. Tačiau to nepakako. 
Lietuvių gyventojų persekiojimas nesibaigė. Saugumiečiai nuolat va-
žinėjo po kaimus ir gąsdino žmones įvairiais represavimo būdais, jeigu 
jie, Sovietų Sąjungos pabėgėliai, nepasitrauksią iš Lenkijos.

Netrukus paaiškėjo, kad saugumiečiai neapsiribojo vien bau-
ginimu. Jie ėmėsi itin nepadorių veiksmų, peržengdami savo galias. 
Pareigūnai, faktiškai be jokios priežasties, pradėjo smurtauti lietuvių 
atžvilgiu, plėšikavo, vogė17. 1945 m. vasarą dėl jų veiksmų nukentėjo 
Žagarių kaimo gyventojas Jonas Jakubauskas18. Šio įvykio liudininkė, 
sužeistojo dukra Ona Petruškevičienė teigė, jog tėvas buvęs sumuštas 
pas juos atėjusių 4 arba 5 ginkluotų vyrų, apsirengusių civiliais drabu-
žiais. Jie liepė šeimai apleisti savo ūkį ir išvykti į Lietuvą. Išsigandęs 
Jonas bandė pabėgti nuo užpuolikų. Tuo pačiu metu vienas iš saugu-

14 Ten pat, p. 22.
15 Kaip pateikia Krzysztof Tarka, iki 1945 gegužės 1 d. išvyko tik 3 asmenys iš Cechanoveco 

(Ciechanowiec) ir 15 asmenų (5 šeimos) iš Seinų, žr. Tarka, Krzysztof, Litwini w Polsce 
1944–1997, Opole, 1998, p. 23.

16 Makauskas, Bronius, Pokaris Sūduvoje, min. veik., p. 23.
17  Apie tai rašė Ona Makauskienė savo prisiminimuose, žr. NLkTPK sprendimas (toliau 

NLkTPK), 2013, p. 3.
18  Įvykis aprašytas NLkTPK, p. 3.
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miečių paleido šūvį į orą. Onos Petruškevičienės tėvas iš baimės par-
krito, vėliau banditai sumušė jį iki sąmonės netekimo. Pats sumuštasis 
tvirtino, kad jėgas atgavo tik visą savaitę išgulėjęs lovoje.

Saugumiečių žiaurumas kulminaciją pasiekė 1945 m. rugpjūčio 
14 d., kai greičiausiai 4 Seinų pareigūnai19 mirtinai sumušė Vidugirių 
ūkininką Markevičių bei žmonos akivaizdoje nušovė Kastantą Paran-
sevičių iš Sankūrų.

Apie nusikaltėlių grupuotės veiksmus Sankūruose išliko nemažai 
prisiminimų, yra faktografinės medžiagos. Šie įvykiai, nors jau praėjo 
septyni dešimtmečiai, vis dar gyvi žmonių atmintyje.

Pagal Tautinės atminties instituto (lenk. Instytut Pamięci Naro-
dowej, toliau IPN) bylą20, atvykę pačiame rugiapjūtės įkarštyje sau-
gumiečiai pareikalavo iš Paransevičių palikti ūkį ir nešdintis į Lietuvą, 
nors iš pradžių jie pareiškė, jog oficiali atvykimo priežastis – ištirti, ar 
šeima turi namie ginklų, ir patikrinti jų asmens dokumentus21. kastan-
tas su Ona nesutiko palikti namų. Tuomet pareigūnai įsakė sutuokti-
niams laikomus ant rankų mažus vaikus Jonuką ir Juozuką atiduoti se-

19 Įvairūs šaltiniai pateikia skirtingus duomenis, pavyzdžiui, B. Makauskas rašo, kad 
rugpjūčio 14-ąją lietuviškuose kaimuose veikė 5 Seinų UB pareigūnai, Ona Makauskienė 
(Paransevičienė), liudydama prieš teismą, tvirtino, kad į jų sodybą Sankūruose įžengė 3 
saugumiečiai, tačiau jau moters užrašuose galima rasti informaciją apie 4 vyriškių buvimą 
ūkyje.

20 NlkTPk, p. 2.
21 Taip tvirtino teismo apklaustas vienas iš užpuolikų Edward Gorbal, žr. NLkTPK, p. 4.

Kastantas Paransevičius
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neliams, o juos pačius pradėjo mušti. Mušė, kur pakliuvo – kumščiais, 
šautuvų buožėmis. Netrukus Kastantui iš nosies ir ausies pliūptelėjo 
kraujas.

Tuo tarpu vienas iš atvykėlių su lazda sėdėjo ant slenksčio, saugo-
damas, kad niekas nepaspruktų iš pirkios. Sutuoktiniams buvo liepta 
išeiti į kiemą. Pirmas žengė Kastantas. Jo žmona sekė jam iš paskos. 
Kiek atsilikusi nuo vyro moteris staiga išgirdo šūvį. Netrukus antrą. 
Pakraupusi iš baimės Ona išvydo sukniubusį po kriauše Kastantą. 
Saugumiečio šūvis, paleistas į vyro krūtinę, buvęs taiklus. Kastantas 
nuo žemės jau nepakilo.

Išeidami pareigūnai įsakė Paransevičiams per tris dienas išsineš-
dinti iš namų. Priešingu atveju jų lauksiąs lygiai toks pat likimas. Kitą 
dieną vėl pasirodė vienas iš saugumiečių patikrinti, ar šeima rengiasi 
išvykti. Norėdamas dar labiau įbauginti ir galutinai priversti išsikel-
dinti Oną Paransevičienę bei likusius gyvus šeimos narius (vaikus ir 
jos tėvus), pridūrė, kad jo viršininkas (leitenantas) „turi lietuviams 
taiklią ranką“, o jie galėsią „skųstis nebent Aukščiausiajam Dievui“22. 
Nors Ona labai bijojo, ji vis dėlto ryžosi niekur iš gimtosios sodybos 
nesitraukti. Netekusi mylimo vyro, ji baisiai pasipiktino vienądien ap-
silankiusių dviejų nepažįstamų moterų siūlomais pinigais23. Kad tylė-
tų. Tačiau Ona atsisakė juos priimti.

Įvykusi tragedija taip pribloškė Kastanto žmoną, kad poka-
rio laikotarpį ji iki šių dienų prisimena kaip itin skausmingą ir sun-
kų: „Buvo baisūs, baisūs laikai, kad net ėjo, murdavojo [kankino –  
P. B.] žmones ir buvo baisu, baisūs laikai buvo. O aš labiausiai nuken-
tėjau, mano liko maži vaikai, vyrų užmušė.“24 

Kruvini žuvusio tėvo marškiniai įsiminė taip pat Jonui Algirdui 
Paransevičiui: „Man tai buvo labai skaudūs įvykiai, ypač per pirmus 
metus [...]. Dar ir šiandien matau akimis vaiko peršautus baltinius 
mano tėtės, kuriuos [...] mama rodė man ir pasakojo tą istoriją. Tai 
buvo labai žiaurus laikas [...]. Žmonės bijojosi, nes tai tie ubovcai, taip 
lenkiškai [vadinamas] Urząd Bezpieczeństwa [saugumas], čianajus la-
bai tankiai rodėsi ir gresė [grasino], buvo daug sumuštų žmonių. Buvo 
sumuštas žmogus vienas, kitas, trečias. Nežinau, kiek tokių buvo, ir jie 
mirė nuo to [sumušimo – P. B.].“25 

22 Ten pat, p. 2.
23 Ona Paransevičienė teigė, jog po vyro nužudymo atėjo pas ją dvi nepažįstamos moterys, 

kurios pasiūlė tam tikrą pinigų sumą kaip atpildą už vyro gyvybę, žr. NLkTPK, p. 2.
24 Birgelis, Sigitas, K. Paransevičiaus 70-ųjų žūties metinių minėjimas, punskas.pl, 2015.
25 Ten pat.
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Galbūt niekada nebūtume sužinoję, kas iš tikrųjų buvo kaltas dėl 
Kastanto Paransevičiaus nužudymo ir smurtavimo kitų lietuvių atžvil-
giu, jeigu ne Žagarių kaimo ūkininko Petro Dapkevičiaus pastangos 
išaiškinti nusikaltėlių tapatybę. Jo prašymu Tautinės atminties institu-
to Nusikaltimų lenkų tautai persekiojimo komisija (NLkTPK) 2013 m. 
gruodžio 30 d. paskelbė sprendimą dėl Kastanto Paransevičiaus nužu-
dymo aplinkybių. Prokurorė Katarzyna Opacka pripažino įvykį San-
kūruose kaip komunistinį nusikaltimą žmonijai26, dėl kurio įvykdymo 
kaltas Edward Gorbal. Kaltinamasis, komisijos teigimu, ne tik suprato, 
jog dirba totalitarinės valstybės struktūrose, bet ir pats pritarė tokiai 
šalies politikai. Pati žmogžudystė buvo įvykdyta tautiniu pagrindu, 
mat Kastantas Paransevičius priklausė lietuvių tautinei mažumai.

Kilęs iš Krokuvos Edward Gorbal per teismo apklausą dėl 1945 m. 
rugpjūčio 14 d. įvykių paaiškino, kodėl nušovęs pil. Kastantą Paranse-
vičių. Anot jo, sutuoktiniai atsisakę parodyti saugumiečiams asmens 
tapatybės dokumentus. Vėliau atseit jie pradėjo bartis su Gorbaliumi, 
o Kastantas trenkęs pareigūnui į veidą. Po to Paransevičius neva ban-
dęs bėgti – todėl UB pareigūnas šovęs į jo pusę27. Įdomu, kad Edward 
Gorbal nieko nepasakojo apie saugumiečių smurtavimą, nors kiti įvy-
kio liudininkai (žuvusiojo šeima) tai patvirtina.

Galutinai kaltinamasis Kastanto Paransevičiaus nužudymu nu-
teistas 10 metų kalėjimo. Be to, tyrimo komisija patvirtino, kad Edward 
Gorbal kartu su Janu Popławskiu bei Zygmantu Fiećko atliko neteisė-
tas kratas Krasnavo valsčiuje, kurių metu jis pasisavino įvairius kai-
mų gyventojų daiktus bei rankomis ir lazdomis mušė lietuvių tautybės 
gyventojus28.

Saugumo pareigūnas taip pat pasisavino jaunesniojo leitenanto 
tarnybinį laipsnį ir pasiėmė „Parabellum“ modelio tarnybinį pistoletą. 
Tačiau nuteistasis Edward Gorbal neatliko visos bausmės, kadangi Ra-
joninis karo teismas jam sutrumpino laisvės atėmimo laiką iki 6-erių 
metų – 1951 m. rugsėjo 1 d. saugumietis buvo paleistas į laisvę.

Nusikaltimų lenkų tautai persekiojimo komisija nesugebėjo nu-
statyti likusių trijų UB pareigūnų tapatybių. Tuo tarpu įvykių liudi-

26 Tuo tarpu teismo sprendimu Jono Jakubausko sumušimas nėra klasifikuojamas kaip ko-
munistinis nusikaltimas žmonijai, kadangi nerasta pakankamai įrodymų, kad nusižengimą 
atliko komunistinės valdžios pareigūnai, žr. NLkTPK, p. 6.

27 Ten pat, p. 4.
28 Minimi yra, tarp kitko, Magdalena Valinčienė, Ona Birgelienė, Antanas Miliauskas,  

žr. NLkTPK, 4 p.
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ninkės Onos Makauskienės29 teigimu, kiti užpuolikai – tai Silwista, 
Warakomski, Puzinowski. Silwistą įvardija taip pat jos sūnus Jonas 
Algirdas Paransevičius. Iš senelių pasakojimų jis prisimena šį žmogų30, 
kuris vėliau Seinuose turėjęs maisto parduotuvę.

Įvairūs buvo pokariu sugrįžusių Seinų ir Punsko krašto lietuvių 
likimai. Suvalkų apskrities teismas net ir valdžiai vykdant terorą ne 
visada veikė taip, kaip norėjo šalies vadovybė, gynė lietuvius, pripa-
žindamas jiems nuosavybės teisę į 1941 m. iškeldinant paliktas sody-
bas. Tai kėlė Suvalkų administracinių organų nepasitenkinimą, buvo 
kreipiamasi net į generalinį prokurorą Varšuvoje, kad šis sustabdytų 
teismo sprendimus. Nepaisant įvairių pastangų lenkų valdžiai nepavy-
ko įgyvendinti kitataučių gyventojų iškeldinimo plano ir išguiti visų 
lietuvių į Lietuvos TSR31, o po 1950 m. (kai žmonės buvo vežami į 
Lenkijos vakarų žemes)32 ji nustojo taikyti tokias žiaurias represijas 
Suvalkų krašto lietuvių atžvilgiu.

2015 m. rugpjūčio 14 d. Petro Makausko ir jo artimųjų inicia-
tyva įvyko 70-ųjų Kastanto Paransevičiaus žuvimo metinių minė-
jimas jo gimtinėje Sankūruose. Prie gyvenamojo namo sienos pri-
tvirtinta dvikalbė lentelė lietuvių ir lenkų kalbomis: „Šioje sodyboje  
1945.08.14 d. komunistinės Lenkijos saugumo pareigūnai (UB) nušo-
vė Kastantą Paransevičių, gim. 1920 m. Mylėjau savo gimtinę“.

Susitikimo metu buvo prisiminti ir pagerbti visi Suvalkų krašto 
lietuviai, kurie negalėjo sugrįžti į gimtąją žemę dėl nepalankios poli-
tinės situacijos.

1941–1945 m. įvykiai atmintyje gyvi ir dabar. Ir dabar jaučiamos 
jų skaudžios pasekmės. Nuo 1994 m. Marijampolėje veikia „Sudūvos“ 
draugija, vienijanti vokiečių iškeldintus žmones bei jų palikuonis. Or-
ganizacijai priklauso 1500 narių, jų tikslas – „įamžinti dviejų okupantų 
susitarimu nuskriaustųjų žmonių atminimą ir ginti jų teises“33. Nuo 

29 Ona ištekėjo antrąkart už Petro Makausko.
30 Apie įtariamuosius Kuzynowski, Łabanowski ir Wereszczyński Jonas Algirdas 

Paransevičius nieko nėra girdėjęs, NLkTPK, p. 3.
31 Sovietų Sąjungai buvo naudinga, kad lietuviai gyveno Suvalkijoje. Tokiu būdu tarybiniai 

pareigūnai be didesnių problemų galėjo stebėti lietuvių partizaninius tinklus Lenkijoje. 
Juozo Sigito Paransevičiaus 2016 m. vasario 3 d. pasakojimas.

32 1950 m. lapkričio viduryje prekybiniais vagonais iš Trakiškių Ščecino link buvo išvežta 
apie 90 žmonių. Iškeldinti į Lenkijos gilumą lietuviai galėjo sugrįžti į gimtinę tik 1956 m., 
kai Lenkijos jungtinės darbininkų partijos lyderiu tapo Władysław Gomułka. Juozo Sigito 
Paransevičiaus pasakojimas.

33 Žr. www.draugijasuvalkija.lt.
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2002 m. draugijai pirmininkauja Birutė Kižienė. Deportacijos padari-
niai atsispindi net ir literatūroje, pavyzdžiui, poeto Albino Žukausko, 
kilusio iš Seinų krašto, Bubelių kaimo, kūryboje. Jo eilėraštis „Žvike-
liai“ skamba tarsi malda nuniokotam po 1941 m. gyventojų iškeldini-
mo Žvikelių kaimui:

„Sudie, šventoji tėviške, jau nepasimatysime!
Visu balsu, lyg kam numirus, virkavo ir blaškės moterys,
O vyrų ašaros – bebalsės, drovios – ūsuose įstrigę suledėjo.
Paliko viską – namelius, sodus ir gandro lizdą.
Netrukus vėjai išpūtė ir išnešiojo pirkių šilumą,
Žmonių alsavimą, gyvybės kvapą.“34

Visa tai liudija, jog vis dar yra žmonių, neabejingų tėviškės ir jos 
gyventojų likimui.

34 Žukauskas, Albinas, Žvikeliai, Rinktiniai raštai, t. 2, Vilnius: „Vagos“ leidykla, 1986,  
p. 74–75.

70-ųjų K. Paransevičiaus žuvimo metinių minėjimas jo gimtinėje Sankūruose 
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SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė

STASyS PLUTULEVIČIUS – ŽMOGUS  
IŠ MARDAsAvO kAIMO

Jau retai Lietuvoje galima rasti žmonių, gimusių ir iki garbaus 
amžiaus pragyvenusių tame pačiame kaime ir dar visai šalia savo bu-
vusios gimtosios sodybos vietos. Stasys Plutulevičius iš Mardasavo 
kaimo yra vienas iš tokių sėsliųjų ir labai mylinčių savo gimtinę. Šis 
žmogus, žinant jo gyvenimo istoriją, yra gyva legenda, savo krašto is-
torijos liudininkas. Pasakojant apie Stasį Plutulevičių pirmiausia norisi 
aprašyti jo kaimą.

Mardasavo kaimas yra Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje. Jį 
supa Dzūkijos nacionalinis parkas – ošia Mardasavo miškas. Mišką 
taip vadina vietiniai gyventojai, žemėlapiuose jis vadinamas Dainavos 

Stasys Plutulevičius savo kieme 2014 m.
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giria. Per kaimą gilia vaga savo vandenis plukdo Merkys, iš Marda-
savo miške esančio ežero Glyno į Merkį sruvena upelis. Vikipedijoje 
jis įvardintas kaip „bevardis Merkio intakas“, bet vietiniai gyventojai 
jį vadina Glynu. Šalia Glyno ežero telkšo pelkė taip pat Glyno vardu. 
Glyno upelis į Merkį įteka iš vienos pusės, už kokio kilometro, iš kitos 
pusės į Merkį įteka Ūla. Mardasavo mišką žino ne tik arčiau gyve-
nantys, grybų sezono metu čia apsilanko ir didžiųjų Lietuvos miestų 
grybautojai. Kaimas yra abiejose Merkio pusėse, bet tilto per upę nėra. 
Ilgus metus buvo siūbuojantis ant lynų tiltelis, dabar jau nėra ir to.

Stasys Plutulevičius, kuriam 84 metai, pasakoja apie savo kaimą 
tai, ką prisimena iš tėvų ir senelių pasakojimų. Šioje vietovėje rusų 
caro okupacijos metais gyveno rusų bajorai. Kaimo pavadinimas kilęs 
iš rusiškų žodžių junginio „morda sovy“, lietuviškai tai reikštų „pelė-
dos snukis“. Gal kas iš tos bajorijos buvo išsigandęs pelėdos, kurios 
tuose miškuose, be abejo, gyvena ir dabar. Laikui bėgant kaimo pava-
dinimas pakito iki Mardasavo. Žodžių junginyje pasikeitė tik balsiai, 
priebalsiai liko tie patys. Ko gero, ežero, pelkės ir upeliuko pavadi-
nimai irgi likę iš tų rusų bajorų laikų, nes žodis „glyna“ (liet. molis) 
taip pat yra slavų kilmės. Kad tai gali būti tiesa, patvirtina faktas, jog 
XVIII a. Merkinės dvaro inventoriuose Mardasavo kaimas vadinamas 
bajorų kaimu.

Lenkijos okupacijos laikotarpiu Merkiu ėjo demarkacinė linija, 
kuri kaimą dalijo į dvi dalis: dešiniajame upės krante esanti kaimo da-
lis priklausė Lietuvai, o kairysis Merkio upės krantas – Lenkijai.

1923 m. buvo atidaryta lietuvių liaudies mokykla. Tais metais 
Mardasavo kaime buvo 30 ūkių ir 166 gyventojai. Demografinė raida 
negailestinga – 2001 m. kaime buvo 29, o 2011 m. jau tik 26 gyven-
tojai.

Tylus Mardasavo kaimas, tik miškas ošia, nors, atrodo, ir vėjo 
nėra.

„Sakai, miškas ošia? – šypsosi Stasys Plutulevičius. – Tep miškas 
alsuoja. Jis cyli, cik kožnų kitokį garsų tami jo alsavimi išgirsci iš-
kart. Nuog vaikystės inpratau insiklausyc in miškų.“

Pilnas paslapčių ir buvusių tragiškų įvykių miškas. Šiais laikais 
grybautojai išlandžioja kiekvieną kadagyną, bet taip buvo ne visada.

Stasys Plutulevičius gimė Mardasave 1932 m. Stalius, kryždirbys, 
bitininkas... Bitės yra didžioji Stasio gyvenimo aistra. Į Merkio pusę 
nuo sodybos išsirikiavę švelniomis spalvomis nudažyti aviliai, iš viso 
apie 90 vienetų. Kieme tiesiog šviečia nauji, paties pagaminti, nes biti-
ninko siekis – 100 avilių. Įspūdinga...

STASyS PLUTULEVIČIUS – ŽMOGUS IŠ MARDASAVO KAIMO
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„O kap be bitelių gyvenc?“ – nesupranta žmogus.
Jaučiausi pasimetusi: kas pono Plutulevičiaus gyvenime yra dar-

bas, o kas tik pomėgis? Darbas prie bičių yra ne tik malonumas, bitės 
padeda išgyventi – Stasio Plutulevičiaus bityno medus žinomas pla-
čiai. Tačiau ir be staliaus darbų jis negalėtų gyventi. Jo sukurti kryžiai 
saugo ne vieno kaimo kryžkeles. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę 
meistras gaudavo daugybę užsakymų kryžių gamybai. Atrodė, kad tai 
buvo kaimo garbės reikalas – turėti savo kryžių. Stasio Plutulevičiaus 

Stasys Plutulevičius prie savo bityno 2016 m.

Stasio Plutulevičiaus kieme išrikiuoti paties pagaminti nauji aviliai. 2016 m.
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sukurti kryžiai gražūs – puošti saulutėmis, įvairiais ornamentais, gal 
todėl ir užsakymų tokia gausybė buvo.

Aukščiausias šio meistro sukurtas kryžius stovi Europos geogra-
finiame centre. Jis yra 7 metrų aukščio. Į šį kryžių įkomponuota Sibiro 
Kankinių šv. Marijos paveikslo kopija. Kunigo Prano Gavėno tėviškė-
je, Kalvarijos seniūnijos Zapalimų kaime, pastatytas kryžius yra 4 me-
trų aukščio. Abu kryžiai pagaminti iš vieno galingo Subartonių miško 
ąžuolo.

„Merkinės bažnyčios šventoriuje, Merkinės kryžių kalnelyje, 
Ukmergėje, Kaišiadoryse, Stakliškėse, net Telšiuose – visų vietų, į 
kurias drožiau kryžius, neprisimenu. Daug jų buvo, cikrai virš šim-
to“, – svarsto meistras.

Jo rankų darbo yra ir Mardasavo kaime: sukurta graži kaimo pa-
vadinimo rodyklė, Mardasavo kaimo kryžius, meniškas kryžius paties 
meistro kieme, medžio drožiniais išpuoštas šulinio stogelis, pavėsinė, 
namo mansardos balkonas... Mardasavo kaimo kapinėse taip pat yra 
medžio meistro Stasio Plutulevičiaus darbų.

Kryžius Europos geografiniame centre   Kryžius Zapalimų kaime 
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2015 m. gruodžio mėn. mirė Stasio žmona Genovaitė Plutulevičie-
nė. Jos kapą meistras aptvėrė savo rankomis, išdrožė ir gražų kryžių.

Miško ošime praeities aidai

Stasio Plutulevičiaus atmintyje labai gyvi pokario metų prisimi-
nimai. Visi jie susiję su kaimą juosiančiu mišku. Nuo tų neramių dienų 
iki šiolei išliko įprotis girdėti kiekvieną miške neįprastą garsą. O miš-
kas tada gyveno savo išskirtinį gyvenimą. Stasiui tebuvo trylika metų. 
1945 m. kūrėsi partizanų būriai, miškas tapo kovotojų su rusų okupan-
tais prieglauda, o tarp miškų ir pamiškėse esančių kaimų gyventojai 
– tos kovos pagalbininkais ir palaikytojais.

Tie kaimai ir kaimeliai Lietuvos partizanų kovose turėjo didelę 
reikšmę, beveik visi jų gyventojai sudarė vadinamuosius rezervinius 
partizanų būrius, kurių narius vadino slapukais ir partizanų talkinin-
kais. Stasio Plutulevičiaus jaunystė praėjo partizanų ryšininkų gretose.

„Kiekvienam OS (Organizacinio skyriaus) nariui pagal rei-
kalą, atsižvelgiant į jo privalumus ir sugebėjimus, gali būti ski-
riamos pareigos: vadovauti, dirbti ryšių tinkle, atlikti žvalgybos 
bei sekimo uždavinius ar tvarkyti medžiagines gėrybes, platinti 
slaptą spaudą, ypatingu atveju – dalyvauti operacinėje veikloje ir 
t. t. Būtinam reikalui esant, tam pačiam nariui gali būti duodamos 
kelios pareigos kartu.“

(Ištrauka iš partizanų vadovybės parengtų Organizacinio sky-
riaus veiklos nuostatų)

Stasys Plutulevičius prie savo šeimos kapavietės Mardasavo kaimo kapinėse
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1945 m. rugpjūčio mėnesį netoli Plutulevičių sodybos (gal tik 100 
metrų atstumu) Stasio tėvo jaunystės laikų draugas Kundrotas išsika-
sė pirmą bunkerį. Vėliau prie Kundroto prisijungė Jurginas, dar vėliau 
– Juškevičius-Gaigalas ir Martynas Navickas-Kardas. Visa Plutulevi-
čių šeima tapo bunkerio ir jo gyventojų globėjais. Bunkerį padidino, 
perdarė, nes keturiems jis buvo per ankštas, ir gerai paslėpė. Mardasa-
vo miške vėliau buvo daug bunkerių, vienus stribai surasdavo, kitus, 
jausdami pavojų, partizanai patys palikdavo, o to pirmojo per visus 
pokario partizaninio karo metus nerado niekas. Stasys prisimena, kad 
gal ketvirtas bunkeris Mardasavo miške buvo Vanago, tik jis partizanų 
būrių formavimo pradžioje čia retai pasirodydavo.

1946 m. Adolfas Ramanauskas-Vanagas tapo Merkio rinktinės 
vadu, 1947 m. rudenį perėmė vadovavimą Dainavos apygardai, o  
1948 m. buvo išrinktas Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities 
vadu. Bendrauti su vadu Stasiui Plutulevičiui teko dažnai.

Apie 1947–1948 m. šiuose miškuose jau buvo didelis partizanų 
būrys, kuriam vadovavo Vanagas. Stasys iki to laiko jau buvo gerokai 
patyręs partizanų pagalbininkas. Į partizanų gretas jis įžengė davęs 
priesaiką, kurią priėmė vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Ta pro-
ga vadas Stasiui Plutulevičiui padovanojo savo diržą ir pistoletą.

Ryšininko veikla Stasiui buvo pažįstama, bet tai buvę tarp čia pat, 
savame miške, įsikūrusių partizanų. Grupelė kaimo paauglių atliko 
stebėtojų darbą, o surinktus duomenis pranešti partizanams galėjo tik 
Stasys, nes bunkerių vietas iš vaikinukų žinojo tik jis, ir niekam kitam 
jų negalima buvo atskleisti.

„Ryšių darbui turi būti panaudojami geriausi ir sumaniausi 
OS (Organizacinio skyriaus) nariai, kurie privalo laiku ir tiksliai 
atlikti ryšių darbą, mokėti išlaikyti slaptumą ir kuo mažiausiai 
išsišifruoti, tinkamai saugoti ir slėpti organizacinę koresponden-
ciją, o areštavimo atveju apgalvotai gintis ir jokiu būdu neišduoti 
savo bendradarbių.“

(Ištrauka iš partizanų vadovybės parengtų Organizacinio sky-
riaus veiklos nuostatų)

Po priesaikos vaikinui jau buvo pavedami svarbesni ryšininko dar-
bai. Teko pristatyti patikėtus dokumentus nurodytiems žmonėms. Pa-
sisekė, kad niekada važiuojantis dviračiu paauglys neatkreipė stribų 
dėmesio, o į dviračio rėmą, nuėmus sėdynę, būdavo sudedami susukti 
tūtelėmis įvairūs dokumentai ir pranešimai. Nemažai teko Stasiui Plutu-
levičiui apvažinėti Pietų Lietuvos vietovių. Ne kartą lankėsi Alytaus ra-
jono Meškučių kaime, Liškiavoje susitikdavo su ryšininku Žėku. Alytaus 
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rajono apsuptame miškų Kalesninkų kaime susitikdavo ryšininką, kurio 
slapyvardis buvo Dziedamokas – nejaunas žmogus jis buvo. Kalesninkų 
miške partizanams vadovavo Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas 
Voveris-Žaibas. Vado Vanago įsakymu Stasys iš Mardasavo kaimo ke-
letą kartų buvo net netoli Kauno, iki Išlaužo, nuvažiavęs. Važiuodamas 
toliau ant pečių užsidėdavo pjūklą, kad atrodytų, jog važiuoja per žmo-
nes ir uždarbiauja – pjauna malkas. Išlauže turėdavo susitikti su Tauro 
apygardos Birutės rinktinės partizanu Povilu Pečiulaičiu-Lakštingala.

Ryšininkas Stasys Plutulevičius turėjo slapyvardį Antanėlis, nors 
prie namų, savuose miškuose partizanai jį vadindavo Varpeliu. Tikru 
vardu jo niekas nevadino.

Vieno įvykio tikslią datą Stasys jau pamiršo, bet patį įvykį prisi-
mena labai aiškiai. Tai galėjo būti apie 1947 m. Rusų kareiviai ir stribai 
apsupo Mardasavo mišką. ėjo, kruopščiai šukuodami girią, vieni nuo 
Glyno ežero ir upelio, kiti nuo kelio Merkinė–Varėna. Stasys Plutu-
levičius, jo tėvai ir keli kaimynai žinojo, kad vadas Vanagas yra savo 
bunkeryje.

Tikslią bunkerio vietą žinojo tik Stasys, bet jis vienas negalėjo 
nieko padaryti. Reikėjo tiesiog žaibiškai sukurti gelbėjimo planą. Tė-
vams ir patikimiausiems kaimynams padedant sugalvojo...

Greitai buvo į vieną vietą suginti kelių kaimynų galvijai: karvės, 
avys. Surinko apie 10 karvių ir 16 avių. Kaimynai gyvulius davė, bet 
patys dalyvauti operacijoje nedrįso, neleido ir savo vaikų. Gelbėjimo 
operacijos vykdymas buvo patikėtas broliams Plutulevičiukams: pen-
kiolikmečiui Stasiui ir trylikamečiui Pranui. Jie turėjo tą gana nemažą 
kaimenę ginti per mišką, pro tą vietą, kur buvo partizanų vadavietės 
bunkeris – gal pavyks kaip nors išgelbėti bunkeryje esančius partiza-
nus. Buvo kaip tik pavakarys, pats laikas melžti karves. Taigi viskas 
turėjo atrodyti natūraliai, tačiau pirmas bandymas nepavyko, karei-
viai nepraleido. Teko grįžti ir bandyti praeiti su visa kaimene už kokio 
kilometro miško įkloniu. Tąkart niekas nesustabdė, vaikinukai apsu-
ko nemažą ratą mišku ir praėjo pro reikiamą vietą. Praeidamas pro 
bunkerį Stasys atidarė dureles ir trumpai nusakė situaciją. Penki vyrai 
įsimaišė tarp karvių ir apsupti piemenukų išėjo iš pavojingos zonos. 
Tarp išgelbėtųjų buvo ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas, ir partizanas, 
slapyvardžiu Gegutis; kitų vaikinukai nepažinojo.

„Tadu atrodė, kad kitap ir negalėj būc, ir cik paskui supratau, kokis 
dzidelis ir cikras pavojus buvo mumi visiem, ale gi reikėj kažkų daryc... 
Ir padarėm... – šypsosi Stasys, visą pasakojimą paįvairindamas energin-
gais rankų gestais. – O tadu net nespėjom pamislyc, kad reikia bijoc.“
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Štai tada, praslinkus porai savaičių po šito partizanų išgelbėjimo 
iš tikrai realaus pavojaus, penkiolikmetis Stasys Plutulevičius, daly-
vaujant nemažam būriui partizanų, prisiekė. Tą priesaiką jis ir dabar 
prisimena.

„Aš, Stasys Plutulevičius,  prisiekiu Visagalinčio Dievo akivaiz-
doje vardan kritusių brolių už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę uo-
liai dirbti Nepriklausomos Lietuvos atstatymo darbą, nesigailėdamas 
nei jėgų, nei gyvybės, griežtai pildyti vadovybės įsakymus, didžiau-
sioje paslaptyje laikyti veikimą, nesidėti su priešu ir viską pranešinėti 
savo viršininkams. Man yra žinoma, kad už šios priesaikos sulaužymą 
būsiu baustas mirties bausme.

Tai, ką pasižadu, tegu Dievas užlaikyti man padeda.“
„To pamiršč negali, tai an viso gyvenimo. Lig smercies... kap ir 

poterių niekap nepamiršči, tep ir priesaikos“, – net prabėgus tiek 
metų jaudinasi žmogus.

Kulkosvaidžio istorija

„Kiekvienas pajėgiantis kautis OS (Organizacinio skyriaus) 
narys privalo stengtis įsigyti kautynėms reikalingus ginklus, šau-
dmenis ar kitus reikmenis, su jais susipažinti, išmokti juos vartoti 
ir tinkamai bei rūpestingai juos saugoti.“

(Ištrauka iš partizanų vadovybės parengtų Organizacinio sky-
riaus veiklos nuostatų)

Jau 1946–1947 m., o ir vėliau, rusų kareiviai, NKVD, stribai miškų 
kaimeliuose buvo dažni svečiai. Kulkosvaidžio istorija – tai dar vienas 
ryškus ir gana linksmas nuotykis. Taip ją prisimena Stasys Plutulevi-
čius. Jo žodžiais tariant, tuomet jis dar nebuvo kažin koks vyras. Labai 
norisi nors dalį to pasakojimo pakartoti dzūkų tarme, kaip ir pasakojo 
Stasys.

„Kap šiandie prismenu... Lietus pylė kap iš viedro, merkė ir mer-
kė per visų dzienų. Nor ir per lietų, ale rusų kareiviai ir stribai po 
miškų slankiojo, vieni ajo nuog Merkio, kici supo nuog Glyno upelio 
ir ažaro ir nuog Merkinės. Lietus suvijo juos mūs kaimyno kluonan, 
o kaimynas samagonų labai stiprų varė. Rado jiei ty to samagono 
bidonų, jiem užteko... Dziena jau vakarop, jiei ty užsilaikė, o many 
striokas ima – gi cik už kelio trys bunkeriai ir visuose trijuose parti-
zanai... Kų daryc?“ – jaudinasi žmogus, tarsi būtų ana akimirka.

Pasiėmęs jaunesnįjį brolį Stasys išėjo išsiaiškinti, kas vyksta pas 
kaimynus ir miške. Miške lyg ir tylu, o pas kaimyną pilna daržinė pa-
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sigėrusių rusų kareivių. Vieni jau miega kaip negyvi, kiti vemia, dar 
kiti bando dainuoti... Už daržinės vienas jaunas kareiviukas į pušį at-
rėmęs kulkosvaidį pats už kokių 5–6 metrų pusiau numautom kelnėm 
užmigęs. „Gal gyvenime tokio samagono neragavįs“, – dar ir dabar 
juokiasi Stasys.

Pamatęs kulkosvaidį jis iš karto suprato, jog negalės palikti to-
kio laimikio, juolab kad šalia ir šovinių pilnas krepšys buvo numestas. 
Gerai apsidairęs pats ir paliepęs broliui saugoti, Stasys kulkosvaidį ir 
šovinių krepšį paslėpė tankiame miško kadagyne, o sulaukęs priete-
mos parsinešė į slėptuvę prie Merkio. Taip jaunas partizanas Stasys 
Plutulevičius įsigijo labai rimtą kovinį ginklą, kuris vėliau pasitarnavo 
tiesiogiai susirėmimuose su priešais. Partizanai iš jo kulkosvaidžio ne-
paėmė – tai jau buvo jo asmeninis ginklas.

Negalima nepaminėti dar vieno atsitiktinumo. Slenkant tomis vie-
tomis fronto linijai nuo siauro miškų keliuko už Plutulevičių daržinės 
nulėkė ir apvirto rusų kareivių sunkvežimis su šaudmenimis. Sunkve-
žimį atvertė ir nuvažiavo toliau, o dėžių su šoviniais visų nesusirinko. 
Tarsi nujausdamas tolimesnę pokario istoriją vaikinukas tuos šovinius 
paslėpė. Jie labai pravertė lietuvių partizaniniame kare. Pravertė ir 
kulkosvaidis, su kuriuo ne kartą teko talkinti partizanams, nors pats 
Stasys gyveno legaliai, partizanų terminologija tariant, buvo slapukas.

Plutulevičių kieme augo galinga liepa. Jos storo kamieno drevėje 
įsikūrė bitės. Po kelerių metų jos išnyko, o gal išsikraustė kitur ir gili 
drevė liepos kamiene tapo labai saugia slėptuve. Joje buvo saugomi 
šoviniai, čia buvo slepiamas ir kulkosvaidis. Partizanų kovos baigėsi, 
bet kulkosvaidis tebegyveno kiemo liepos drevėje per visus sovietinės 
okupacijos metus. Nė vienas šeimos narys apie tai nežinojo. Stasys 
retkarčiais, nutaikęs momentą, kai niekas nemato, ginklą išimdavo, 
sutepdavo, kad nesurūdytų, ir vėl padėdavo atgal.

„Žinot, aš visas čėsas myslinau, kad cia šitep nesbaigs, cik neži-
nai, kadu... Ale ginklo da gali prireikc. Tai ir laikiau, pilniavojau... Kų 
gali žinoc, gal da ne pabaiga jo tarnystei?“ – gudriai šypsosi žmogus.

Prasidėjo lemtingieji Sąjūdžio metai. Pas Stasį Plutulevičių atva-
žiavo vienas Sąjūdžio dalyvių, iš anksčiau jo pažįstamas Vytas Pač-
kauskas. Visus Lietuvos žmones jungė mintis, kaip apsaugoti Aukš-
čiausiąją Tarybą, priimančią svarbius Lietuvai nutarimus. Žmonės 
važiavo į Vilnių budėti naktimis prie Aukščiausiosios Tarybos (dabar 
Lietuvos Respublikos parlamentas) pastato. Vytas Pačkauskas, žino-
damas Stasio praeitį, atvažiavo paklausti, gal tas turi kokį ginklą, nes 
jo gali prireikti. Stasys apsidžiaugė, kad gali nors kuo prisidėti prie 
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Lietuvos atgimimo. Gražiai supakavo kulkosvaidį bei visus likusius 
500 šovinių ir išlydėjo. Kur jo ginklas yra dabar, negali pasakyti, bet 
tuo metu jam buvo pranešta, kad kulkosvaidis perduotas į kariūnų 
rankas, kuriems vadovavo generolas leitenantas Valdas Tutkus.

Sovietinėje kariuomenėje

„Kiekvienas OS (Organizacinio skyriaus) narys, nežiūrint jo 
einamų pareigų organizacijoje, iš savo betarpinio viršininko ar 
aukštesnės vadovybės gali gauti specialius uždavinius...“

(Ištrauka iš partizanų vadovybės parengtų Organizacinio sky-
riaus veiklos nuostatų)

Partizanų gretas papildydavo jauni vyrai, kurie, gavę šaukimą į 
sovietų kariuomenę, išeidavo į mišką. Tačiau tai buvo tik dalis šaukti-
nių, didesnė dalis eidavo į sovietinę kariuomenę. Jauniems žmonėms 
tai buvo sunkūs ir skaudūs pasirinkimai, nes daugelio šeimose ar gimi-
nėje buvę nukentėjusiųjų nuo stribų ar rusų kariuomenės.

1952 m. spalio 12 d. Stasys Plutulevičius taip pat tokį šaukimą 
gavo. Reikėjo apsispręsti, kaip elgtis toliau. Eiti tarnauti į rusų ka-
riuomenę, kai duota priesaika ginti Lietuvą? Juk tai lygu išdavystei! 

Stasys Plutulevičius 
savo kieme prie jau 

nuvirtusios liepos, kuri 
ilgus metus saugojo 

kulkosvaidį ir šovinius. 
2014 m.
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Sumanė, kad reikia susitikti ir pasitarti su vadu Adolfu Ramanausku-
Vanagu. Žinojo vadą esant bunkeryje pas Puvočių kaimo gyventoją 
Tamulevičių. Nuėjęs rado kieme šeimininką Bronių Tamulevičių ir 
išdėstė jam savo rūpestį. Pagalvojęs Bronius nurodė Stasiui, kurioje 
vietoje miške palaukti. Vanagas atėjo pasikalbėti.

Toliau pokalbį su Adolfu Ramanausku-Vanagu pateiksiu taip, 
kaip pasakojo Stasys Plutulevičius: „Pradėjom aic mišku, tikric visus 
bunkerius, kur jau žinojom – ir aš žinojau, ir jis žinojo. Ir kiek nepa-
kelt durytės, visur cik tušči gultai... anei gyvos dvasios. Sako: „Tai va, 
matai?“ Sakau: „Tai kad aš žinau, kad nėra.“ „Tai kų tu darysi vie-
nas? Kų tu cia dabar pridarysi vienas? Nieko. Viskas, – sako, – rei-
kia aic in pogrindzį. O kad aic in pogrindzį, pirma aik karuomenėn, 
kitap nieko neišdarysi.“

Bet sakau: „Vade, gi aš tai priesaikų daviau. Tai kų man dabar 
daryc? Kap man laužyc priesaikų?“ Vanagas cik rankom skėsteli ir 
viskas... „Reikia kažkam likc, – sako. – Likc turim kažkas tai, kitap 
viskas užsimirš. Jei, – sako, – gyvas išliksiu, tai tep... O jei neliksiu, tai 
gal kryžių man pastacysi kadu ir kiciem papasakosi, kap viskas buvo.“

Nu, tai aš jo prašymų invykdiau. Jam pastatiau kryžių Merkinės 
kalnelin ir kam cik indomu – visiem viskų pasakoju. O padariau, kap 
vadas liepė, išajau karuomenėn.“

Kitą dieną po pokalbio su vadu Stasys Plutulevičius jau buvo ka-
riniame komisariate. Neilgai jam teko tarnauti, bet buvusia tarnyba jis 
ir dabar nesiskundžia, fiziškai sunku nebuvo, tik, sako, nuolat kankino 
mintis, kad ne ten jo vieta. Širdyje jautė neteisybę ir priešiškumą oku-
pantams, žodžiu – graužė sąžinė...

Mažiausios pasipriešinimo rusų kariuomenės tvarkai užuominos 
buvo griežtai baudžiamos, galima buvo pakliūti į drausmės batalioną, 
o galima buvo greitai ir aukščiausią bausmę gauti. Tačiau mintis apie 
kokią nors simuliaciją, kad būtų demobilizuotas, Stasio neapleido. 

Jau neprisimena, kokios tai buvo statybos, bet joms reikėjo pa-
matams kasti griovius, o gruntas buvo toks, kad reikėjo sprogdinti. 
Tikriausiai per klaidą vienas sprogmuo sprogo labai arti Stasio, jam 
nespėjus pasitraukti toliau, ir jis atsidūrė po žemių sluoksniu. Kol 
kiti kareiviai jį atkapstė, jo galvoje gimė planas ir ištrauktas iš po 
žemių jis jau „buvo“ kurčnebylis. Aiškiau kalbant, nuo sprogimo 
jis „tapo kontūzytas“ ir prarado klausą ir kalbą. Žinoma, kontūzytą 
kareivį iš karto išvežė į Archangelską, į ligoninę. Gydė, tyrė... Įtarė 
ir simuliaciją, todėl bandė įvairiais būdais, sukeldami už jo ar šalia 
jo triukšmą, šaukdamiesi pagalbos, ar netikėtai jam lipant laiptais 
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mesdami iš paskos skardinį kibirą, kas sukeldavo vėlgi pragarišką 
triukšmą. Bandymų buvo visokių... Kartą ligoninėje, lipdamas laip-
tais žemyn, pastebėjo laiptų aikštelėje pastatytą metalinę statinę. 
Kūnas iš karto įsitempė. Neapsiriko. Būdamas beveik laiptų apačioje 
išgirdo cementiniais laiptais žemyn atidundančią statinę. Lipo že-
myn, kaip ir lipęs... Statinė kirto per kojas, jis persivertė per ją... Po 
šio tikrinimo Stasį Plutulevičių demobilizavo kaip netinkamą atlikti 
karinę tarnybą ir netgi davė kareivį (jo kaimo kaimyną) palydėti jį 
į namus.

Vėl savame kaime

Grįžo Stasys iš kariuomenės 1954 m. gruodžio 23 d. Kaime tai 
buvo įvykis ir žinia apie jo grįžimą namo pasklido labai greitai. Taip 
tik atrodo, kad kaime kiekvienas gyvena kas sau. Stasys juokauja, kad 
ir tada kaimuose labai patikimai veikė „bevielis telefonas“, nors tokių 
mobiliųjų tada dar niekas net neįsivaizdavo. Jo sugrįžimas sutapo su 
laikotarpiu, kai Adolfas Ramanauskas-Vanagas slėpėsi bunkeryje Pu-
vočių kaime pas Bronių Tamulevičių. Buvo jau kolektyvizacijos pra-
džia ir naujai besikuriančiame kolūkyje Tamulevičius buvo paskirtas 
dirbti sandėlininku. Čia ir susitikdavo daug kaimynų. Taip Bronius 
labai greitai sužinodavo visas apylinkės naujienas.

Kitą vakarą, gruodžio 24 d., Vanagas užsuko pas Plutulevičius. 
Labai nustebo išgirdęs Stasį kalbant. Juk kelis aplinkinius kaimus grei-
tai apskriejo žinia, kad iš kariuomenės Plutulevičiukas grįžo „niemka“ 
(nebylys).

Vanagas drauge su Plutulevičių šeima „pavalgė Kūčią“ ir Stasys 
su vadu dviese prasėdėjo ir prakalbėjo visą naktį. Naktis neprailgo, nes 
buvo apie ką pakalbėti: Stasys pasakojo savo nuotykius, vadas gyrė jo 
išmonę ir ištvermę, pats pasakojo nelinksmas partizaninių kovų istori-
jas, kurių Stasys dar nežinojo. Tačiau ne kartą tą naktį Adolfo Rama-
nausko-Vanago kalbą nušviesdavo mintis, jog partizanų kovos neliks 
neįvertintos ir kad Lietuvos žmonės sulauks laisvės. Vadas dėstė mintį, 
jog reikia legalizuotis, pereiti į pogrindį ir su okupantais kovoti kitais 
būdais. Adolfas Ramanauskas-Vanagas jau ir pasą turėjo kita pavar-
de – Prano Arbačiausko. (Teko bendrauti su žmonėmis, kurie tuomet 
parūpino Arbačiausko pasą Vanagui. Tai buvo Butrimonių mokyklos 
mokinių – partizanų padėjėjų-slapukų nuopelnas.)

Išsiskyrė jiedu jau pirmą dieną šv. Kalėdų. Tai buvo jų paskutinis 
pasimatymas vadui esant laisvėje.
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Grįžus iš sovietinės kariuomenės prasidėjo naujas etapas Stasio 
gyvenime. Reikėjo kurį laiką vaidinti kurčnebylį, nes išaiškėjus klastai 
galėjo labai nukentėti. Kalbėjo jis tik su savo šeimos nariais. Vaidinti 
kurčnebylį prieš kaimynus, savo bendraamžius draugus buvo sunkiau 
negu prieš rusų kariuomenės vadus ir gydytojus. Ten jis žinojo, jog 
vykdo dalį savo priesaikos – negali tarnauti priešui, ir tai teikė jėgų, 
vertė visą laiką būti įsitempusiu ir suklususiu, bet žinojo ir tai: jeigu 
grįžęs namo greitai „pasveiks“, bus pripažintas dezertyru...

Kad Plutulevičiuką paleido iš kariuomenės kurčią ir be kalbos, 
žinojo ne vienas kaimas. Žmonės jį užjautė... Užjautė ir jo tėvus, ir 
guodė: svarbiausia, kad grįžo gyvas. Tėvams taip pat teko vaidinti, bet 
jie buvo laimingi. Po poros metų „ligoniui“ pradėjo po truputį „grįž-
ti“ klausa, o kartu ir kalba. Vedė savo Genovaitę Stasys, jau pradėjęs 
„sveikti“. Visą gyvenimą jis neišdrįso jai atskleisti istorijos iš sovieti-
nės kariuomenės laikų ir savo veiklos partizaniniame judėjime...

„Nežinau, kodėl vėliau nepasakiau – negalėjau... Ji mane pamilo 
tokį invalidų, – ji tai tep žinoj... Pradzioj bijojau sakyc, kad neišsiduo-
tų, o paskui... Taigi būtų labai pykus... Nu kap mylėjai, jei nepascikė-
jai? Toky tai dalykai...“ – garsiai mąsto Stasys.

Stasys Plutulevičius partizanų vadą Vanagą pamatė savo kieme 
apsuptą būrio saugumiečių jau tik 1956 m. Atrodė lyg nesigaudan-
tis aplinkoje, iškankintas... Jis buvo aprodęs miške bunkerius – jie juk 
vis tiek jau senokai tušti. Pamatęs Stasį, vadas jį pasisveikino, pava-
dindamas Antanėliu. Paneigdamas tokį vardą, Stasys atnešė ir parodė 
saugumiečiams dokumentus, tie tylėdami parodė Vanagui, o tas tik 
kraipė galvą ir sakė, jog jis jau kažką painioja. Be abejo, jis nenorėjo 
išduoti – Stasys tai suprato, nes jo vienas slapyvardis ir buvo Anta-
nėlis. Tikriausiai taip pavadindamas vadas norėjo perspėti Stasį, kad 
neišsiduotų.

Gražioje žalvarinėje dėžutėje Plutulevičių namuose buvo apie 
šimtą partizanų nuotraukų. Kai kuriose drauge su kitais buvo ir Sta-
sys. Jeigu darys kratą, o dėl to beveik nereikėjo abejoti, tas nuotraukas 
ras...

Kratą darė. Apmirusia širdimi Stasys stebėjo viską smulkiai pur-
tančius saugumiečius – nuotraukų nėra, nerado. Ir staiga jis suprato 
– taip, kūrenasi duonkepė krosnis... Ačiū Dievui... Neprašytus svečius 
kieme pastebėjo jo mama. Kai tie užėjo į gyvenamą namą, nuotraukos 
jau buvo supleškėjusios krosnyje. Tai išgelbėjo ne tik Plutulevičių šei-
mą, bet ir nemažai buvusių partizanų ryšininkų bei jau legaliai gyve-
nančių partizanų.

SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė



61

„Da ir dabar savo motulei mintyse dėkavoju už tai, kad tep greit 
viskų suprato, ale škada ir tų nuotraukų. Labai jos buvo arcimos, 
būtų ir dabar svarbios...“

Apie tolimesnį Adolfo Ramanausko-Vanago likimą Stasys Plutu-
levičius nežinojo daug metų. Kaimuose sklandė visokios, net ir prieš-
taringos viena kitai, kalbos, tačiau konkrečiai niekas nieko nežinojo. 
Tik prieš pat Sąjūdžio gimimą vienas tolimas giminaitis, galėjęs prieiti 
prie slaptų archyvų, pasakė tiesą... Pasakė dokumentuose rastas tokias 
skaudžias datas: 1956 m. spalio 12 d. Adolfas Ramanauskas ir jo žmo-
na Birutė buvo išduoti, suimti Kaune ir iš karto išvežti į LSSR KGB, o 
1957 m. rugsėjo 24–25 d. Vilniuje posėdžiavęs LSSR Aukščiausiasis 
Teismas jam skyrė mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių 
metų lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidojimo vieta nežinoma.

Stasys po tos informacijos vis grįždavo mintimis į bendravimo 
su vadu akimirkas. Už jas jis ir dabar dėkoja savo likimui. Parti-
zanų vado asmenybė visam gyvenimui jam liko kovotojo dėl savo 
Tėvynės laisvės pavyzdžiu, pasiaukojimo ir meilės Tėvynei Lietuvai 
simboliu.

Vaikščiodamas po mišką Stasys Plutulevičius dažnai sustodavo 
prie tuščių bunkerių. Lįsti į juos nelįsdavo – buvo skaudu, prisimenant 
žuvusius partizanus. Tačiau į vado bunkerį kartais užeidavo, tarsi pa-
sikalbėdavo su juo.

Kartą žvilgsnis užkliuvo už krosnelės – juk rūdija drėgname bun-
keryje. Bunkeris dar buvo neįgriuvęs, tad nesunkiai 
išsikėlė ir parsinešė į savo kiemą, į dirbtuves. Užkū-
rė... Dar gyva... galima kūrenti. Kurį laiką Stasys ir 
šildėsi ta krosnele savo dirbtuvėse. Vėliau atidavė 
muziejininkams. Dabar krosnelė yra Viešosios įs-
taigos „Patriotas“ muziejuje, kuris įsikūręs Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialo 
pastate. Muziejui Stasys Plutulevičius atidavė ir Va-
nago jam dovanotą diržą.

Atskira trumpa istorija yra vado dovanoto pis-
toleto. Stasys labai apgailestauja, kad nepasisekė jo 
išsaugoti. Prieš išeidamas į sovietinę kariuomenę jis 
ginklą paslėpė skardyje į Merkio upę. Paslėpė gerai, 
iškasęs urvą po medžio šaknimis. Pavasario polai-
džiai, matyt, atmerkė skardį ir jis visas su medžiais 
nuslinko žemyn, į Merkį. Paslėpto ginklo Stasys Plu-
tulevičius nerado. Krosnelė
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Nuotrauka iš Juozo Daumanto (tikroji pavardė Juozas Lukša) knygos „Partiza-
nai“. Antros eilės viduryje stovi jaunas Stasys Plutulevičius, nuotraukoje pažy-
mėtas kaip neatpažintas

Lietuvos Nepriklausomybės metais Stasiui Plutulevičiui kuni-
gas Rokas Puzonas padovanojo Juozo Daumanto knygą „Partizanai“. 
Stasys įdėmiai perskaitė ir labai nustebo, į galą knygos vienoje nuo-
traukoje tarp partizanų pamatęs save šešiolikmetį. Tik nuotraukoje jis 
įvardintas kaip neatpažintas. Stasys susirado savo šeimos nuotrauką, 
fotografuotą maždaug apie tą patį laiką... Žinoma, čia jis...

    

Stasys Plutulevičius džiaugiasi Mardasavo miško ramybe. Net ru-
denį šūkaujantys ir klegantys miške grybautojai jam reiškia ramybę. 
Daug dirba prie savo mylimų bitelių, tik trumpam padeda ir medžio 
apdirbimo įrankius. Jam vis norisi sukurti ką nors gražaus, kas galėtų 
papuošti gimtąjį kraštą.

SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė



63

Apgailestavau, kad neatsargiai paklausiau, ar neturi apdovano-
jimų, bet tuo klausimu tik prajuokinau žmogų. „Tai ar gyvenam cik 
dėl medalių? Gyvenau, kap reikėj gyvenc, ir mislinu, kad teisingai 

Stasys Plutulevičius prie restauruoto A. Ramanausko bunkerio Mardasavo miške

Bunkerio vidus (Nuotraukos iš žurnalo „Karys“) 
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gyvenau... Dziaugiuos, kad teko suscikc su cikrais lietuviais ir kartu 
kovoc prieš okupantus. Užtatai turim laisvų Lietuvų!“ – su šypsenėle 
į mano klausimą atsakė Stasys Plutulevičius – žmogus iš Mardasavo 
kaimo, buvęs partizanas ryšininkas-slapukas, ne kartą gelbėjęs parti-
zanus iš sudėtingų situacijų, dar ir dabar pažįstantis Mardasavo miško 
kiekvieną medį.
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KAZIMIERAS PETRAŠKA – KOVOTOJAS  
UŽ LIETUVOS LAISVę

Prienų rajono Balbieriškio seniūnijoje prie buvusios Žiūronių kai-
mo pradinės mokyklos stovi skulptūra MOKyTOJAMS. Buvau vienas 
iš šios skulptūros iniciatorių, šią idėją labai palaikė ir visaip padėjo 
kunigas Pranas Gavėnas, skulptūros autorius Juozas Ambrulevičius.

Skulptūra skirta pagerbti šioje mokykloje dirbusius bei visus mo-
kytojus, dirbančius šį nelengvą, bet labai reikalingą ir prasmingą dar-
bą. Daug padėjau, statant šį paminklą, ir visada pirmiausia pagalvoda-
vau apie mokytoją Kazimierą Petrašką. Tai išliko iki šiolei...

STASyS PLUTULEVIČIUS – ŽMOGUS IŠ MARDASAVO KAIMO

Skulptūra mokytojams prie Žiūronių kaimo pradinės mokyklos



66

Kazimieras Petraška gimė 1928 metais Simno rajono Daugirdų 
kaime daugiavaikėje valstiečių šeimoje, jis ir jo dvynė sesuo Joana 
buvo jauniausi. Tėvas išvykęs uždarbiauti į Ameriką. Vėliau daug 
metų dirbo Balbieršgirės eiguliu ir savo dvylikos hektarų ūkyje. Šei-
ma gyveno pasiturinčiai, todėl galėjo vaikus leisti į mokslus. Petraškų 
šeima buvo pavyzdys daugeliui aplinkinių ūkininkų. Kazimiero tėvas 
Juozas Petraška apdovanotas Lietuvos prezidento Gedimino ordino 
medaliu.

Kazimieras pradžios mokyklą lankė Žiūronyse ir Daugirduose. 
1941 metais įstojo į Prienų „Žiburio“ gimnaziją. yra išlikusių buvu-
sios jo mokytojos Natalijos Kvedaraitės, taip pat jo buvusių mokslo 
draugų bei seserų rašytinių prisiminimų. Pasak jų, Kazimieras buvo 
draugiškas, sąmojingas, turėjo gerą balsą ir labai mėgo dainuoti. Mėgo 
nepiktai pasišaipyti iš savęs ir kitų. Kartais būdavo paslaptingas, nes 
apie kai kuriuos savo darbus ir planus niekam nepasakodavo.

1947 metų pavasarį dėl mokyklos komsorgo Bubnio žūties buvo 
suimtas ir apie savaitę laikomas Prienų saugumo areštinėje. Paleistas 
dėl įrodymų stokos. 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento akto, lydinčio apdovanojimą, kopija
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Kazimieras Petraška antroje eilėje trečias iš dešinės

Žiūronių kaimo pradžios mokyklos mokytojas Kazimieras Petraška (dailininko 
Vito Zabitos tapytas portretas)
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1947 metų rugsėjo 1-ąją Kazimieras Petraška pradėjo dirbti mo-
kytoju Balbieriškio seniūnijos Žiūronių kaimo pradžios mokykloje. 
Jauną mokytoją pamėgo ir mokytojų kolektyvas, ir mokiniai, tačiau 
niekas nežinojo apie jo kitą, labai pavojingą veiklą. Tais pačiais metais 
jis įstojo į Kauno pedagoginės mokyklos neakivaizdinį skyrių.

Vyresnioji Kazimiero sesuo Julija sakė nieko nežinojusi, bet 
numaniusi, kad brolis padeda partizanams. 1947–1948 metais Julija 
studijavo Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Brolis Kazimieras at-
važiuodavo pas ją su didele kuprine ir prašydavo nupirkti vaistų jo 
sužeistiems bei sergantiems draugams. Jis sakydavo, kad sesuo geriau 
apie tai išmananti. Nieko neklausinėdama, sesuo pripirkdavo reikalin-
gų medikamentų.

Kazimieras Petraška mokytojavo neilgai, vos kelerius metus. Ga-
vęs šaukimą, 1950 metų balandžio 10 dieną išėjo tarnauti į sovietinę 
kariuomenę. Sesuo Albina prisimena, kaip Kazimieras prieš išeidamas 
atsisveikino visus kaimynus ir draugus, aplankė senelių kapus. Tarsi 
nujausdamas tada pasakė, kad senelių kapai žinomi, o kur bus jo ka-
pas – nežinia. Tokių blogos nuojautos ženklų buvo ir daugiau. Po kurio 
laiko šeimos nariai rado kalendoriuje parašyta, kad mama jo lauks, bet 
nesulauks.

Balandžio 10-oji buvo antra šv. Velykų diena, o pirmą dieną jie-
du ėjo parsinešti sulos. Žydėjo žibutės... Kazimieras eidamas dainavo 
partizanų dainą:

Jau pavasaris išaušo ir gėlių pilni laukai,
Ir padangėj suvirpėjo skardūs vyturio balsai.
Tu, nuėjęs pas kaimyną, ant šienelio užmigai.
Sapnavai, kad Tėviškėlėj jau žali laisvi laukai.

Netrukus Kazimieras parašė laiškelį jau iš tarnybos vietos. Tar-
nauti teko Baltarusijoje, Slucko mieste, kariniame dalinyje Nr. 32002. 
Rašė, kad kartu su juo yra daug lietuvių. 1950–1951 metų žiemos pra-
džioje, gavęs keletą dienų atostogų, pas Kazimiero tėvus buvo užva-
žiavęs jo tarnybos draugas Juozas Juškauskas, kuris papasakojo apie 
tarnybą, perdavė Kazimiero prašymą, kad šeima nesirūpintų, nes at-
seit viskas yra gerai.

Atėjus pavasariui, namiškiai jau nebegavo Kazimiero laiškų. Jo 
tėvą Prienų saugumiečiai kvietėsi keletą kartų pokalbiui. Klausinėjo 
apie Juozo Juškausko apsilankymą, Prienų šile veikiančius partizanus. 
Visa tai sukėlė Petraškų šeimos nerimą. Tėvas net pradėjo ieškoti sū-
naus per karinį komisariatą.
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Žiauri žinia Petraškų šeimą pasiekė vieną 1952 metų vasaros die-
ną. Vietinio kolūkio pirmininkas pasikvietė Kazimiero tėvą ir perskai-
tė karinio komisariato pranešimą –  atsakymą į paiešką: „Tavo sūnus, 
Kazimieras Petraška, gimęs 1928 metais Daugirdų kaime, Gudelių 
valsčiuje, už tėvynės išdavimą nuteistas mirties bausme. Nuosprendis 
įvykdytas 1952 m. gegužės 20 dieną.“

Toliau liko daugybė neatsakytų klausimų: už ką, kaip nužudytas, 
kur jo kapas? Tų pačių metų lapkričio mėnesį Petraškų šeimą ištrėmė, 
Lietuvoje liko Kazimiero brolis Juozas ir sesuo Julija – jie tuo metu gy-
veno atskirai. Tremtis prasidėjo nuo Kauno kalėjimo, nuo vieno kalėji-
mo iki kito, kol galiausiai jie pasiekė Kazachijos Kustanajaus sritį. Pe-
traškų šeima buvo amnestuota 1953 metų pavasarį, po Stalino mirties.

Žmogaus gyvenimo trukmė tiesiogiai nepriklauso nuo jo likimo 
žvaigždės ryškumo. Kartais tai būna trumpas, ryškus blykstelėjimas, 
išryškėjęs tik po daugelio metų.

Daugiau negu 40 metų Kazimiero Petraškos artimieji nežinojo, 
kas nutiko jų sūnui ir broliui. Tik atkūrus Lietuvos Nepriklausomy-
bę atsirado galimybė praskleisti tą paslapties šydą. Nedidelėje Juozo 
Raškausko knygelėje „Vieno kaimo istorija“ yra Jono Matukevičiaus 
straipsnis – paieškų apie Kazimiero Petraškos likimą rezultatai. Ka-
zimiero sesuo Julija buvo Jono bendraklasė, ji ir paprašė padėti išaiš-
kinti, už ką mirties bausme nuteistas jos brolis. Per gana trumpą laiką 
Jonas Matukevičius galėjo įteikti Julijai Baltarusijos kontržvalgybos 
MGB sudarytos baudžiamosios bylos Nr. 3846 kaltinamosios išvados 
ir Minsko karinio tribunolo teismo nuosprendžio kopijas.

Kaltinamieji – dešimt lietuvių jaunuolių, kurie priešinosi oku-
pantams ir negalėjo susitaikyti su tuo, kad tarnauja okupantų kariuo-
menėje. Jie norėjo pabėgti tiesiai pas partizanus, pagal galimybę – su 
ginklais. Visi jie buvo 1950 metų balandžio mėnesio šaukimo, visi – 
eiliniai kareiviai. 

Susiformavusi dešimties asmenų grupelė vadu pasirinko Kazimie-
rą Petrašką. Visi 10 grupės narių pasirinko sau slapyvardžius: Kazys 
Petraška – Vėjas, Juozas Juškauskas – Mėnulis, Vincas Kavaliauskas – 
Vanagas, Antanas Žindžius – Gintaras, Antanas Žioba – Lapelis, Juo-
zas Zdanys – Aras, Juozas Linikas – Tankas, Algirdas Šitkaitis – Ratas, 
Česlovas Jasevičius – Beržas, Vytautas Matulaitis – Kiškis. 1951 metų 
birželio 16 dieną Baltarusijos SSR kontržvalgyba grupę suėmė.

Šešiuose tomuose, kiekviename iš jų daugiau nei 200 lapų, pateik-
ta dešimties lietuvių kareivių tardymo medžiaga, nurodyti kaltinimai. 
Pabaigoje nurodomas pagrindinis – „tėvynės išdavimo“, „kovos prieš 
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tarybinę valdžią“, „žinių apie naujuosius ginklus rinkimo ir perdavi-
mo amerikiečiams“ – kaltinimas. Trumpa kaltinamoji išvada galutinai 
surašyta 1951 metų lapkričio 19 dieną: „Ši antitarybinė šnipų nacio-
nalistinė organizacija turėjo tikslą rinkti ir perduoti amerikiečiams 
žinias apie sovietinę armiją ir organizuoti ginkluotą pabėgimą iš ar-
mijos į ginkluotas Lietuvos nacionalistų grupuotes kovai prieš sovie-
tinę valdžią.“ Kazimieras Petraška laikomas šios grupuotės sukūrimo 
iniciatoriumi ir viso sumanymo organizatoriumi.

Pabaltijo karinės apygardos karinis tribunolas 1952 metų sausio 
23–28 dienomis vykusio teismo metu pagal Baltarusijos SSR baudžia-
mojo kodekso 63–2 str. nusprendė:

1. Petraška Kazimieras, Juozo, gimęs 1928 m. Daugirdų kaime, 
kaltinamas tuo, kad iki pašaukimo į sovietinę armiją palaikė ryšius su 
vietinių nacionalistų ginkluotomis gaujomis, o tarnaudamas armijoje 
organizavo (ir vadovavo) diversinę nacionalistinę grupuotę ir, pagro-
bęs iš karinio dalinio ginklus, turėjo tikslą pabėgti į Lietuvos teritori-
joje, Prienų rajone, veikusias ginkluotų nacionalistų banditų gaujas. 
Nuteisiamas mirties bausme sušaudant.

2. Juškauskas Juozas, Prano, gimęs 1926 m. Kėbliškių kaime, 
Prienų rajone, už tokius pat nusikaltimus, ir kaip K. Petraškos adju-
tantas, – taip pat nuteisiamas mirties bausme sušaudant.

3. Kavaliauskas Vincas, Stasio, gimęs 1928 m. Senaūčio kaime, 
Prienų rajone ir

4. Žindžius Antanas, Kazio, gimęs 1929 m. Burbiškių kaime, 
Ariogalos valsčiuje, taip pat nuteisiami mirties bausme sušaudant.

Kiti grupės nariai: J. Zdanys, A. Žioba, J. Linikas, A. Šitkaitis,  
Č. Jasevičius ir V. Matulaitis nuteisti 25 metams kalėjimo.

Kazimieras Petraška teismo nuosprendžiu buvo sušaudytas 1952 
metų gegužės 20 dieną. Tikėtina, kad tada žuvo ir Juozas Juškauskas 
bei Vincas Kavaliauskas. Antanui Žindžiui mirties bausmė buvo pa-
keista į 25 metus kalėjimo.

Aldonos Vilutienės prisiminimų knygoje „Trečioji vėliavos spal-
va“ yra rašoma, jog iš kalėjimų ir lagerių gyvi sugrįžo A. Žioba ir 
J. Linikas. Iš jų pasakojimų šiek tiek paaiškėja, dėl ko taip tragiškai 
viskas baigėsi. A. Žioba spėja, kad juos pražudė laiškas, kurį Petraška, 
Juškauskas, Kavaliauskas ir Žindžius parašė į Prienus Algirdui Mar-
čiulaičiui. Tarp eilučių sūdytu vandeniu buvo parašytas kitas tekstas. 
Adresatas tą tekstą išryškino, bet nesunaikino ir, Marčiulaitį suimant, 
tas laiškas pateko į saugumiečių rankas. 

AlFONsAs vITkAUskAs
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1951 metų birželio 6 
dieną Juozas Juškauskas 
gavo Tauro apygardos 
Geležinio Vilko rinktinės 
partizano Klemenso Mar-
čiulaičio-Karaliūno (žuvo 
1952 m.) brolio Algirdo 
Marčiulaičio laišką, kuria-
me buvo prašoma slaptų 
žinių, reikalingų amerikie-
čiams. J. Juškauskas atsa-
kė birželio 10 dieną. Abu 
laiškai atsidūrė saugumie-
čių rankose ir tai buvo la-
bai svarus įkaltis.  Minske 
vykusiame teisme Algir-
das Marčiulaitis dalyvavo 
kaip liudininkas, bet jį vis 
tiek nuteisė 15 metų kalė-
jimo. Teismo nuosprendžio kopija

Šaltiniai

Vilutienė A., Trečioji vėliavos spalva (prisiminimų rinktinė), Vilnius, 1996.
Autentiški Kazimiero Petraškos seserų Joanos ir Albinos pasakojimai.
Raškauskas J., Vieno kaimo istorija, Alytus: Don Bosko Saleziečių leidykla, 1996.

ALFONSAS VITKAUSKAS (g. 1949 m. ) studijavo Lietuvos veterinarijos aka-
demijoje. Dirbo Alytaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje dorovinio ugdymo mo-
kytoju. Organizavo vaikų vasaros stovyklas, rašė prevencinio vaikų užimtumo 
programas, organizavo tautinės savimonės ugdymo šventes, prisidėjo prie 
paminklų Lietuvoje statymo. Šiuo metu dirba „Saleziečių žinių“ redakci-
joje. Prienų r. Balbieriškio sen. kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas, 
Alytaus apskrities literatų klubo ir Alytaus TAU narys. Bendruomenėje organi-
zuoja įvairius kultūrinius renginius, knygų pristatymus. Jo iniciatyva rengiami 
poezijos pavasarėliai. Aktyviai dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuo-
se. Bando kurti prozą. 

Alfonsas Vitkauskas
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SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė

SODAI BE SODyBų.
NAVASODų KAIMO POKARIO TRAGEDIJOS

Pavasaris negali sumaišyti metų laikų tvarkos. Gal kartais jis pa-
skuba, gal kiek pavėluoja, bet išklysti iš savo kelio jis negali, o atvykęs 
aplanko visus kampelius. Tuomet nušvinta žiedais sodai: ir tie, kurie 
glaudžiasi prie gražių sodybų, ir  tie, kurių sodybų likę tik pamatai 
arba ir jų jau nebėra.

Seni Varėnos rajono Merkinės seniūnijos Navasodų kaimo sodai 
žydi, nors sodybų jau nebėra. Būtent pavasarį, kai sužydi tos senutėlės 
obelys, norisi grįžti į prisiminimus apie buvusį kaimą, apie jo žmones, 
jų likimus.

Navasodai – beveik išnykęs kaimas. Jo nykimas prasidėjo trem-
timi į Sibirą 1948 m., antras trėmimų etapas vyko 1951-aisiais. Da-
bar jau užmiršti tie baisūs laikai ir turbūt nieko naujo negalima apie 
tai pasakyti ar parašyti, bet kad būtų tremiamas beveik visas kaimas, 
tai buvo retas reiškinys. Iš Navasodų kaimo ištremtos septynios šei-
mos, 21 kaimo gyventojas. Kaimas po tų trėmimų jau neatsigavo, nes 
išvežtųjų sodybų pastatai, tarsi ko bijant, būdavo greitai griaunami, 
o iš sienojų statomi nauji pastatai jau kituose kaimuose. Tokių per-
statytų navasodiškių namų buvo ir Ilgininkų kaime, ir Merkinėje, ir 
netgi Nedzingės miestelyje. Kai kurie pastatai buvo perstatyti kelis 
kartus. Septynmetė Ilgininkų mokykla buvo perstatytame navasodiš-
kio Vaclovo Baryso gyvenamame name, vėliau tas namas nugriautas 
ir pastatytas Nedzingėje. Dabar, 2016 m., Navasodų kaime yra dvi so-
dybos, kuriose gyvena po vieną žmogų.

1589 m. Merkinės valsčiaus mokesčių registro sąrašuose Navaso-
dų kaimas neįrašytas, nėra ir kitų gretimų kaimų pavadinimų: Subar-
tonių, Samūniškių, Meškasalio, Vabalių ir kt. Spėjama, kad šių vieto-
vių pavadinimų tada dar nebuvo.
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Navasodų kaimą iš visų pusių supa miškas. Pamiškėje ir prie so-
dybų auga daug ąžuolų – šie medžiai čia visada buvo gerbiami. Iš kar-
tos į kartą išlikęs pasakojimas, kaip XX a. pradžioje vienas Navasodų 
kaimo gyventojas, praplėsdamas savo kluoną, šalia augantį ąžuolą ap-
statė kluono priestatu. Galingas ąžuolo kamienas liko kluono viduje, o 
virš stogo puikavosi jo vainikas.

Važiuojant keliu Kaunas–Druskininkai nėra jokios rodyklės į Na-
vasodų kaimą, tačiau įvažiuojant į kaimą iš kitos pusės, per mišką, 
prastu keliuku, vietinių vadinamu Merkinkeliu, staiga prieš akis iš-
dygsta stulpas su rodyklėmis, nurodančiomis, kur veda miško keliai. 
Labai dailiai išdrožtos rodyklės rodo kryptį į keturis kaimus: Raiti-
ninkus, Ilgininkus, Gelovinę ir Navasodus. Viena Navasodų kaimo 
kalvelė, esanti pamiškėje, iki šiol vadinama Cagielnios kalnu. Pakasi-
nėję žmonės ten rasdavo gražių koklių, kuriuos naudojo krosnims. Tų 
plytų rasdavo net ardami laukus. Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos direktoriaus Albino Kuncevičiaus 2007-03-30 
įsakymu Į-108 dėl ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objek-
tų sąraše minima Alytaus apskrities Varėnos savivaldybės Merkinės 
seniūnijos Navasodų kaimo dvarvietė. Sąraše įrašo numeris 186. Spė-
jama, kad ta dvarvietė ir yra vadinamasis Cagielnios kalnas. Dabar 
kaime niekas nežino tikslios minėtos dvarvietės vietos.

Gražus buvo Navasodų kaimas. Išlikę ir išsibarstę po visą Lietuvą 
bei kitas šalis to gražaus kaimo gyventojų palikuonys tvirtina, jog visi 
navasodiškiai gyvenę draugiškai, kaimyniškai. Tačiau viską pasiglem-
žė prasidėjusi rusų okupacija.

Subačiai

Subačių sodyba buvo pamiškėje, netoli jau minėto Mer-
kinkelio. Vincas Subačius (1901–1945) iš Druskininkų kai-
mo, Alytaus r., vedė Genovaitę Kudarauskaitę (1899–1969) 
iš Navasodų kaimo ir gyveno Navasoduose. Genovaitė ir 
Vincas Subačiai tvarkėsi 18 hektarų ūkyje ir augino penkis 
vaikus: Vytautas gimė 1924, Ona – 1929, Aldona – 1930, Al-
gis – 1934 ir Vincas – 1941 m.

Vincas Subačius iki karo keletą metų dirbo Nepriklauso-
mos Lietuvos pasienio muitinės policininku. Tik frontui nu-
slinkus į vakarus, 1944 m. kaip buvęs policijos tarnautojas jis 
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buvo areštuotas, teistas ir išvežtas į Vorkutos lagerius. Tik po daugelio 
metų jo šeima sužinojo, kad Vincas Subačius mirė 1945 m. 175-ajame 
Vorkutos lageryje.

Tėvo suėmimas buvo Subačių šeimos vargų pradžia. Po Vinco 
įkalinimo netrukus į partizanų gretas įsijungė Vytautas, jau dirbęs 
mokytoju. Likusiems šeimos nariams, ypač mokytojams, ramybės ne-
buvo nei dieną, nei naktį. Subačienė su drebančia širdimi klausydavo 
kalbų apie miestelių aikštėse numestus ir niekinamus žuvusių parti-
zanų kūnus. Netikėtai ji gavo žinią – 1947 m. rugpjūčio 13 d. Alytaus 
rajono Strielčių kaime žuvo partizanas Vytautas Subačius-Klevas. Ši 
nelaimė prislėgė Subačių šeimą ir patvirtino nuojautą, kad trėmimo 
grėsmė kabo virš jų. Genovaitė Subačienė rūpinosi, kad šeimos na-
riai kuo rečiau būtų namuose. Mažiausias Vincelis dažnai būdavo pas 
gimines kitame kaime, vyresnieji vaikai irgi nakčiai išeidavo pas kai-
mynus.

1948 m. gegužės 22-ąją namuose buvo tik keturiolikmetis Algis 
ir pati G. Subačienė. Naktį pradėjo loti šunys. Subačienė sunerimo, 
kad į jau gražiai sudygusių bulvių lauką neįeitų šernai, tad pažadino 
Algį ir abu išėjo saugoti bulvių. Algis net pamiegojo bulvių lauke. Kai 
prašvito, jis iš karto nuginė karves į mišką paganyti, o motina, parė-
jusi į trobą, pamatė, kad naktį troboje kažkas šeimininkavo: suvalgyta 
duona, kepta kiaušinienė. Pamiršusi pavojų, ji nuėjo pas kaimynus pa-
siteirauti, ar jie ko nors nematė. Tuo metu kaimyno Zigmanto Volun-
gevičiaus šeimą jau sodino į vežimus išvežti į nežinią... Nepaleido ir 
Genės Subačienės, surinko jos vaikus, susodino į vežimą ir raudančius 
išvežė. Namuose pasiliko tik miške karves ganęs Algis.

Subačių šeima atsidūrė Krasnojarsko krašte, ten pat, kur ir kiti 
jų kaimo gyventojai, vėliau juos išskirstė. Traukinys iki galutinės sto-
ties važiavo aštuoniolika parų ir tik du kartus buvo sustojęs. Tuomet 
visiems davė kažkokio srėbalo, atseit sriubos. Nuvykus į vietą, trem-
tinius apgyvendino barakuose ir liepė dirbti miškuose, medžius kirsti. 
Darbas buvo labai sunkus, o blogiausia buvo tai, kad trūko maisto. 
Per dieną dirbantis žmogus galėjo nusipirkti pusę kilogramo duonos, 
nedirbantis – du šimtus gramų. Nedirbantiems visos savaitės duona 
buvo atiduodama šeštadieniais, o valgyti norėdavosi ir kitomis die-
nomis... Atlyginimas už darbą buvo labai mažas, kur kas mažesnis 
nei kartu dirbusių vietinių gyventojų. Kai lietuviai išdrįso paklausti, 
kodėl taip nevienodai mokama už tą patį darbą, jiems atsakė, kad iš 
jų atskaičiuojamos kelionės išlaidos. Tai buvo tikras pasityčiojimas – 
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prievartinės kelionės išlaidos! Genovaitei Subačienei pavyko nusivežti 
maišą rugių, jais kurį laiką maitino šeimą. Išvirtus grūdus sumaldavo 
pasiskolinta mėsmale ir virdavo „buizą“.

Lietuvių tremtinių buvo daug, visi stengėsi bendrauti, nepamiršti 
švenčių, lietuviškų dainų. Taigi laisvu laiku lietuviai ruošė ir švenčių 
minėjimus, ir pasimelsdavo, ir padainuodavo, ir pašokdavo, ir įsimy-
lėdavo...

Ona ir Aldona Subačiūtės savo gyvenimo vyrus sutiko tremtyje. 
Niekas pasaulyje negali paaiškinti sudėtingų žmonių likimų vingių. 
Tarp lietuvių tremtinių buvo du broliai Vainalavičiai iš Varėnos rajono 
Kazimieravo kaimo. Subačiai į Lietuvą grįžo 1958 m. Abi seserys Su-
bačiūtės ištekėjo už brolių Vainalavičių: Ona jau Lietuvoje už Juozo, 
Aldona – Sibire už Šimo.

Vytautas Subačius-Klevas

Norėtųsi šiek tiek daugiau papasakoti apie Vytautą Subačių, par-
tizaną, slapyvardžiu Klevas. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos į Sibirą 
buvo ištremta daug mokytojų, tad tų metų rugsėjį vyresniųjų gimna-
zijos klasių moksleiviai buvo kviečiami mokytojauti. Vienas iš jų – 
Vytautas Subačius. Jis dirbo Raitininkų kaimo pradžios mokykloje, 
vėliau buvo paskirtas Kružiūnų pradžios mokyklos vedėju. Daugelis 
minėtų jaunų mokytojų tapo partizanais. Vytautas Subačius-Klevas 
dirbo Dzūkų rinktinės štabe, žuvo 1947-ųjų rugpjūčio 13 d. prie Striel-
čių kaimo (Alytaus r. Punios sen.) įrengtame bunkeryje. Žuvo ne vie-
nas. Nušautų partizanų kūnus stribai sukrovė į vežimus, paimtus iš 
kaimiečių, ir nuvežė per Punią į Vėžiongirės mišką. Taip niekas ligi 
šiol nežino, kur buvo užkasti Vytauto Subačiaus-Klevo ir kartu su juo 
žuvusių dar dviejų partizanų kūnai.

Strielčių kaime, trijų partizanų žuvimo vietoje, Vytauto brolis 
Algis Subačius žuvusiųjų atminimui pastatė kryžių, o sesuo Aldona 
pasodino tris kaštonus: du išdžiūvo, o vienas vis dar auga.

Algis retkarčiais rašė eiles. Žuvus broliui, jis parašė eilėraštį, ku-
riam vėliau kažkas sukūrė paprastą melodiją. Dar viena daina, skirta 
partizanui Klevui, atsirado knygoje „Sušaudytos dainos“. Dzūkijos 
krašto partizanines dainas surinko ir šią knygą sudarė Vytautas Ledas 
ir Henrikas Rimkus. Kas sukūrė šias gražias eiles, skirtas Vytautui Su-
bačiui, nežinoma. Po daina knygoje parašyta: „Marytė“, tik neaišku, 
ar tai eilių autorė, ar tos dainos saugotoja. 
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Klevui – Vytautui Subačiui

Tyliai banguoja Nemunėlis,
Aplinkui vien žali krantai.
Džiaugėsi vargo bernužėliai – 
Čia jų pastogė ir namai.

Čia ošė žalieji pušynai
Tarytum Lietuvos dalia,
Čia brolis Nemunas gaivina,
Skandindams vargą ir kančias.

Jau džiaugėsi – nedaug kentėti
Beliko priespaudos dienų,
Išeisim saulės pažiūrėti
Iš šių prakeiktų bunkerių.

Bet vieną rytą sudejavo
Žalieji Nemuno krantai –
Tai bolševikų piktos gaujos
Klastingai ėjo pušynais.

Kova netyčia pasitiko
Narsius šalies partizanus,
Nuo taiklių šūvių priešai krito,
Keikdami save ir draugus.

Bet priešų gaujos nemažėjo –
Jos supo Nemuno krantus,
Gyvent jaunystėj taip norėjos –
Dangus toks mėlynas, gražus.

Ir sruvo kraujas iš krūtinės
Ant miško samanų žalių.
Liki sveika, brangi Tėvyne,
Daugiau kovoti negaliu.

Sudie, sudie, dangaus mėlyne,
Jau akys merkias amžinai,
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Sudie, sesutės lietuvaitės,
Dainas dainuokite liūdnai.

Nes žuvę jau nemato kelio,
Kur juos užkas, nieks nežinos.
Tik kraujo smėlyje upeliai
Žiaurumą budelių išduos.

Praeis vergijos žiaurūs metai,
Tik neužgis skaudi žaizda
Ir kraujo smėlyje upeliai
Nebeišdžius jau niekada.
  
Marytė, Žagariai

BARySAI
Vaclovas Barysas

Vaclovas Barysas – vienas iš gausios Cezario ir Cecilijos Barysų 
šeimos (Ona, Veronika, Vaclovas, Zigmas, Adolfas, Vytautas, Zuzana, 
Alfonsas) narių. Kadangi šeima buvo gausi, tai sodybos pastatai – gy-
venamasis namas, kaip kaime sako, dviejų galų, ūkiniai pastatai – taip 
pat erdvūs. 

Tėvų ūkį perėmė Vaclovas. Tuoj po karo prasidėjo kolūkių steigi-
mas. Kaimo žmonėms tai buvo tarsi pasaulio pabaiga. Nauja valdžia 
nacionalizavo ūkininkų turtą, o nepaklusnius ar kitaip neparankius 
gyventojus – trėmė.

 Vaclovui Barysui buvo įsakyta vadovauti kolūkiui – jis buvo 
raštingas žmogus, kaime gerbiamas. Jam buvo pasakyta: arba sutinki 
vadovauti ką tik susikūrusiam kolūkiui, arba su visa šeima važiuo-
ji į Sibirą. Pasirinkimas prastas, Vaclovas pasirinko pirmininkavimą. 
Naują kolūkį, susikūrusį 1950 m., pavadino „Vienybe“. Rajono val-
džios nurodymų ir reikalavimų buvo daug ir įvairių. Vaclovas Barysas 
bandė laviruoti tarp dviejų ugnių, kitaip sakant, bandė dirbti taip, kaip 
sako patarlė: „Ir ožka sveika, ir vilkas sotus“,  bet dviem ponams vi-
sada sunku tarnauti.

Vieną rytą Navasodų kaime pasklido žinia, kad prie kaimo kry-
žiaus rastas negyvas žmogus. Miško apsuptas kaimas atrodė apmiręs, 
tad buvo keista, kad visi viską greitai sužinodavo. Paaiškėjo, kad nu-
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šautas žmogus buvo Petras Drobnys iš Raitininkų kaimo. Prie kryžiaus 
buvo prilipdytas raštelis Vaclovui Barysui: „Jeigu neatsisakysi pirmi-
ninko darbo, tai kitas čia gulintis būsi tu“. Ilgai įtikinėti nereikėjo. Ba-
rysų šeima puolė į paniką ir Vaclovas darbo atsisakė. 

1951 m. rugsėjo mėnesį Vaclovą Barysą areštavo, teisė už sa-
botažą ir jis atsidūrė Komijos lageriuose, o jo šeimą – žmoną Juli-
ją su penkiais vaikais, jauniausiam Juliui ėjo antri metukai – tą patį  
1951 m. rugsėjį išvežė į nežinomybę. Po ilgos ir kankinančios kelionės 
jie atsidūrė Krasnojarsko krašte, Ivanovkos kaime.

Sunku įsivaizduoti, kaip Julija su tokia gausia šeima gyveno trem-
tyje. Jei ne kitų lietuvių tremtinių pagalba, vargu ar būtų išgyvenę. 
Mirus Stalinui, situacija Rusijoje ir jos okupuotuose kraštuose šiek 
tiek pagerėjo ir tremtiniai, net kai kurie politiniai kaliniai, gaudavo 
leidimus grįžti į savo kraštą. Vaclovo žmona Julija gavo leidimą ir su 
keliais vaikais nuvažiavo aplankyti vyrą Komijoje. 1956 m. Vaclovas 
Barysas su jauniausiu sūnumi Juliumi grįžo į Lietuvą, o Julijai dar teko 
aštuonis mėnesius išbūti tremtyje.

Sugrįžęs namo, Barysas rado tik sodybos pastatų pamatus, viskas 
buvo sunaikinta. Jam pagelbėjo Panevėžyje įsikūręs brolis Vytautas 
ir jau anksčiau iš Sibiro grįžusi sesuo Zuzana. Jie net padėjo Vaclo-
vui mieste prisiregistruoti, tačiau grįžusiai žmonai Julijai su vaikais 
valdžia neleido prisiregistruoti prie vyro. Tuomet visa šeima grįžo į 
Navasodus ir ant senų pamatų susirentė trobelę. Vėliau, kai buvo vyk-

Julija Barysienė su savo penkiais vaikais Sibire  
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domi melioracijos projektai, Vaclovo Baryso šeima nusipirko kaimyno 
Vytauto Volungevičiaus trobesius ir pasistatė namą Ilgininkuose.

Vaclovo ir Julijos sūnus Teodoras vedė rusę ir liko gyventi Ka-
zachstane, kiti keturi: Marytė, Regina, Mečislovas ir Julius, grįžo į 
Lietuvą. Julija Barysienė mirė 1994 m., Vaclovas Barysas – 2003 m., 
sulaukęs šimto metų.

Zuzana Barysaitė

Zuzana Barysaitė, Vaclovo Baryso sesuo, gimė 1910 m. Navasodų 
kaime. Ištekėjo už pamokyto ūkininkaičio Juliaus Čapliko. Julius dirbo 
girininku, vėliau Valkininkuose pašto tarnautoju. Zuzanos uošvių Ča-
plikų ūkis atiteko kitiems jų vaikams.

1935 m. Zuzanos ir Juliaus Čaplikų šeimoje gimė sūnus Juozas, 
1945-aisiais – dukra Monika. Karo metais Julius Čaplikas dirbo Val-
kininkų pašte, Valkininkuose ir gyveno. Kalbino ir žmoną atvykti gy-

Tremtyje... Monika Čaplikaitė su pusbroliu Mečislovu Barysu. 1949 m.
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venti kartu, bet ta niekaip nesiryžo – gąsdino karas, neaiški ateitis. 
Frontas slinko atgal, visi Juliaus bendradarbiai ruošėsi pasitraukti į 
Vakarus. Julius norėjo kartu su žmona ir sūneliu išvykti iš Lietuvos, 
tačiau Zuzana laukėsi ir reikalavo, kad vyras parvažiuotų į Navasodus 
ir būtų su šeima. Artėjant frontui, Julius Čaplikas su kitais bendra-
žygiais išvyko ir praslinko nemažai metų, kol šeima sužinojo, kad jis 
atsidūrė Australijoje.

Zuzana Čaplikienė su ką tik gimusia Monika ir paaugliu Juozu 
glaudėsi prie savų. Erdviuose Barysų namuose tada gyveno trys šei-
mos: Vaclovas su gausia savo šeima, Vaclovo brolis Alfonsas su moti-
na Cecilija Barysiene ir Zuzana Čaplikienė su vaikais.

Į Sibirą buvo ištremta visa Barysų šeima. Kartu išvežė ir Zuzaną 
Čaplikienę su dukrele Monika. Juozas tuo metu buvo mokykloje ir jis 
liko Lietuvoje. Grįžęs iš mokyklos, vaikas rado tuščius namus. Jis gy-
veno pas tetą Veroniką Volungevičienę ir kitus giminaičius.

Monika Čaplikaitė mokyklą pradėjo lankyti Rusijoje, ten baigė 
tris klases. 1956 m. Zuzana su dukrele gavo leidimą grįžti į Lietuvą. 
Grįžus nebuvo kur gyventi, tad vėl gelbėjo giminaičiai: Zuzana kurį 
laiką gyveno Lydekininkų kaime pas brolį Adolfą, o Monika pas dėdę 
Alfonsą, kitą mamos brolį, Marcinkonyse. Vėliau brolis Vytautas pa-
dėjo seseriai įsikurti Panevėžyje. Zuzana Barysaitė-Čaplikienė iš Rusi-
jos grįžo ligota. Nors pradžioje atrodė, kad būklė labai bloga, 1958 m. 
Panevėžyje moterį operavo ir sveikata pradėjo gerėti.

Pragyventi nebuvo lengva, padėjo dar vienas brolis Zigmas, įsi-
kūręs Kanadoje. Zigmas Barysas savo broliams ir seserims Lietuvoje 
siuntė siuntinius – dažniausiai tai būdavo Lietuvoje anuomet labai ma-
dingos skarelės. Jos kainavo 30 rublių, o tai buvo trečdalis neblogos 
algos Lietuvoje.

Su tėvu Juliumi Čapliku, gyvenusiu Australijoje, Adelaidės mies-
te, Monika susirašinėjo laiškais. Julius Čaplikas tik po daugelio metų 
sužinojo, kad jo šeima buvo ištremta. Jis mirė Australijoje 1974 m., o 
Zuzana 2004 m., eidama 94-uosius.

Visa Barysų giminė žinojo Zuzanos uošvių Čaplikų šeimos trage-
diją, ištikusią Samūniškių kaime. Zuzanos vyro Juliaus Čapliko brolis 
Vytautas tam, kad nereikėtų eiti į kariuomenę, pasislėpė miške. Po 
savaitės, išėjęs iš miško ieškoti maisto, buvo nušautas. Tą dieną su-
šaudyta ir daugiau lietuvių vaikinų. Tėvui Juliui Čaplikui, Monikos 
seneliui, stribai įsakė sukrautus į vežimą lavonus nuvežti į Merkinę ir 
išversti miestelio centre. Nebuvo kur dingti, reikėjo vykdyti įsakymą, 
kitaip būtų pats atgulęs šalia jų. Nežiūrėdamas į nužudytųjų veidus 
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jis padarė taip, kaip buvo liepta, ir tik kitą dieną sužinojo, kad tarp tų 
vargšų vaikinų buvo ir jo sūnus.

Alfonsas Barysas

Alfonsas Barysas gimė 1918 m. Navasodų kaime, Merkinės pa-
rapijoje. Tą lemtingąjį 1951 m. rugsėjį jis gyveno tėviškėje kartu su 
brolio Vaclovo šeima, seseria Zuzana ir jos vaikais, motina Cecilija 
Barysienė mirė 1949 m. Alfonsas dalyvavo kare ir jau buvo atitarna-
vęs sovietinėje kariuomenėje. Nepaisant to, jis prievarta buvo įsodin-
tas į mašiną ir išvežtas turbūt dėl to, kad neliktų nė vieno Barysų turto 
šeimininko. Vėliau Alfonsas teigė, jog jis galėjo pabėgti, bet pagailėjo 
sesers Zuzanos ir jos vaikų, jam atrodė, kad be jo jie gali pražūti.

Nuotrauka iš Sibiro. Iš kairės Monika Čaplikaitė, jos mama 
Zuzana Barysaitė-Čaplikienė, Alfonsas Barysas ir Rozalija 
Miškinytė-Barysiene su dukrele Zinaida
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Taip Alfonsas Barysas atsidūrė Krasnojarsko krašte, Ivanovkos 
kaime. Tremtyje susipažino ir susituokė su Rozalija Miškinyte iš Mar-
cinkonių. Rozalija, gimusi 1921 m., į Sibirą buvo ištremta su motina ir 
broliu Motiejumi. Kitas brolis Juozas tarnavo rusų kariuomenėje, ta-
čiau tai neišgelbėjo jo šeimos nuo tremties, nes jų tėvas Motiejus Miš-
kinis tuo metu jau kalėjo Vorkutos lageriuose kaip politinis kalinys.

Sibire 1954 m. Alfonso ir Rozalijos Barysų šeimoje gimė dukrelė 
Zinaida, antros dukros jie susilaukė 1958 m., jau sugrįžę į Marcinkonis.

Vinco ir Onos Volungevičių šeima

Vincas Volungevičius iš Navasodų kaimo gimė 1895 m., vedė Oną 
Sakalauskaitę iš Ilgininkų kaimo ir ūkininkavo septyniolikos hektarų 

Vincas Volungevičius. Fotografuota apie 1918 m.
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ūkyje Navasodų kaime. Dalis jų žemės buvo miškas, todėl Vincas, be 
ūkio darbų, dar dirbo eiguliu.

Onos ir Vinco Volungevičių šeimoje augo penki vaikai: Jonas, 
Antanina, Vitas, Aldona ir Juozas. Navasodų kaime Vinco Volungevi-
čiaus ūkis buvo laikomas vienu iš geresnių. Gražiai sutvarkyta sody-
ba, sodas. Vaikai mokėsi: jaunesni – Ilgininkuose, vyresni – Merkinės 
gimnazijoje. Kai šeimą užklupo nelaimė, vyriausia dukra Antanina jau 
buvo baigusi gimnaziją ir dirbo Alovėje mokytoja.

Praūžus karui, 1945 m. areštuotas Volungevičių sūnus Jonas, 
neteisingai apkaltintas plėšikavimu Raitininkų kaime. Jonas buvo nu-
teistas ir tik po trejų metų, vadovaujantis liudininkės Barauskaitės iš 
Raitininkų kaimo parodymais, įrodytas jo nekaltumas. Netrukus šeimą 
ištiko kita nelaimė – prasidėjo trėmimai. Volungevičiai žinojo, kad gali 
būti ištremti, tad stengėsi vykdyti visus valdžios nurodymus, pavyz-
džiui, valdžia reikalavo milžiniškos duoklės, vadinamosios pyliavos. 
Jie gaudavo pranešimą kas savaitę pristatyti 25 kilogramus sviesto, 
daug kiaušinių ir javų. Iš savo ūkio tiek visko surinkti nebuvo įmano-
ma. Vincas Volungevičius kelis mėnesius pirko produktus iš kitų ūki-
ninkų ar turguje, bet vėliau nustojo tai daręs, ir galiausiai šeima buvo 
ištremta. Išvežė juos kaip buožes, nepaklususius valdžiai.

Jusdama grėsmę, Vinco Volungevičiaus šeima nakvodavo miške. 
Tą 1948 m. gegužės 22 naktį taip pat praleido miške, bet grįžusius juos 
namo užklupo trėmimų vykdytojai. Išvežė Oną ir Vincą Volungevičius 
bei jų sūnų Vitą. Į Lietuvą Vitas negrįžo, mirė Sibire 1950 m. Kai kie-
me jau stovėjo vežimai su ryšuliuose surišta manta – kiek stribai leido 
pasiimti – Jonas, nutaikęs progą, puolė bėgti. Kareiviai jį vijosi, šaudė, 
net paleido šunis, bet Jonas spėjo įnerti į miško tankumyną, ir toliau jo 
nesivijo. Ir kareiviai, ir Jono šeima manė, kad jį nušovė. Ne vyturiai tą 
gražų gegužės rytą šlovino pavasarį Navasodų kaime; padangė, rodos, 
plyšo nuo išvežamų iš savo gimtinės į nežinomybę žmonių raudų.

Jauniausias Volungevičių sūnus Juozas tą rytą jau buvo išginęs 
netoli namų ganyti karves. Sunku įsivaizduoti ir suprasti, ką išgyve-
no vienuolikos metų berniukas, iš ganyklų stebėdamas įvykius kieme, 
matydamas bėgantį nuo kareivių brolį, girdėdamas motinos verksmą. 
Vienas iš kareivių paklausė Vincą Volungevičių, kieno galvijai ganosi 
prie jo namų. Tas atsakė, kad kaimyno. Taigi piemenėlio Juozuko nie-
kas nelietė, nors jis buvo čia pat – šalia savo namų. Kai vežė tėvus ir 
brolį keliuku iš jų sodybos, Juozukas sėdėjo prie to keliuko ant akmens 
kaip senelis, ant lazdos pasirėmęs, ir tylėjo. Nepašaukė jo nei motina, 
nei tėvas, nei brolis... Vienas Dievas težino, kas darėsi jų širdyse.
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Lietuvoje pasiliko keturi Onos ir Vinco Volungevičių vaikai: An-
tanina gyveno Alovėje, ten ir dirbo, Aldona gyveno Alytuje ir mokėsi 
siūti, Jonas pabėgo nuo kareivių ir Juozukas, kuris matė, kaip jo tėvai 
ir brolis buvo išvežti.

Antanina atsisakė mokytojos darbo Alovėje ir kurį laiką slapstėsi, 
nes bijojo, kad jai taip pat gresia tremtis. Vėliau, pasitarę su broliu 
Jonu, kad išvykus gyventojams, jų sodyba gali būti sugriauta, jiedu 
nutarė prisistatyti į apylinkės tarybą. Jiems leido prisiregistruoti savo 
tėviškėje ir nuo to laiko jiedu gyveno jau nesislapstydami, bet reikėjo 
globoti dar besislapstančią seserį Aldoną ir Juozuką.

Antanina, Juozas, Aldona ir Jonas Volungevičiai, likę Lietuvoje po tėvų tremties

1954 m. rudenį Raitininkų kaime buvo nušautas labai energingas 
sovietinės santvarkos aktyvistas merkiniškis Mečislovas Paltarackas, 
Merkinės mašinų traktorių stoties partinis darbuotojas. Kadangi Jonas 
Volungevičius iš tremtinių šeimos, be to, nors ir išteisintas, bet kartą 
jau teistas, tai įtarė jį nužudymu ir vėl areštavo. Ilgai tęsėsi sunkiai 
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ištveriami tardymai. Tardė ir jo seserį Aldoną, kelias dienas laikė už-
darę izoliatoriuje, tačiau Jonui kaltės dėl Paltaracko nužudymo nie-
kaip negalėjo įrodyti. Kaltininką pagaliau surado, Jono pareigūnai net 
atsiprašė. Nepaisant to, jis buvo ilgai kalinamas ir tardomas. Valdžia, 
norėdama tai pateisinti, jam priskyrė miško pakraštyje rastą kubilą na-
minės degtinės raugo ir nuteisė kalėti pusantrų metų.

Ona ir Vincas Volungevičiai į Lietuvą sugrįžo 1956 m. liepos 7 d. 
Ona pradėjo sirgti būdama dar Sibire, o grįžusi į namus visai pasili-
gojo, dukrai Aldonai teko ją slaugyti. Nebuvo lengva, bet visi šeimos 
nariai jautėsi vieningi ir stiprūs, nugalėję sunkumus.

Zigmo (1857–1949) ir Elžbietos (1867–1927)  
Volungevičių šeima 

Zigmas ir Elžbieta Volungevičiai Navasodų kaime turėjo apie 
dvidešimt hektarų žemės ir šeimoje užaugino penkis vaikus: Moniką, 
Roką, Tomą, Zigmą ir Marytę. Kaime, kad nesipainiotų tėvo ir sūnaus 
vardai, visi sūnų vadino Zigmantu, todėl ir šiame straipsnyje jis bus 
Zigmantas, nors dokumentuose įrašytas Zigmas.

Monika ir Marytė Volungevičiūtės ištekėjo, Rokas emigravo į 
Ameriką, savo žemę tėvas padalino sūnums Zigmantui ir Tomui. Zi-
gmantas išmoko kalvio amato, todėl jam teko mažesnė žemės dalis, bet 
jis liko ūkininkauti tėvų sodyboje.

Zigmantas Volungevičius

Zigmantas ir Elena Volungevičiai augino du sūnus: Algirdą, gi-
musį 1926 m., ir Bronių – 1931-aisiais. Darbštūs žmonės gražiai tvar-
kėsi savo ūkyje.

1948 m. gegužės 22 d. Navasodų kaimą nusiaubė trėmimai. Vo-
lungevičių sodyba taip pat liko tuščia. Nelaimė prasidėjo nuo jaunėlio 
sūnaus Broniaus, kuris mokėsi Merkinės gimnazijos baigiamojoje kla-
sėje. Tuo laikotarpiu daug jaunų žmonių buvo nusiteikusių patriotiš-
kai, gimnazistai jungėsi į grupeles, veikusias prieš okupantų valdžią. 
Tikriausiai į tokią veiklą įsijungė ir Bronius, kuris rašė eiles, buvo tarsi 
vienmečių ir vienminčių šauklys.

Niekas gerai neprisimena, dėl kokios priežasties saugumiečiai 
Merkinės gimnazistų namuose padarė kratą, kurios metu pas Bronių 
rado pluoštą eilėraščių, kai kuriuose iš jų buvo vartojamas žodis „stri-
bas“... Gimnazistą Bronių Volungevičių areštavo, tardė ir nuteisė pen-
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keriems metams kalėti. Nusikaltimas iš tikrųjų nedidelis, nes penkeri 
metai, pagal to meto politikų supratimą, buvo menka bausmė, tačiau 
tikriausiai dėl šios priežasties buvo ištremta Broniaus šeima. Išvežė 
Broniaus tėvus Zigmantą ir Eleną Volungevičius bei jauną Broniaus 
brolio Algirdo šeimą.

Algirdas Volungevičius (Zigmanto) buvo vedęs Mikaliną Vasa-
rytę iš Makniūnų kaimo. Į tą baisią kelionę jie išsivežė ir vienuolikos 
mėnesių kūdikį – sūnelį Mindaugą. Kelionėje pritrūko maisto, trauki-
nys dažnai sustodavo geležinkelio stotyse ar stotelėse, bet ne visada 
kariškiai atidarydavo vagono duris. Stočių peronuose būdavo prekiau-
tojų, taigi žmonės galėjo „apsipirkti“: per vagono langelį ant virvutės 
nuleisdavo kibirėlį su rašteliu, kokių prekių reikia, ir pinigais. Į kibirėlį 
pardavėjas įdėdavo parduotą produktą ir kibirėlis vėl per langelį ke-
liaudavo į vagoną. Taip nusipirkdavo ir duonos, ir kiaušinių, ir pieno. 
Žinoma, viskas vyko taip, kad nepamatytų kariškiai. Vagone pradėjo 
sirgti vaikai, susirgo ir Volungevičių Mindaugėlis.

Nuvykus į paskirtą vietą, tremtiniai iš vagono buvo suvaryti į ap-
tvertą zoną – gardą. Vienas lietuvių vaikelis, kuris važiavo vagone su 
navasodiškiais, čia ir mirė. Algirdas Volungevičius bandė ieškoti pa-
galbos savo sūneliui, ir Mikaliną su vaiku išvežė į ligoninę. Ligoninėje 
jau buvo daug lietuvių, bet atsirado dar viena laisva lova. Tuo pagalba 
ir baigėsi – kūdikis mirė. Netrukus tremtyje gimė sūnus Vytautas – 
Zigmanto ir Elenos anūkas.

Volungevičių namas Sibire
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Volungevičių šeima stengėsi lai-
kytis drauge. Už atsisakymą atsiskirti 
nuo tėvų šeimos Algirdas buvo areš-
tuotas ir priverstas dirbti miškuose. 
Atlikęs bausmę, jis su šeima vėl grįžo 
pas tėvus.

Abu Volungevičiai – ir tėvas, ir 
sūnus – buvo nagingi vyrai. Kadangi 
statybinių medžiagų buvo pakankamai 
– aplink visur miškai – jie pasistatė Si-
bire savo namą, tokį patį, kokį turėjo 
Lietuvoje, tik kur kas mažesnį. Grįžę 
pasakojo, kad rusai sustodavo ir grožė-
davosi jų nameliu. Vėliau tą namą par-
davė, nes aplink besidriekiantys kedrų 
miškai kenkė jų sveikatai, vienintelė 
Mikalina nejautė jų neigiamo poveikio.

Eidamas 63 metus, tremtyje mirė Zigmantas Volungevičius. Tai 
buvo didelis smūgis šeimai.

Bronius Volungevičius (Zigmanto) kalėjo visus jam priteistus 
penkerius metus. Lietuvoje neliko nei vieno jo šeimos narių, savo di-
džiulį ilgesį gimtajam kraštui Bronius išliedavo laiškuose pusseserei 
Marytei Volungevičiūtei.

Išėjęs į laisvę, Bronius Volungevičius išvyko į Rusiją pas tėvus, 
labai buvo pasiilgęs savo šeimos. Jo pusseserė Danutė Volungevičiūtė-
Bačinskienė išsaugojo Broniaus laišką, kurį jis parašė gyvendamas jau 
su tėvais. Daug kartų skaityti, apsitrynę, nuo laiko parudę popieriaus 
lapeliai, primarginti smulkia, gražia ir įskaitoma rašysena, jaudina iki 
ašarų.

... lyg nebūta, nepraeita kryžkelių,
Neieškota takelių, takų...
Savo ranką lyg raportui iškeliu
Virš gimtosios Tėvynės laukų.

Ir šypsaus gimto ežero meldams
Naivumu tos pačios šypsenos,
Prieš kurią milijonais skeveldrų
Subyrėjo Sajanų akmuo!..
                                               Bronius Volungė „Šypsnis tėviškei“
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Taip prasideda laiškas – posmais iš Broniaus eilėraščio. Toliau 
citata iš laiško: „Puošni ir spindinti saulė jau pasiekia Chakasijos 
stepę. Tolimas Čingis-chano ainis grubiai gainioja kaimenę rausvė-
jančių lygumų plote. Į pietvakarius, kur žalsvame dangaus horizon-
te rikiuojasi granito kalvos, lengvutis vėjas nuneša stepių gyvenimo 
atgarsius. Ir viskas, rodosi, viskas žūsta kalvose... rodosi, kiekvieną 
garsą priglaudžia pavasariu sužydę šlaitai. Tik tyliai palinksta pušų 
viršūnės, beržų šakos paglosto granito kauburį ir monotoniškas ge-
nelio stuksenimas aidi upelio pakrante.

Tylu šlaituose. Tik ten, kur taigos kelias veda per upelio tiltą, 
kur daugybė laukinių pakrantės gėlių lenkia savo galvas prieš didin-
gą saulėlydžio vaizdą, girdisi duslus, užslėptos jėgos kupinas, balsas. 
Balsas žmogaus nesuprantamais žodžiais miršta netoliese.

Daug amžių ėjo... Klajūnės azijatų giminės telkėsi žygiuose, kilo 
galinga mongolų imperija, bet nė vieno puslaukinio karvedžio lūpose 
neskambėjo panašūs žodžiai. Tik šiandiena iššaukė juos čia, nors ir 
šiandien jie svetimi ir paupio beržui, ir taigos gilumų lokiui, ir vie-
nišai pakalnės gėlei. Tik jei žemėje klajojanti dvasia atklystų čia iš 
tolimų Nemuno milžinkapių, ji suvirpėtų gyvu džiugesiu, išgirdusi čia 
Jotvingių giminės tarmę, Dainavos vaikų balsą...“ 

Broniaus laiške juntamas neapsakomai gilus Tėvynės ilgesys, iš-
sakoma trėmimų beprasmybė ir savo krašto žmonių, prievarta sveti-
mose stepėse tapusių klajūnais, gailestis.

Bronius grįžo į Lietuvą anksčiau, o Algirdo šeima ir motina  
1965 m. liepos mėnesį. Abu broliai Volungevičiai dirbo Lazdijų staty-
bų treste, abu jauni mirė: Algirdas keturiasdešimties žuvo autoavari-
joje, Bronių 39-erių ištiko širdies infarktas. Liko daug neįgyvendintų 
svajonių: neišleisti eilėraščių rinkiniai, apybraižos, rusų literatūros 
kūrinių vertimai į lietuvių kalbą.

Monika Volungevičiūtė-Amšiejienė (Zigmo)
Marytė Volungevičiūtė-Volungevičienė (Zigmo)

Negalima nepaminėti ir Zigmanto Volungevičiaus seserų Moni-
kos bei Marytės likimų. Monika Volungevičiūtė ištekėjo už Jono Am-
šiejaus iš Druskininkų kaimo, apsupto miškų, esančio tarp Ryliškių ir 
Merkinės, šalia vinguriuojantis Nemunas. Neramūs buvo pokario me-
tai. Žmonės bijojo bendrauti, kalbėti, dažnai kaimynų santykiai buvo 
išsprendžiami labai drastiškai.

SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė
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Jonas Amšiejus buvo našlys, turėjo du vaikus. Vedęs Moniką Vo-
lungevičiūtę iš Navasodų, susilaukė dar septynių atžalų: Aleksandro 
– 1917 m., Aleksandros – 1919 m., Onos – 1922 m., Jono – 1924 m., 
Marytės – 1927 m., Aldonos – 1928 m., Bronės – 1931 m. Gausios šei-
mos nariai jau buvo pradėję skirstytis iš tėvų namų, dukra Aleksandra 
jau buvo ištekėjusi, kai 1947 m. rugsėjo 22 d. Monika ir Jonas susiruo-
šė vykti į Alytų. Namuose liko jų vaikai. Tėvai negrįžo pirmą, antrą ir 
trečią dieną. Kaime pasklido žinia, kad dingo Amšiejai su visu vežimu 
ir pora arklių. Taip jie ir neatsirado, tik vėliau ties Alytaus sanatorija iš 
Nemuno buvo ištraukti du skenduoliai: vyras ir moteris, nušauti ir su-
rišti viela. Palaidoti jiedu kaip nežinomi asmenys, bet kai kurie žmonės 
teigia, jog tai buvo Monika ir Jonas Amšiejai.

Sunku žodžiais išsakyti šią tragediją. Galbūt kada nors pokario 
rezistencinės kovos tyrinėtojai ras būdų, kaip nustatyti žuvusiųjų ta-
patybę. Nors iš tikrųjų labai abejotina, nes metai bėga, o tų įvykių 
liudininkai ar dalyviai pamažu išeina iš šio pasaulio, su savimi išsineš-
dami baimę, skriaudą, o kiti ir daugybę metų melo ar paslapčių.

1946 m. kitų šeimos narių akivaizdoje žiauriai nužudytas dvide-
šimt devynerių metų vyriausias Amšiejų sūnus Aleksandras. Iki karo 
jis spėjo pabūti ulonu Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Alek-
sandro žudikus šeima vadino banditais. Vėliau Amšiejai savo sodyboje 
leido įsirengti partizanams slėptuvę, bunkerį.

1995 m. birželio 29 d. laikraščio „Alytaus naujienos“ 126 (7979) 
nr. išspausdintas Vinco Remeikos straipsnis: „Ką teisė Partizanų Karo 
Lauko (PKL) teismas“. Paskaičius straipsnį lyg ir aiškėja, kas atsitiko 
Amšiejų šeimai. Dėl savo šeimos tragedijos Amšiejai kaltino partiza-
ną, slapyvardžiu Studentas. Jie turėjo ne tik įtarimų, bet ir tiesioginių 
įrodymų, apie kuriuos tada bijojo, o vėliau nenorėjo atvirai kalbėti, 
nes Studento giminaičiai ir jų palikuonys niekuo nekalti. Štai ištrauka 
iš minėto straipsnio laikraštyje: „Atskleidus ir gerai ištyrus kai ku-
rių partizanų veiksmus: kankinimus, grobstymus ir deginimus, jiems 
buvo surengtas PKL teismas – tai Gegužei, Jurginui, Riešutui, Tėve-
liui, Ūseliui ir Studentui. Teismas, nustatęs, kad jie partizanų vardu, 
naudodamiesi jų ženklais, be saiko girtavo, rinko pinigus, atiminėjo iš 
gyventojų turtą, žudė ne tik vyrus, bet ir senelius, moteris ir vaikus, 
degino sodybas, nuteisė sušaudyti minėtus kovotojus, bet nuospren-
džio įvykdyti nespėjo.

Po šio teismo nuteistieji susijungė į vieną bandą, toliau tęsė savo 
kruvinus darbus, prie jų prisidėjo tokių, kurie užsiėmė grobimu, as-
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meninių sąskaitų suvedinėjimu ir kt. Ši krauju susi-
tepusi rankas apie 30 žmonių banda, vadovaujama 
Studento, suskilo į skyrius po keletą žmonių, slapstėsi 
ir nuo tikrų partizanų, ir nuo stribų, rusų. Taip jie pa-
mažu žuvo įvairiomis sąlygomis ir įvairiose vietose.“

Likę be tėvų, Amšiejų vaikai sovietiniais laikais 
buvo kaltinami esą sovietinės santvarkos priešai, nes 
paaiškėjo, jog jų sodyboje buvo Lietuvos partizanų 
bunkeris – tokiems žmonėms platesnių kelių tada ne-
buvo. Dabar, Lietuvos nepriklausomybės metais, jie 
vėl bijo atskleisti savo biografiją, nes jų šeimos nariai 
išžudyti „miško brolių“. Kas atsakys, kodėl? Ir kaip 
paaiškinti, kodėl?

Marytė Volungevičiūtė ištekėjo už Rodukos kaimo 
Roko Volungevičiaus, kuris buvo raštingas žmogus, 
kas jį ir pražudė. Dar iki karo Rokas dirbo seniūnijos 
raštininku. Po karo jam buvo liepta eiti apylinkės pir-

mininko pareigas. Pasirinkimas, panašiai kaip ir navasodiškio vaclovo 
Baryso atveju, buvo menkas: arba dirbi, arba važiuoji į Sibirą, o čia 
dar kaimynai  pradėjo prašyti, kad apsiimtų, nes bijojo naujos valdžios 
statytinių. Rokas Volungevičius gerai žinojo, jog ne vietinis žmogus 
eidamas jo pareigas būtų blogesnis variantas visiems.

1948 m. liepos mėnesį Marytės giminaičiams buvo pranešta, kad 
kaimynai rado ją nušautą ganykloje šalia nebaigtos melžti karvės. Jos 
vyrą Roką Volungevičių nušovė troboj, o du jų paauglius sūnus Vincą 
ir Vytautą – kieme. Gyvas liko šešiametis Juozukas, kuris kaip sėdėjo 
tėvui ant kelių, taip nuo jo ir neatsitraukė, apsikabinęs kruviną tėvo 
kūną. Mirusius palaidojo kaimynai, nes Marytės brolis Zigmantas jau 
buvo Sibire, Zigmanto sūnus Algirdas su šeima taip pat ten, o Bronius 
už antisovietinę veiklą kalėjime. Šešiametį Juozą Volungevičių pri-
glaudė geraširdė merkiniškė Kielienė, vėliau jis gyveno pas pusbrolį, 
Monikos sūnų iš Druskininkų kaimo.

Tai vieno nedidelio Dzūkijos kaimo tragiška pokario metų istori-
ja. Sudėtingi ir painūs žmonių likimai, tačiau šių tragedijų tikriausiai 
nebūtų buvę, jeigu nebūtų kilęs karas. Pradėdami karą, žmonės suku-
ria nelaimes ne tik kitiems, bet ir sau. Todėl didžiausia pagarba tiems, 
kurie stengiasi išlaikyti pasaulyje taiką. 

Naujas kryžius Navasodų kaime
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Navasodų kaimo palikuonys 2015 m. liepos 18 d., pagerbdami vi-
sus gyvenusius šiame kaime žmones, iškentėjusius pokario tragedijas, 
grįžusius iš Sibiro be sveikatos ar palaidotus tremtyje, Navasodų kai-
me vietoje seno, jau griūnančio kryžiaus pastatė naują. Šio pagerbimo 
įgyvendinimo iniciatorė buvo navasodiškė Danutė Volungevičiūtė-
Bačinskienė, lėšas skyrė Navasodų kaimo šeimų palikuonys. Kryžių 
padirbo Zigmas Kinderis, Subartonių kaimo medžio drožimo meistras, 
o pašventino Merkinės parapijos klebonas Robertas Rumšas.

Literatūra ir šaltiniai

Navasodų kaimo gyventojų ir jų palikuonių pasakojimai.
Remeika, Vincas, Ką teisė Partizanų Karo Lauko (PKL) teismas, Alytaus naujie-
nos, 1995 m. birželio 29 d., Nr. 126 (7979).
Vikipedija (internetinė enciklopedija).
Kavaliauskienė, Scholastika, Dar žydi sodai Navasoduos, Alytus, 2010.
 

 

Navasodų kaimo šeimų palikuonys, susirinkę po šv. Mišių prie Merkinės parapijos 
bažnyčios (Varėnos r.) paminėti kaime gyvenusių artimųjų. Daugelis jų prisidėjo 
prie kryžiaus pastatymo. 
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JUsTINAs sAJAUskAs

ŽODIS APIE BROLĮ

1953 m. vasario 3 d. Prienų šile žuvo paskutinis Pietų Lietuvos 
(Nemuno) partizanų srities vadas Sergijus Staniškis (slapyvardžiai: 
Pelė, Antanaitis, Litas, Viltis, Tėvukas, Uošvis, Vincas), vienas iš tų, 
kuriems pasitraukus jų vardas nenugrimzta užmarštin, priešingai – 
eina garsyn. Kiekvienas tokio žmogaus žingsnis vertas kuo atidžiausio 
palikuonių žvilgsnio.

S. Staniškis gimė 1899 m. Marijampolės apskrities Padovinio (vė-
liau Gudelių) valsčiaus Geležinių kaime. Šiandien šis kaimelis sutapęs 
su tokiais pat nedideliais Gyviškiais. Geležiniuose 1830 m. gimė ir se-
niausias žinomas Sergijaus protėvis, motinos tėvas Kazys Boruta.

Sergijaus motina Marija Borutaitė buvo ištekėjusi du kartus. Pir-
mąsyk – už Kieliaus, su kuriuo turėjo dukrą Mariją Kieliūtę-Venciu-
vienę, sūnų Pijų ir dar vieną, jau užmirštą vaiką. Ji – rašytojo Kazio 
Borutos teta ir krikštamotė. Likusi našlė, Marija Kieliuvienė ištekė-
jo už to paties kaimo ūkininko, Liudvinavo giesmininko (kantoriaus) 
Mykolo Staniškio. Su juo sugyveno dar aštuonis vaikus: sūnus Juozą, 
Sergijų, Antaną, Kazį ir dukras Mikaliną (Jurgelienę), Magdaleną (Ža-
deikienę) ir Albiną (Gustaitienę). Dar viena sesuo mirė maža.

Arčiausiai Geležinių buvo Liudvinavo pradžios mokykla. Pasi-
mokęs joje, Sergijus iki Pirmojo pasaulinio karo mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Karo metu gyveno tėviškėje. 1919 m. grįžęs į Marijam-
polę, įstojo į naujai įkurtos Realinės gimnazijos III klasę. Pasimokęs 
dvejus metus, nuėjo į savanorius, paskui įstojo į Kauno karo mokyklą.

1923 m. kariūnas Staniškis dalyvavo Klaipėdos išvadavime,  
1926 m. gruodžio 17 d. perversme – malšino Alytuje prieš perversmą 
pakilusius „kontraperversmininkus“.

1932 m. vedė Salomėją Bastytę, augino dvi dukras Danutę ir Jū-
ratę. 1935 m. perkeliamas į Kauną. Nuo 1938 m. majoras S. Staniškis 
vadovauja eskadronui Kauno karo mokykloje. Bėga įprastas sėkmin-
gai karjeros laiptais kopiančio kariškio profesionalo gyvenimas.

JUsTINAs sAJAUskAs
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Neįprastas jis pasidarė 1940 m. birželio 15-ąją po kaimynės iš 
Rytų ultimatumo ir okupacijos. Naujoji valdžia iš pirmųjų dienų susi-
domėjo majoru S. Staniškiu. Kodėl? Žinojo, kad jis žodžio „Lietuva“ 
niekada nerašė ir nerašys mažąja raide? Vykdė Vitkausko ir kitų iš-
davikų planą neutralizuoti potencialius neišvengiamo pasipriešinimo 
vadus? „Visi karininkai jau sunaikinti, likęs tik tavo brolis“, – per tar-
dymą prasitarė saugumietis Antanui Staniškiui.

Sergijus slapstosi paliose, kaime, miškuose. Viena paskutinių jo 
prieglaudų buvo Prienų rajone, Šmurų kaime, pas Anelę Zujūtę-Ru-
seckienę-Palmę. Čia jis gyveno nuo 1951 m. rugsėjo iki 1952 m. balan-
džio. Pajutęs pavojų, išėjo į Prienų miškus – paskutinę savo prieglaudą. 
Detalė: slapstydamasis Šmuruose, šeimininkams Ruseckams liepė jį 
vadinti Vincu, ir tik Vincu. Tai bene paskutinis partizaniškas vado sla-
pyvardis.

1952 m. per Jonines Prienų šile, Juodaraistyje, išduoti žuvo 
Geležinio Vilko rinktinės vadas V. Menkevičius-Spyglys ir kariai  
V. Navickas-Dėdė, K. Marčiulaitis-Slanka, A. Banislauskas-Klajūnas,  
V. Bražinskas-Smauglys ir P. Kižys-Pranelis. Tą patį vidurvasarį žuvus 
paskutiniams S. Staniškio-Lito adjutantams, Geležinio Vilko rinktinėje 
neliko partizanų – vyrų. S. Staniškis, kuris jau keli mėnesiai gyveno 
tame pačiame miške, nenuleidžia rankų ir 1952-08-05 įsakymu pake-
lia į laisvės kovotojas partizanų talkininkes Antaniną Kurtinytę-Liepą 
ir Moniką Marčiulionytę-Nykštuką. Kartu su Regina Jančiauskaite-
Pempe jos sudarė 1952-08-20 atkurtą Geležinio Vilko rinktinės Deši-
nio tėvūniją: Liepa – vadė, Nykštukas – padėjėja, Pempė – štabo narė?

Daugelį čia paminėtų ir nepaminėtų partizanų vado gyvenimo 
faktų savo atmintyje išsaugojo jau minėtas S. Staniškio brolis Anta-
nas. Jis gimė 1907 m. tuose pačiuose Geležiniuose, mokėsi toje pačioje 
Liudvinavo pradžios mokykloje, o ją baigęs – Marijampolės gimnazi-
joje (joje besimokydamas, 1920–1923 m. gyveno Marijampolėje kartu 
su būsimuoju rašytoju K. Boruta). Po Marijampolės mokėsi didmies-
čiuose:  pasirinkęs metalurgiją, specializavosi metalo liejime. 1937 m. 
inžinierius A. Staniškis tris mėnesius stažavosi Švedijoje, 1940-aisiais 
gyveno ir dirbo Kaune. Vokietmečiu jis – akcinės statybos bendrovės 
Mechaninių dirbtuvių Nr. 1 direktorius. Pasikeitus valdžiai, 1951 m. 
vadovauja Kauno laivų dirbtuvių liejyklai.

Saugumo persekiojamas Sergijus dažnai slėpdavosi pakaunėje, 
Lapėse. Čia jį aplankydavo Antanas. Ar ne šie susiėjimai paskatino 
jaunesnįjį brolį vėliau, jau gyvenimo saulėlydyje, parašyti atsimini-
mus apie brolį – partizaną?

ŽODIS APIE BROLĮ
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A. Staniškis mirė Kaune 1999 m. Kaune ir palaidotas. Atsimi-
nimai „Kariuomenės majoras Sergejus Staniškis“ parašyti 1990 m., 
viešumon išėjo visai neseniai. Džiaugiuosi gavęs juos perskaityti ir 
dėkoju už tai Birutei Jurgelytei-Pakrosnienei, Antaninai Kurtinytei-
Meckėlienei-Liepai, Anelei Zujūtei-Ruseckienei-Palmei bei partizano 
tėviškėje gyvenantiems Samuoliams. Tikiuosi – džiaugiuosi ne aš vie-
nas.

JUsTINAs sAJAUskAs (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas, muziejininkas. 
Mokėsi Biriulkoje (Rusija), Marijampolėje ir Vilniuje. Baigęs Vilniaus valstybi-
nį universitetą, dirbo įvairius darbus Marijampolėje. Nuo 2000-ųjų – Marijam-
polės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius. Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys. Apie pokarį Lietuvoje parašė straipsnių ir knygas 
Suvalkijos geografija (2001), Užkritę lapai (2007), Žinau tavo vardą (2009),  
Neužmirštami Suvalkijos vardai (2014), Ištark mano vardą (su A. Vilutiene, 
1999), Marijampolė: partizaninis karas (su Stanislovu Sajausku, 2012).                                                                         
                                                       

Justinas Sajauskas
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ANTANAs sTANIŠkIs

KARIUOMENėS MAJORAS  
sERgEJUs sTANIŠkIs

Sergejus, Marijos Borutaitės-Staniškienės sūnus, yra Borutų di-
nastijos, gimęs 1899 m. Marijampolės apskrityje, Padovinio valsčiuje, 
Geležinių kaime. Motinos tėvas Kazys Boruta gimė 1830 m. Tai maž-
daug tie laikai, kai po Vienos kongreso 1815 m. Suvalkų gubernija, 
esanti nuo Nemuno į vakarus, kaip ir visa Lietuva, buvo Rusijos užim-
ta. Sergejaus senelis K. Boruta buvo kūrybingas, nagingas ūkininkas. 
Nebuvo girtuoklis ir skaitėsi su skatiku.

Vaikus į mokslus leido tik vyresnius, o jaunesniuosius skaityti ir 
rašyti mokė pats tėvas ir vyresnieji vaikai, kurie jau buvo lankę pra-
džios mokyklą. Į aukštesnius mokslus neleido, nes vertino, brangino 
savas rankas. Dirbo iš peties vasarą, nežiūrėdami į saulę – tamsy kėlėsi 
ir tamsyje gulė, o žiemą neiškūlę rugių dviejų klojimų neidavo pusry-
čių.

Kadangi tuomet technika buvo menka, tai visi ūkio padargai, kaip 
žagrės, akėčios, kultivatoriai (drapakai), vežimai, geldos, loviai, buvo 
gaminami iš medžio, išskyrus kai kurias iš plieno senelio rankomis nu-
kaltas detales. Įvairius audeklus audė jo žmona, o šeimai ypač kasdie-
ninius darbo drabužius siuvo pats senelis.

Sergejaus senelis ekonomiškai gyvendamas ne tik turimą žemės 
valdą padidino pusantro karto – apie 50 ha, ir vaikus išleido į nema-
žesnius ūkius, bet ir Marijampolėje senatvei ramiai praleisti nusipirko 
gyvenvietę: ilgą medinį namą, sodą, daržą ir kitus reikalingus trobe-
sius gyvuliams ir paukščiams laikyti, kad įpratus ūkiškai tvarkytis 
nereiktų nuobodžiaut senatvėje. Medinio namo pusę nugriovė, o toje 
vietoje pastatė mūrinį. Senelis mirdamas Marijampolės gyvenvietę už-
rašė keturiems vaikams po lygiai, o dukrai Marijai (Sergejaus motinai) 
ir sūnui Kaziui, kuriam liko tėviškė – tik po 100 rublių. Už tai Marijai ir 
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Kaziui leidžiant vaikus mokytis į Marijampolės gimnazijas buvo leista 
apsigyventi mediniame namo gale, kur buvę trys kambariai: vienas 
virėjai, kitas mergaitėms, o trečias berniukams. Kai Sergejus mokėsi 
Marijampolės gimnazijoj, gyveno viename kambaryje su tėviškėje li-
kusio Kazio sūnum Kaziu, kuris vėliau tapo garsiu rašytoju. Šiandien 
rašytojo tėviškėje yra jo memorialinis muziejus. Sergejui išėjus į Karo 
mokyklą, jo vieta atiteko man. Tad trejus paskutinius būsimojo rašyto-
jo mokslo metus gyvenau su juo vienam kambaryje. Sergejaus motina 
yra jo krikšto mama.

Mano tėvas prieš senatvę gyveno pas savo seserį Kieliūtę-Labu-
tienę [J. S.] kitame Dovinės upės krante, kaip ir senelis Kazys Boruta. 
Tėvas buvo Liudvinavo kantorius. Jie tuomet buvo vertinami daugiau 
negu kiti kantoriai. Kadangi senelis Boruta [J. S.] mano tėvą gerai 
pažinojo, tai išdrįso piršti savo dukterį, našlę Mariją, kuri turėjo tris 
vaikus iš pirmo savo vyro. Iš karto tėvas nedrįso, nes visas ūkis tokio-
mis sąlygomis priklausė pirmo vyro vaikams. Senelis jį drąsino, kad 
savo dukters Marijos neapleis, tai drauge – ir jo. Tuomet tėvas sutiko 
vesti. Žinodamas savo padėtį, jis pirmo žmonos vyro visus tris vaikus 
išleido į šalį – į didesnes žemės valdas, negu visi trys turėjo savo ūkyje  
(24 ha). Dabar kiekvienas turėjo daugiau negu 30 ha. Dar prieš išlei-
džiant pirmo vyro vaikus į šalį, mano tėvas, pasitaikius progai, greta 
esamo ūkio nusipirko dvi sodybas po 6 ha. Tuomet jo ūkis padidėjo 
iki 36 ha.

Sergejus, pasimokęs Liudvinavo pradžios mokykloje, mokslą tęsė 
Marijampolės gimnazijoj iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Iki jo pabai-
gos nesimokė, gyveno tėviškėje. Nuo 1914 m. lapkričio iki 1915 m. 
rugsėjo tėviškė buvo karo zonoje, figūravo rusų artilerija. Pėstininkų 
apkasai buvo toliau, 2–3 km nuo tėviškės, o vokiečių apkasai dar maž-
daug už kilometro. Tuomet Sergejui buvę 15 ar 16 metų, ir jis turėjo 
neblogą karo praktiką. Matė, kaip rusai apšaudė vokiečių pozicijas ir 
kaip vokiečiai apšaudė rusų pozicijas, ir dar kaip rusai apšaudė vo-
kiečių lėktuvus. Tuomet lėktuvai skraidė žvalgybos tikslais, o bombų 
mėtė nedaug. 1915 m. vasarą Sergejus prekiavo su rusų kareiviais pa-
pirosais ir degtukais. Prekiavo tik pėstininkų apkasuose. Tuomet už-
frontės miesčiukuose papirosų buvo pakankamai.

1915 m. rugsėjo pradžioje, kada vokiečiai paėmė Kauno fortus, 
visas frontas pasitraukė į rytus ir daugiau iki karo pabaigos negrįžo. 
Prasidėjo vokiečių okupacijos metas. Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
kaimas Sergejaus tėvą išrinko šaltyšium – seniūnu. Pirmiausia vokie-
čių žandarai drauge su tėvu ėjo per kaimo gyventojus ir surašinėjo 
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žmones, žemę, gyvulius, paukščius. Drauge ėjo ir Sergejus, nes tėvas 
nemokėjo vokiečių kalbos, o Sergejus susikalbėdavo.

Sudarius minėtus sąrašus, prasidėjo rekvizicijos. Per savaitę nuo 
kiekvienos melžiamos karvės – po 1 kg sviesto, nuo kiekvienos viš-
tos ir anties sezono metu – po 1 kiaušinį, kaip mėsa – nepamenu, seni 
laikai, o reikėjo, be abejo. Nuo darbingų vyrų ir moterų buvo imami 
mokesčiai – pagalvės, rodos, 5 markės per metus. Vyrai atitinkamu 
metu, ypač karinės tarnybos amžiaus, turėjo kas mėnuo vokiečių įs-
taigai pasirodyti. Galėjo būti – ir buvo, kad jiems reikalingi būda-
vo paimami darbams į Vokietiją, daugiausia karo reikalams. Arklius 
kas metai reikėjo vesti į apskrities miestą, parodyti vokiečiams. Ku-
rie jiems patikdavo – ypač geresni, čia pat būdavo rekvizuojami, o 
kurie ne, kakle ar šlaunyje išdegindavo atitinkamą raidę. Tėviškėje 
arkliams, kurių parodyti nevesdavo, Sergejus pats tokias raides išde-
gindavo, nes vokietis, pamatęs arklį be raidės, tuojau jį rekvizuoda-
vo. Be to, buvo rinkliavos būtinai sudžiovintų medžių lapų, dilgėlių, 
tabako, baltųjų dobiliukų, pievų kūjučių, karklų rykštelių – tik ne-
džiovintų... Viską sunešdavo pas kaimo šaltyšių, o šis paeiliui kaimo 
pastote veždavo į surinkimo punktą. Jei kuris ūkininkas prievolės 
neatlikdavo, būdavo baudžiamas piniginėmis baudomis arba rasdavę 
būdą kitaip jas išreikalauti. Kadangi seniūno pareigos buvo didelės, 
tai Sergejus, kaip susikalbantis vokiškai ir veiklus, tėvui buvo didelis 
pagalbininkas.

Praslinkus Pirmajam pasauliniam karui, vokiečiams apleidžiant 
Lietuvą, Marijampolėje 1919 m. įsisteigė realinė gimnazija. Tais pa-
čiais metais Sergejus šioj gimnazijoj išlaikė egzaminus į III klasę.  
1920 m. baigė keturias klases, patarnavęs metus savanorių kariuome-
nėje, įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1923 m. Pirma jo, kaip ka-
rininko, tarnyba buvo Vilkaviškyje, kavalerijos ulonų pulke. Po trijų 
tarnybos mėnesių čia pat buvo paskirtas į mokomąjį eskadroną, kuris 
ruošė pulkui puskarininkius. 1924 m. Marijampolėje buvo įsteigtas 
bendras mokomasis eskadronas – brigada visai Lietuvos kavalerijai 
ruošti puskarininkius. Į ją paskirtas ir Sergejus. 1925 m. gale ši kavale-
rijos brigada buvo išformuota, o ulonų pulkas iš Vilkaviškio perkeltas 
į Alytų. Tuomet ir Sergejus buvo perkeltas į Alytų, į ulonų pulką, ir 
vėl paskirtas į mokomąjį eskadroną. 1926 m. gruodžio mėnesį įvyko 
Lietuvoje politinis perversmas. Alytuje kūrėsi kontrrevoliucionieriai 
perversmui sužlugdyti. Juos Sergejus likvidavo, už tai buvo apdova-
notas Vyties kryžiumi. Be to, 1923 m., dar būdamas Karo mokykloj, 
dalyvavo vaduojant Klaipėdą iš prancūzų kariuomenės. Buvo apdo-
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vanotas medaliu. Dar vieną medalį gavo Lietuvos nepriklausomybės 
10-ies metų sukakties proga.

1932 m. vedė ir tais pačiais metais pradėjo ruoštis neakivaizdiniu 
būdu įsigyti brandos atestatą, nes, kaip minėta, Karo mokyklą baigė 
turėdamas tik keturių klasių cenzą. Brandos atestatą įsigijo 1937 m. 
1934-aisiais pradėjo eiti kapitono pareigas – vadovavo eskadronui, o 
1935 m. perkeltas į gusarų pulką Kaune, Žaliakalnyje. Jau buvo kapi-
tonas. 1938 m. paskirtas Kaune į Karo mokyklą eskadrono vadu majo-
ro pareigoms. Išlaikė egzaminus.

1940 m. birželio 15 d. aš, parėjęs iš tarnybos, apie 15 val. išgirdau 
skelbimą, kad pakeista vyriausybė, kad ministras pirmininkas jau ne 
Merkys, o generolas Raštikis. Dar po pusės valandos per radiją išgir-
dau pranešimą: sovietai įteikė ultimatumą Lietuvai. Priežastis – konf-
liktas dėl sovietų kariuomenės bazių Lietuvoje. Pakeista vyriausybė 
nepatenkino (rusų), tad „šiandien sovietų kariuomenė peržengia Lie-
tuvos sieną“ keliose vietose: per Eišiškes – kitų vietų neprisimenu, o 
20 val. kariuomenės vadas generolas Vitkauskas sovietų kariuome-
nę pasitiks Kaune. Nustebau ir žmonai pasakiau, kad A. Smetona yra 
pirmas ir paskutinis Nepriklausomos Lietuvos prezidentas, o Lietuvos 
nepriklausomybei galas. Galvodamas, kad iki 20 valandos dar daug 
laiko, nusiraminimui nuėjau į profsąjungos rūmus, kurie ir dabar yra 
toj pačioj vietoj Vytauto prospekte, nes žinojau, kad ten tuo laiku turi 
vykti įmonių darbininkų festivalis. Bet vis vien neramu ir, pabuvęs 
apie valandą laiko, nutariau eiti namo. Priėjęs Laisvės alėjos ir Vytau-
to prospekto sankryžą, pamačiau sovietų tankus, Parodos gatve be-
sileidžiančius į miestą ir vis sukančius Laisvės alėja Soboro link. Tik 
vienas pasuko į priešingą pusę, sustojo prie Vytauto Didžiojo poilsio 
parko vartų ir liko stovėti. Man bestebint, pravažiavus kokiai 20-čiai 
tankų ir daugiau nepasirodant, pradėjau eiti namo. Parodos gatve kilau 
į kalną. Ties viduriu įkalnės pamačiau neseniai nulaužtus du telefono 
stulpus. Tai galėjo padaryti tik tankai ir dar strateginiu sumetimu, nes 
Parodos gatve pakilus į kalną, dešinėje pusėje ne per toliausiai buvo 
gusarų pulkas, o kairėj, galima sakyti, čia pat, šarvuočių rinktinė – tai 
tikslas nutraukti susisiekimą su minėtais karo objektais.

Tą pat birželio 15 d. ir maždaug tuo pačiu laiku Sergejus gavo 
šaukimą – įsakymą atvykti į gusarų pulką Žaliakalnyje ir, jodamas Pa-
nemunės tiltu, sutiko sovietų tanką. Vienas kitam nieko nesakę, vykdė 
gautus įsakymus. Sergejus, perjojęs tiltą, nejojo Juozapavičiaus pros-
pektu per Šančius, o pasuko į kalną ir Žaliakalniu, nežymiais keliais, 
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atjojo į gusarų pulką. Anksčiau buvo galvota be generolo Vitkausko 
sudaryti frontą ir neleisti sovietų kariuomenei įeiti į Kauno miestą. Bet 
jau „šaukštai po pietų“, nes sovietų kariuomenė į Kauną atvyko žy-
miai anksčiau, negu buvo pranešę, 20 valandą. Tai nebuvo mūsiškiams 
kokia ypatinga karo strategijos paslaptis, o tik mūsiškiai nesuspėjo, 
nes maža buvo laiko, be to, dar nešvarus generolo Vitkausko,  kariuo-
menės vado, poelgis.

Majoras Sergejus nuolatinei tarnybai grįžo į gusarų pulką, nes 
Karo mokykloje darbas nutrūko. O 1941 m. apie spalio mėnesį, „kaip 
galintis būti pavojingas“, jis sovietų buvo išleistas į atsargą.

Kadangi Sergejus jau prieš kelerius metus turėjo nusipirkęs ne-
toli Kauno, Lapėse, 38 ha žemės sklypą, kuriame buvo pasistatęs gy-
venamą namą bei pradėjęs statyti kluoną ir tvartą, apsigyveno ten ir 
plėtė ūkį. 1941 m. birželio 15 d. prasidėjo lietuvių vežimas į Sibirą. 
Vieną dieną kieme pasirodė du ginkluoti vyrai ir netikėtai susitiko su 
Sergejumi, kuris buvo apsivilkęs civiliai, o kad vyksta toks vežimas, 
žinojo. Atėjūnai paklausė, kur yra karininkas Staniškis. Sergejus jiems 
ranka parodė į pirkios duris, o pats, turėdamas parabelį, spruko už 
kluono, kur buvo griovys, apaugęs karklais... Ir į netoli esantį mišką. 
Tuomet žmona turėjo tarnybą Kaune, kur ir gyveno, o jis su dviem 
mažametėmis dukromis ir samdyta šeimininke gyveno savo ūkyje. 
Sergejus miške sutiko tokį slapuką. Vakarui atėjus, tamsyje abu ėjo į 
Sergejaus ūkį pernakvoti, o auštant vėl grįžo į mišką. Beeidami keliu į 
namus, pamatė su šviesom atvažiuojantį sunkvežimį. Trauktis nebuvo 
kur. Sergejus metėsi į priešingą kelio pusę. Draugui pasakė: „Jei sunk-
vežimis bandys sustoti ir sustos, jei pasirodys pavojingi žmonės, aš 
šausiu į šviesas, tu – į priešus, o po to abu į priešus – ginsimės.“ Bet 
sunkvežimis nesustojo, ir viskas baigėsi gerai. Toks gyvenimas tęsėsi, 
ligi išvyko vokiečių kariuomenė.

Visą vokiečių okupacijos laiką Sergejus gyveno ūkyje ir jį plėtė. 
Žmona paliko Kaune tarnybą ir grįžo į ūkį šeimininkauti. Nors Ser-
gejus ir nesmerkė stikliuko, bet viskas buvo su saiku. Be to, jis mėgo 
kortuoti, ir jam sekėsi. Kauną neblogai pažinojo, turėjo daug draugų, 
kurie padėjo ir ūkį plėsti. Aš, būdamas akcinės statybos bendrovės 
Mechaninių dirbtuvių Nr. 1 direktoriumi, taip pat padėjau ūkį plės-
ti, nes jis man padėjo studijuojant universitete. Kai frontas artinosi 
prie Lietuvos sienos, ūkyje buvo bemaž visi trobesiai ir žemės ūkiui 
reikalingos mašinos. Viduryje kiemo perkūnsargis. Prie gyvenamo-
jo namo šulinys su rankine pompa pumpuoti vandeniui į rezervuarą, 
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kuris įrengtas pastogėj. Iš rezervuaro vanduo paduodamas į virtuvę ir 
vonią nusiprausti.

S. Staniškio šeima. Iš kairės sėdi: motina Marija Borutaitė-Staniškienė, jos pir-
mosios santuokos duktė Marija Kieliūtė-Venciuvienė. Stovi: Mikalina Staniškytė-
Jurgelienė ir Magdalena Staniškytė-Žadeikienė. 1923–1924 m.
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Kai frontas artinosi prie Kauno, ūkyje palikęs vietininką, pasi-
kinkęs arklius į ilgavežimį, su reikalingiausia manta ir šeima Sergejus 
pasitraukė Jurbarko link, kur gyveno žmonos giminių. Čia jis buvo vo-
kiečių paimtas kasti apkasus, bet pabėgo – pasišalino. Užėjus sovietų 
kariuomenei, grįžo namo. Neprivažiavęs namų, išlipo iš vežimo ir nu-
ėjo pas kaimyną, kuris taip pat tik per plauką liko neišvežtas į Sibirą. 
Žmona viena su pilnu vežimu parvažiavo namo.

Kodėl Sergejus nepasitraukė į Vakarus, kodėl bijojo tiesiog va-
žiuoti į namus? Išvada tokia: Amerika ir sovietai kariavo drauge, tai 
gal ir Lietuvoje bus jau kitokia tvarka negu 1940–1941 m. Antra, gaila 
palikti šeimą ir ūkį. Žmona kategoriškai atsisakė pasitraukti iš Lietu-
vos. Be to, Meškauskienė-Novikaitė per radiją iš Tarybų Sąjungos, kur 
buvo karo metu pasitraukusi, ragino lietuvius iš Lietuvos nesitraukti, 
nes vežimų daugiau į Sibirą nebus, išskyrus generolus Plechavičių, Ku-
biliūną... Aš savo ausimis girdėjau. Jei, sugrįžus į Lietuvą sovietams, 
jų tvarka pasirodytų nepageidaujama, tai, pasirodžius vokiečiams, bus 
galima pasitraukti į Vakarus, nes karo metu vietovės dažnai pereina 
iš rankų į rankas. Bet reikalas nuėjo atvirkščia, kaip tikėtasi, vaga. 
Sergejus, nuo šio momento niekam nereikalingas, nesirodė. Žmona 
aiškino, kad vyras vokiečių buvo paimtas apkasų kasti ir negrįžo. Ji 
iš vietinio valsčiaus buvo paėmusi raštą, pagal kurį liudininkas matė, 
kad Sergejus vokiečių buvo paimtas.

Vieną dieną pas kaimyną, pas kurį slapstėsi Sergejus, pasirodė 
du ginkluoti vyrai. Juos pastebėję, Sergejus ir kaimynas su ginklais 
rankose sulindo į pakrosnį (papečkę) ir užsisklendė mediniu dang-
čiu. Ginkluoti vyrai atėjo į pirkią ir apsidairę šeimininkei liepė nuim-
ti dangtį. Ši atsakė, kad jėgų neturi, nes dangtis stipriai pritvirtintas. 
Vyrai liepė atnešti kirvį. Ši atnešė. Liepė sukapoti dangtį. Ši atsakė: 
sugadins pečių ir neturės kur duonos kepti. Šie nuimti dangčio nesi-
ryžo ir išėjo. Be to, iš anksto buvo sutarta, kad žmona – šeimininkė, 
nuimdama dangtį, prieš angą nestovėtų, kad nebūtų nušauta. Po to 
Sergejus pradėjo slapstytis Kaune, Saulės gatvėje, pas gentį. Bet čia jį 
atpažino tarnaitė, kaip gusarų karininką. Sergejus perėjo slapstytis ar-
čiau tėviškės pas brolį Kazį. Dieną praleisdavo pirkioje, nakčiai eidavo 
į kluoną, miegojo po šiaudais. Bet ir čia jį pastebėjo kaimynai. Kadangi 
apie 1 km nuo brolio buvo miškas Žalgirė, Sergejus išvyko į mišką. Čia 
susitiko su partizanais, kurių apie dešimtis buvo iš jo tėviškės. Bet jis 
jiems savo nei vardo, nei pavardės nesakė, o jie jo nepažinojo. Pamiš-
kės gyventojai, saugumo užverbuoti arba dėl menko dalyko norėdami 
jam įsiteikti, vaikštinėdavo į mišką ir pranešinėdavo apie partizanus. 
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Tai darydamos moterys užsimaskuodavo verpimo rateliais, puodais, 
o vyrai – kirviais, skerspjūklėmis. Vaikštinėjo po mišką ir šnipinėjo. 
Miške buvo aptiktas toks vaizdas – negyva moteris atremta į medį, 
sėdi ratelyje ir verpia, o prie medžio užrašas: „Dabar turėsiu laiko ir 
prisiverpsiu“. Vieną dieną kariuomenė, plačiai išsiskleidusi, pradėjo 
medžioti partizanus. Sergejus su partizanu – eiguliu kiek kojos neša 

Broliai Staniškiai. Iš kairės: sėdi Juozas ir Sergejus, stovi Antanas ir Kazys
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pasileido Žuvinto ežero link, pasislėpė nendryne, vandenyje ligi ka-
klo, ir taip išbuvo ligi sutemos. Tuomet nuėjo pas netoliese gyvenusios 
Sergejaus sesės, pirmojo vyro dukters (Labutienės), kuri buvo mirusi, 
vaikus išsidžiovinti, prisiglausti.

Po to kurį laiką Sergejus slapstėsi pas brolius ir seseris. Kadangi 
visi dėl jo buvo tardomi, tai nei vienas nesiryžo ilgesnį laiką saugoti 
pas save, o dar miško partizanams jį lankant, nors ir nakties metu. Ser-
gejus tai nujautė ir, nenorėdamas saviems pakenkti, žinodamas, kad 
yra sekamas, nesistengė vienoje vietoje ilgiau pasilikti. Jis žinojo, kad 
pačiam iš brolio Kazio išėjus į mišką, šis ant tvarto šiauduose aptiko 
žmogų, kuris pasakęs: „Viskas gerai, nieko baisaus“, dingo – išėjo. 
Kazys įtarė, kad tai šnipas. Arba jam iš sesers Mikalinos išėjus po ke-
lių dienų atvyko saugumas ir gyveno kelias savaites, o sode esančiam 
mūriniam sandėlyje – kamaroj įrengė buveinę sumedžiotiems partiza-
nams tardyti. (Pas seserį Magdaleną Sergejus slapstėsi ilgiausiai, apie 
metus laiko.)

Saugumui susekti Sergejų nebuvo lengva, nes jis gyveno Kau-
no rajone, Lapėse, o tėviškė – Marijampolės apskrityje. Tokia padėtis 
jiems buvo sunkiai suprantama.

Sergejaus žmona iki 1951 m. ramiai mokytojavo Alytaus viduri-
nėje mokykloje, kur mokėsi abi jos dukros. Mano nuomone, padėtis 
pasikeitė, kai vieno brolio dukra pradėjo mokytis Marijampolės vidu-
rinėje mokykloje ir buvo apgyvendinta pas enkavedistą, kuris anks-
čiau tarnavo bernu pas brolį Juozą. Tas enkavedistas turėjo progos 
pažinti kitus Juozo brolius ir seseris, nes tik jis juos tardė dėl Serge-
jaus. Enkavedistas per brolio dukrą, kuri buvo pas jį Marijampolėje 
apgyvendinta, išsiaiškino Sergejaus padėtį, nes kaip tik nuo to laiko ir 
prasidėjo jo kruopštus ieškojimas. Pirmiausia užkliuvo Sergejaus žmo-
na – ją atleido iš mokytojos pareigų. Mane, gyvenantį Kaune, šio mies-
to saugumas pradėjo kamantinėti dėl Sergejaus 1951 m. Tada dirbau 
Kauno laivų dirbtuvėse. Saugume mane išlaikydavo nuo 17 valandos 
iki vidurnakčio. Saugumas ne kartą sakė, kad visi karininkai jau su-
naikinti, likęs vienas Sergejus, jį sunku surasti, nes mažai viešumoje 
rodosi. Rodydavo jo rašytus laiškus ir klausdavo, ar pažįstu rašyseną. 
Atsakydavau, kad neprisimenu, nors puikiai pažinojau. Jo rašysena 
skyrėsi nuo mano. Po kelis kartus tą raštą rašiau vis kitu parkeriu. Ati-
džiai sekė, ar nesijaudinu. Apšviesdavo mane. Vienas klausinėdavo, o 
kitas iš tamsaus kampo sekdavo mano laikyseną – elgesį. Palikdavo 
vieną kambaryje su visais raštais ant stalo. Spėdavau, kad mane seka 
pro rakto skylutę. Aš, raštų neliesdamas, ranką padėdavau ant stalo, 
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o ant jos – galvą, ir apsimesdavau, kad miegu. 
Reikėjo rašyti diktuojamus raštus – raportus, 
rodė Sergejų, nusifotografavusį miške... Jis fo-
tografavosi su kitais partizanais ir fotografijas 
išsidalindavo. Jei saugumas partizanus sume-
džiodavo, tai drauge sumedžiodavo ir fotogra-
fijas. Aš atsakydavau, kad Sergejaus nepažįstu, 
nes fotografijose buvo su ūsais, barzda, civiliai 
apsivilkęs, o jis karininkas – užsimaskavęs, ne-
galiu pažinti ir atrodo ne tas pats. Visuomet 
pabrėždavau, kad vokiečių buvo paimtas ap-
kasų kasti ir negrįžo. Tai žinojau iš Sergejaus 
žmonos. Jos apie 10 metų nematęs, nežinojau, 
kur ji gyvena. Kad Alytuje gyveno Sergejaus 
žmona, saugumas žinojo, nes davė jos adresą ir 
liepė nuvažiuoti sužinoti, kur yra josios vyras. 
Jei jis laisvai pasiduos, nebus baudžiamas. Aš 
nuvažiavęs žmoną radau bute, pasisveikinau ir 
tuoj paklausiau, ar nežinanti, kur yra Sergejus. 
Ji ašarodama atsakė, kad ją saugumas seka, ir 
net parodė pro langą, kad prie pušies sėdi vai-
kėzas – tai šnipas. Aš ateidamas taip pat mačiau 

sėdintį prie pušies, bet man išeinant jo jau nebu-
vo. Manau, kad šnipas saugumo buvo pasiųstas stebėti, ar tikrai buvau 
pas Sergejaus žmoną. Mane į stotį palydėjo Sergejaus dukra Danutė. 
Aš su ja atsisveikindamas pasakiau, kad viskas baigėsi labai gerai, o 
dėl manęs liepiau nesijaudinti, nes reikalai klostėsi neblogiausiai. Aš 
buvau labai patenkintas, kad nereikėjo su Sergejaus žmona leistis į 
kalbas. Mat turėsiu pranešti saugumui, apie ką su ja kalbėjausi, o ją 
jie klaus, apie ką kalbėjosi su manim. Jei nesutaps, tai klius abiem. Kol 
saugumas mane dėl Sergejaus kamantinėjo, vengiau susitikinėti ne tik 
su savaisiais, bet ir su giminėmis bei pažįstamais, vengiau net sveikin-
tis, nes saugumo buvo pirmas klausimas, su kuo mateisi, kur buvai ir 
ką kalbėjai. Be to, buvau nusistatęs kuo mažiau kalbėti ir žinoti apie 
Sergejų, nes buvo geriau tiesą sakyti, nemeluoti. Kai sugaus meluo-
jant, niekuo netikės, pražuvęs.

Mus sekė saugumas, o mes nemažiau sekėme jį. Kartą Sergejaus 
žmona ėjo su ryšuliu iš Alytaus į Ūdriją, kur anksčiau gyveno pas 
pažįstamus. Ją pasivijo nepažįstama su ryšuliu ant pečių ir sakėsi, kad 
neša į mišką partizanams reikalingų daiktų. Žmona su ja į kalbas ne-

Sergejaus Staniškio žmona  
Salomėja Bastytė-Staniškienė
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sileido, ligi išsiskyrė, nes įtarė esant šnipe. Kitąkart žmonos teta, tar-
doma dėl Sergejaus Kaune, buvo vežama per Prienus – nesakė, kur. 
Sugedus mašinai, ėjo pėsti per mišką, kur partizanai užpuolė ir „iššau-
dė“ saugumiečius, o tetą nusivedė į savo bunkerį ir atitinkamai klau-
sinėjo, ir net visi poteriavo, nes saugumas žinojo, kad teta tarnavusi 
klebonijoj – tai pamaldi. Po kurio laiko enkavedistai užpuolė bunkerį, 
vieni suėmė partizanus, o kiti vėl ją vežė į Kauno saugumą. Teta iš 
karto pagalvojo, kad vyksta tik provokacija. Man saugumas rašydavo 
anoniminius laiškus, kad partizanai nepatenkinti Sergejum ir ruošiasi 
jį nužudyti. Galvojo, kad jei gavęs tokį laišką vyksiu pranešti Sergejui, 
mane seks ir sužinos, kur jis yra. Kartą iš saugumo gavau uždavinį 
vykti pas seserį Albiną (Gustaitienę) ir parnešti žinių apie Sergejų, 
nes jiems žinoma, kad jis pas ją gyvenąs. Prižadėjo: jei Sergejus jiems 
prisistatys, tai nieko blogo jam neatsitiks. Man atvykus, pirmas klausi-
mas buvo: ar nežino, kur yra Sergejus? Sesers vyras tuoj atrėžė: „Kas 
čia yra? Pas mus du kartus buvo atėję stribai, visame name darė kratas 
ir ieškojo Sergejaus, net norėjo stubos ir seklyčios grindis lupti, bet 
nedaviau ir parodžiau, kad namo pamate yra angos, pro kurias matyti 
visas pogrindis. Grindų nelupo ir, neradę Sergejaus, išėjo.“ Aš, grį-
žęs į saugumą, visa tai pranešiau raštu – visus uždavinius turėdavau 
pranešti raštu. Saugumas, perskaitęs tokį raštą, nustebo kiek ir net du 
kartus paklausė: „Du kartus buvo daryta krata?“ Atsakiau: „Taip“. 
Raštą padėjo į šalį ir apie tai kalbos nebuvo – baigėsi. Nors Albina 
man pasakė, kad kelios dienos prieš kratas Sergejus buvo atėjęs, bet 
pernakvojo, papusryčiavo ir išėjo – tai laimė.

Vieno vežimo į Sibirą metu, 1951 m. gale, Sergejaus žmona su 
abiem dukromis ir manta lyg išvežamos į Sibirą. Iš Alytaus sunkve-
žimiu buvo nuvežtos į Kauno saugumą, kur kamantinėjo visą savaitę. 
Daugiausia tardė generolas. Vyriausioji dukra atskirai buvo laikoma 
karceryje. Po tardymo tuo pačiu sunkvežimiu grąžinta į tą patį butą 
Alytuje, kuris išvežant buvo užplombuotas.

Norėdamas apsaugoti savo brolius ir seseris nuo išvežimo į Sibirą, 
pasiūliau paslaugą saugumui: reikia apvažiuoti brolius, seseris, gal jie 
žino, kur Sergejus. Saugumas sutiko. Apvažiavau, apėjau ir pranešiau, 
kad... Pirmiausia nuvažiavau pas brolį Kazį. Rudens metas. Visą naktį 
kolūkiui kūlęs sėklai javus, buvo nemiegojęs, pavargęs, o dar kurčias, 
tai nesusikalbėjau. Kalbėjau tik su žmona, bet ji apie Sergejų nieko 
nežinojo. Iš Kazio nuėjau pas Mikaliną. Ši skundėsi, kad sūnus kariuo-
menėje, tai jei karas kiltų, žūtų. Po to nuėjau pas Albiną. Jos vyras pa-
rodė medalį, kurį gavo, nes sukūrė pirmą kolūkį Marijampolės rajone. 
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Medalio davėjas jo geras pažįstamas. Iš Albinos nuėjau pas Magdale-
ną, kuri taip pat, kaip ir Mikalina, skundėsi, kad sūnus kariuomenėje, 
tai, jei kiltų karas, gali žūti.

Aš tuomet tarnavau Kauno laivų įmonėje, kurioje lietuvių dar-
bininkų buvę 40 proc., o kitų 60 proc., inžinierių 21 proc., o lietuvių 
tik du – aš ir Kenstavičius. Cechų buvo aštuoni. Aš buvau liejyklos 
cecho viršininku, o Kenstavičius projektavimo biuro vedėju. Prieš 
mane liejyklos cecho viršininku buvo rusas, partinis, ir cechas darė 
apie 50 proc. liejinių broko. Aš liejinių broką sumažinau iki 2 proc. 
Manęs ypač nekentė vyr. inžinierius, partorgas ir kadrų viršininkas, 
bet palaikė direktorius Vlasov. Man to pakako.

Mechaninio cecho darbininkas, kuris pakaklių guolius įliedavo 
babitu, apsivogė, ir jį iš įmonės atleido, o kito tokio darbininko nebu-
vo. Važinėjo – kreipėsi į kitas Kauno įmones, visos atsisakė, nes babi-
to liejimas į varines ir plienines detales nesunkus, o į špižines žymiai 
sunkiau. Tada direktorius kreipėsi į mane, ir aš įliejau, nes buvo trys 
laivai suremontuoti, tik be guolių. Arba vieno laivo vokiško motoro 
galvelės viršus sutrūko, tai aš jį apie 10 kartų liejau – ir vis su broku, 
tad atsisakiau lieti. Tada direktorius su minėto motoro viršaus modeliu 
pasiuntė mane į Maskvą, į Kijevo laivų įmonę. Pirmas liejimas nepa-
vyko, kaip ir man, tai aš, palikęs modelį toliau lieti, grįžau į Kauną. Tai 
buvo rugpjūčio mėnuo, o kitų metų gegužės mėnesį gautas raštas, kad 
45 kartus liejo ir vis su broku, ir daugiau nelies. Tuomet įmonės parei-
gūnas Tulščinas, kurį ir šiandien gatvėse sutinku, nuvažiavo į Kijevą 
ir modelį nuvežė nulieti į aukštesnio rango liejyklą. Ji netrukus atrašė, 
kad liejo, nepavyko, daugiau nelies, ir modelį pasiuntė į Kauną. Tada 
direktorius liepė man lieti. Broko neskaitys ir už broką mokėti nerei-
kės – svarbu nulieti. Lietį, kaip ir anksčiau, pastačiau ant pavojingiau-
sios, broką duodančios vietos, tik žymiai didesnį, aukštesnį ir apie 120 
kg svorio, kad pavojingiausia vieta gautų slėgimą ir vėliau nei visas 
liejinys užšaltų – sustingtų. Šiaip lietys nedideliu plaktuko smūgiu nu-
mušamas, o čia reikia tekinimo staklėmis nupjauti. Jei anksčiau aš taip 
būčiau daręs, staklėmis pjovęs, tai mane būt pasiuntę į psichiatrinę.

Kartą per įmonės gamybinį susirinkimą, kuriame dalyvavau aš ir 
visų aštuonių cechų viršininkai, iškilo problema: vienos detalės nėra 
iš kur gauti, reikia pasigaminti vietoje. Tam tiktų išpjautas metalas 
iš tanko, kuris yra sugadintas Kaune, bet tanko medžiagos negalima 
grūdinti. Tuoj direktorius manęs užklausė, ar galima grūdinti, atsa-
kiau, ir problema išnyko. Aš, jau inžinierius, 1937 m. buvau gavęs tri-
jų mėnesių komandiruotę į Švediją susipažinti su metalo apdirbimu, 
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ypač su plieno liejimu. Pagrindinę praktiką atlikau Sedartalje mieste, 
A. B. Svrenska Maskinverke įmonėje, kurioje buvo liejama iš plieno 
ir ketaus (špižiaus). Be kita ko, buvo liejamos tankų dalys ir čia pat 
grūdinamos. Grūdinimas vyko paprastu būdu, kaip ir visų plieno lieji-
nių. Dar su plieno liejininkyste teko susipažinti minėto miesto „Scania 
Valis“ fabrike, be to, miestuose Linkopong, Avesta, Trolettan, ypač 
pastarajam taip pat buvo liejamos tankų dalys. Tankų montavimo ne-
teko matyti. Panašių įvykių tarnaujant Kauno laivų įmonėje buvo ir 
daugiau.

Kai 1952 m. įmonės direktorių ir tarnautojus iš saugumo pasiekė 
žinia, kad mano brolis Sergejus – banditas, miške, o aš – saugumo ži-
nioje, man per daug nepriekaištavo. Kaip inžinierius aš buvau reikalin-
gas įmonei, o saugumui – kad galėtų susekti, kur yra Sergejus. Todėl 
ne tik manęs, bet ir Sergejaus žmonos su šeima neišvežė į Sibirą. Be to, 
pagal 1925 m. notarinį tėviškės akto nuorašą, kurį aš buvau parodęs 
saugumui, buvau beturtis, o mano žmona – darbininko duktė. Laikas 
bėgo, Stalinas mirė, saugumo pavadžiai atsileido – ir taip visi liko-
me neišvežti į Sibirą, išskyrus brolį Juozą ir pusbrolį Vytautą Vencių. 
Juos išvežė 1949 m. Juozą – už tai, kad turėjo per daug (36 ha) žemės, 
buožė, o antra, kad Sergejaus tėviškė. V. Vencių už tai, kad saugumui 

S. Staniškio tėviškė Daukšių parapijos Geležinių kaime. 1970 m.
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į klausimą, kur yra Sergejus, atsakė: „Nežinau, o jei ir žinočiau, tai 
nesakyčiau“. Jis jautėsi drąsiai, nes dalyvavo sovietų ir vokiečių kare 
ir turėjo sovietų medalį.

yra žmonių, kurie Lietuvos partizanus vadina žmonių žudikais. 
Tokį pasakymą kategoriškai neigiu.

Kas juos privertė eiti į mišką? Ten jų laukė ne kokia nors pramo-
ga, o tik skurdus gyvenimas. Juos išeiti vertė patriotiškumas, nenoras 
kariauti už žiaurų priešą, okupantą, kuris lietuvius be jokio teismo, be 
jokio skirtumo – jaunas ar senas, sugrūstus į gyvulinius vagonus vežė 
į Sibirą. Sibiras – žiaurus svetimas kraštas. Ne Lietuva.

Ko siekė Lietuvos partizanų vadas S. Staniškis? Jis kariškai or-
ganizavo Lietuvos partizanus, kad Lietuvą padarytų nepriklausomą. 
Atsirado partizanų dalinys – Dzūkija. Buvo vadas, vado pavaduotojas, 
adjutantas, žemesni vadai ir eiliniai. Buvo slapta organizacija su slap-
tais inicialais – ne pavadinimais, o daugiausia raidėmis. Tai patyriau 
saugume rašydamas man diktuojamus raštus. Pradžioje tam skatino 
Amerikos radijas, kuris skelbė: „Broliai lietuviai, laikykitės, tuoj at-
eisime“. Be to, buvo išleista knyga „Iš anapus Atlanto“. Joje rašoma, 
kad, karui pasibaigus, daug lietuvių emigravo į Ameriką ir sukruto 
vaduoti Lietuvą. Susikūrė ministrų kabinetas, į kurį įėjo man universi-
tete dėstę dėstytojai Steponas Kairys, S. Kolupaila, S. Dirmantas (Bir-
mantas?) ir kt. Lietuvai vaduoti kūrėsi kariuomenė, kuriai vadovauti 
sutiko anglų pulkininkas. Kadangi viskas vyko, galima sakyti, viešai, 
tai ypač paveikė Lietuvos patriotus, partizanus. Sovietai į tai reagavo: 
pasiuntė notą Amerikai, kuri tokio Lietuvos ministrų kabineto netvir-
tino, o susidariusi kariuomenė likvidavosi.

Jeigu viešoje panašioje organizacijoje nesklandumų ir netikėtu-
mų pasitaikė, tai slaptoje – tuo labiau. Gal partizanai pakliuvo į tokią 
aklavietę, kad buvo priversti net šeimas šaudyti. Ir sovietų partizanai, 
1944 m. frontui artinantis, Gudupių kaimo Matulio ūkio šeimininkus 
sušaudė ir namus sudegino. Tą patį reikia pasakyti ir apie Lietuvos 
partizanus, kurie kovojo už nepriklausomybę, nepriklausomą Lietuvą. 
O koks tikslas buvo sovietų partizanų, kad taip žiauriai elgėsi?

Kadangi Sergejus buvo religingas, tai negalėjo žudyti žmonių ir 
negalėjo kitų raginti žudyti. Sergejus vienai seseriai pasakęs: „Aš jo-
kio žmogaus nenužudžiau ir žudyti kitus neraginau“. Jam įsikūrus La-
pėse, bažnyčioje apeigos vyko tik lenkų kalba ir trūko kultūros – ne-
švarios albos, kamžos... Sergejus kreipėsi į Kauno kuriją, gavo kunigą  
dr. Česaitį, kuris jam realinėj gimnazijoj dėstė tikybą. Bažnyčioj subū-
rė lietuvišką chorą, kurį sudarė vietos mokytojas, girininkas ir jis pats. 
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Be to, savo rajone vieno ūkininko kluone įrengė altorių su Švenčiau-
siosios Mergelės paveikslu religinėms apeigoms atlikti. Reikia pasaky-
ti, kad Staniškių abu tėvai ir visi suaugę vaikai, kurių buvę dešimtis, 
buvo ir yra religingi. Galų gale negaliu garantuoti, kad Sergejus, kilus 
pavojui, nežudytų savo priešo. Jis yra karininkas, tai būtų nesąmonė.

ANTANAs  STANIŠKIS  gimė 1907 m. Marijampolės apskrities Padovinio 
(vėliau Gudelių) valsčiaus Geležinių kaime. Pasimokęs Liudvinave ir Marijam-
polėje, didmiesčiuose įsigijo metalo liejiko specialybę. Dirbo Kaune, stažavosi 
Švedijoje. Mirė 1999 m. Kaune; ten ir palaidotas.

Antanas staniškis
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AUKSUTė RAMANAUSKAITė-SKOKAUSKIENė

KO PRAVIRKO ąŽUOLAI?

Skiriama partizanų A. Ramanausko-Vanago ir B. Mažeikaitės-
Vandos suėmimo šešiasdešimtmečiui paminėti

Kaune, prie Kampo ir Kalniečių gatvių sankirtos esančiame skvere-
lyje, stovi paminklas su užrašu „Lietuvos partizanui – generolui Adolfui 
Ramanauskui-Vanagui atminti“, o netoliese yra ir paminklinė juodo 
granito lenta, kuri byloja: „Šioje vietoje 1956 m. spalio 12 d. KGB ope-
racijos metu buvo suimtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) 
Tarybos Prezidiumo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, ėjęs ir LLKS 
Tarybos Prezidiumo Pirmininko pareigas, 1949 m. vasario 16 d. Lie-
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos signataras, LLKS 
gynybos pajėgų vadas, dimisijos brigados generolas, Vyčio kryžiaus I ir 
II laipsnių ordinų kavalierius Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo žmo-
na Lietuvos partizanė Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda, po 
mirties apdovanota Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi. Parti-
zanų vadas Vanagas sušaudytas 1957.11.29 d., žmona nuteista kalėti.“ 
Skulptorius – Stasys Žirgulis.

Prie paminklo pasodinti ošia šeši ąžuoliukai…
Spalis. Vėjas. Krenta lapai. Dulksnoja lietus. Nuo ąžuoliukų tar-

si ašaros byra lietaus lašai… Visa tai dar labiau paryškina prieš 60 
metų čia įvykusią tragediją ir pasiaukojamą Lietuvos partizanų kovą 
už Tėvynės laisvę.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai mano Tėvai negalėjo 
taikstytis su Tėvynės pavergimu. Jie, kaip pilietiški lietuviai, patrio-
tiški savo Tautos, savo Tėvynės žmonės, išėjo kovoti su sovietų oku-
pantais ir jų talkininkais. Buvę švietimo darbuotojai tapo partizanais. 
Didelė lietuvių tautos dalis tada priėmė tokį sprendimą.
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Lietuvą okupavusios SSRS represinės struktūros – LSSR KGB vie-
nu iš esminių tikslų, kaip rodo buvusi KGB veikla, buvo fiziškai su-
naikinti šią lietuvių tautos dalį, kuri priešinosi sovietinei okupacijai. 
Represinės struktūros žudė ne tik partizanus. Buvo tremiami, vežami 
į lagerius, kišami į kalėjimus, žudomi ir tie, kurie rėmė ir padėjo par-
tizanams.

Oficialioji statistika rodo, kad sovietinės okupacijos metais 
(1944–1953) Lietuvoje: suimta ir įkalinta 186 000 žmonių, ištremta 
118 000, žuvo partizanų ir jų rėmėjų 21 000, lageriuose ir kalėjimuose 
žuvo apie 25 000, tremtyse žuvo 28 000 žmonių. Tai dideli skaičiai. O 
už kiekvieno skaičiaus Žmogaus tragedija. Tai sulaužyti šeimų gyve-
nimai, sudaužytos svajonės, sutrypta jaunystė, atimta gyvybė.

Mano Tėvelis Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo tos lietuvių 
tautos dalies, kuri priešinosi sovietų okupacijai, vadas, Lietuvos par-
tizanų vadas. KGB įnirtingai persekiojo ir gaudė mano Tėvus, bet jai 
ilgai nesisekė jų suimti ir sunaikinti. Žmonės rėmė Tėvelio vadovau-
jamą laisvės kovą, padėjo mano Tėvams, todėl jie šioje laisvės kovo-
je išliko beveik dvylika metų. Lemtingąja diena mano šeimai tapo  
1956 m. spalio 12-oji. KGB agentas, slapyvardžiu Žinomas, Antanas 
Urbonas, buvęs Tėvelio bendramokslis, gyvenęs čia, Kaune, Žaliakal-
nyje, Kampo gatvėje, netoli šio skverelio, išdavė KGB mano Tėvus. 
Spalio 12 d. buvo įvykdyta slapta KGB operacija, Tėvų suėmimo ope-
racija.

Paminklas Lietuvos partizanui – generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti
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Šiandien šiame skverely-
je lietaus ašaromis verkiantys 
ąžuolai to neprisimena. Jie pa-
sodinti jau atkurtos nepriklauso-
mybės metais, įamžinant šią isto-
rinę Kauno vietą. Pasodinti kaip 
pagarbos, ištvermės ir stiprybės 
simboliai, mano Tėvams prisi-
minti ir pagerbti. Šie ąžuolėliai, 
čia susirinkus gausybei žmonių, 
šventinant paminklą ir atmini-
mo lentą, išgirdo apie tai, kaip 
dvylika metų KGB gaudė mano 
Tėvus, kiek daug šiam tikslui 
jie skyrė dėmesio, jėgų, klas-
tos ir smurto. Kaip čia, Kampo 
gatvėje, gyvenęs KGB agentas 
Antanas Urbonas-Žinomas ilgai 

ir klastingai laukė savo išdaviko 
valandos. Kokius juodus darbus dirbo represinei KGB struktūrai, kad 
greičiau ta valanda ateitų. Kokius judo grašius už tai gavo.

ąžuolai girdėjo… ir dabar jie tarsi vėl kalbasi apie tai su mani-
mi, o gal aš su jais…

O lietaus lašai vis krenta, kaip krenta prisiminimai tiesiai į širdį.
Pastaraisiais metais turėjau vėl ir vėl detaliai, daug kartų iki  

smulkmenų išgyventi visa tai, kas buvo. Vyko kagėbistų, po A. Ur-
bono išdavystės dalyvavusių Tėvų sulaikymo operacijoje, teismai. O 
tada, po išdavystės, KGB buvo sudarytas smulkus planas, kaip suimti 
Ramanauskus. Planas archyve išliko iki šių dienų. Jame rašoma: „Dir-
bantis Ramanausko paieškoje KGB 2 skyriaus 4 valdybos agentas „Ži-
nomas“ 1956 m. spalio 11 dienos neeiliniame susitikime pranešė, kad 
pas jį į Kauną dviračiais atvyko Ramanauskas ir Mažeikaitė. (…) Pats 
išeiti susitikti agentas negalėjo. Agentas nesutiko, kad Ramanauskas ir 
Mažeikaitė būtų suimti jo bute, nes bijojo išsišifruoti prieš kaimynus. 
Agento namelis ir gyv. ploto išdėstymas buvo iš anksto išstudijuota.

Ramanausko ir Mažeikaitės suėmimui būtina:
1. „Žinomo“ namelis turi būti stebimas iš išorės pagal pridėtą 

planą. Žvalgus aprūpinti racijomis ir Ramanausko bei Mažeikaitės ap-
rašymais.

Alfonsas Ramanauskas-Vanagas
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2. Organizuoti 2 suėmimo grupes. Viena 6 žmonių grupė, va-
dovaujama mjr. Abukausko, mašinoje GAZ-69 laukia Kampo gatvėje, 
maždaug už 200 m nuo agento namo. Antra 6 žmonių grupė, vado-
vaujama mjr. Dušanskio, mašinoje GAZ-151 laukia Algirdo gatvėje,  
300 m nuo agento namo.

3. Organizuoti sutartą radijo ryšį tarp suėmimo grupių ir žvalgų 
grupės, stebinčios ,,Žinomo“ namą. Priedas – sutartų signalų sąrašas.

4. Jei Ramanauskas ir Mažeikaitė išeis iš namo kartu ir eis Kal-
niečių gatve, pirma grupė, gavusi žvalgų signalą, seka juos ir suima 
Ramanauską. Antra grupė juos dengia ir suima Mažeikaitę.

5. Jei Ramanauskas ir Mažeikaitė išeis kiekvienas atskirai, pirma 
suėmimo grupė seks Ramanauską, antra Mažeikaitę.

6. Jei Ramanauskas ir Mažeikaitė eis Kampo ar Algirdo gatve – 
operatyvinės grupės suima juos savarankiškai.

7. Stebėti Kalniečių g., kuria, išėję iš agento namo, Ramanauskas 
ir Mažeikaitė gali eiti Neries link. Atsakingas mjr. Putveinas.

8. Organizuoti Kauno UKGB pajėgomis slaptą operatyvinį ste-
bėjimą:

a) Aleksoto tilto (gr. vyr. kap. Krylov);
b) valčių perkėlos prie žieminio uosto (gr. vyr. kpt. Afonin);
c) kelto prie geležinkelio stoties (gr. vyr. ltn. Dolovas);
d) Panemunės tilto (gr. vyr. Caplin);
e) Petrašiūnų pervažos (gr. vyr. ltn. Naruševičius);
f) plento Kaunas–Prienai (vyr. ltn. Urbaitis).
Stebėtojai, pagal požymius atpažinę Ramanauską ir Mažeikaitę, 

tuoj pat juos sulaiko. Atsakingas papulkininkis Raslanas.
9. Operatyvininkus perspėti, kad suimant Ramanauskas gali pa-

sipriešinti. Todėl pastebėjus jį, nešauti, o tiesiog pulti ant jo, surišti ir 
mašina pristatyti į Kauno UKGB.

Suimant Ramanauską pagal plano 2 paragrafą – operatyvinės 
grupės veikia greitai ir energingai. Prisiartinus mašinai prie Rama-
nausko, iš jos nelauktai iššoka darbuotojai ir, neleidus Ramanauskui 
panaudoti ginklo, jį sulaiko ir pristato į KGB.

10. Operbūriai ir žvalgai, kurie bus Ramanausko sulaikymo vieto-
je, bet tiesiogiai operacijoje nedalyvaus, tarp žmonių paskleidžia gan-
dą, kad sulaikyti vagys.

Priklausomai nuo Ramanausko ir Mažeikaitės sulaikymo aplinky-
bių parengti „Žinomo“ užšifravimą.
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Operatyvinių darbuotojų, vykdysiančių operatyvinį planą, ins-
truktažą praveda KGB pirmininko pavaduotojas Martavičius ir Si-
nycin.

1956 m. spalio 11 d. KGB 4 valdybos 2 skyriaus viršininko pava-
duotojas Dušanskis (parašas)

Sutinku: KGB 4 valdybos viršininkas Abukauskas (parašas)“

(Šaltinis: LyA. F. K-1. A. 3. B. 6656. T. 6. L. 336–339)

Kaip vyko slapta sulaikymo operacija, trumpai nupasakoja ištrau-
ka iš kagėbisto Nikolajaus Dušanskio atsiminimų sąsiuvinio, išlikusio 
archyvuose: „Operacijos vadovavimo štabas buvo lengvojoje mašino-
je, vienoje iš pagrindinių miesto gatvių, maždaug už 800 m nuo agento 
namo.

Pirmą valandą nakties KGB pirmininko pavaduotojo drg. Sinyci-
no planas buvo patvirtintas, paskirti 4 operatyvinių grupių vadovai. 
Buvo greit ir dalykiškai surengtas instruktažas, o 4 val. ryto visos gru-
pės ir kiti operacijos dalyviai užėmė savo vietas.

7 val. ryto ėmė švisti, rodytis žmonės, prasidėjo judėjimas. 8 val. 
ryto mūsų žvalgybininkai davė pirmąjį signalą, kad į darbą išėjo agen-
tas ir nusiėmė kepurę. Tai reiškė, kad viskas vyksta pagal planą. Ra-
manauskas su žmona jau atsikėlė ir rengiasi išvykti.

8.30 val. žvalgybininkai davė antrą signalą: objektas pasirodė 
ant slenksčio, atidarė duris, apsižvalgė ir pradėjo rengtis. Maždaug  

Paminklinė juodo granito lenta
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9.15 val. buvo gautas pagrindinis signalas: objektas su žmona išėjo, 
vesdamiesi dviračius, ir pasuko į drg. Šimkaus vadovaujamos grupės 
pusę. Pagal planą operatyvinė grupė – šį kartą drg. Šimkaus gavusi 
signalą, kad jai reikės sulaikyti Ramanauską, iki objektų pasirodymo 
gatvėje atsargiai iš dengto sunkvežimio juos stebi, o prisiartinus – 
greit iššoka iš mašinos ir juos sulaiko.

Iš tikrųjų vos tik Ramanauskas ir Birutė, vesdami dviračius, susi-
lygino su dengtu sunkvežimiu, kuriame slėpėsi grupė, trys darbuotojai 
iš kėbulo šoko ant gaujos vado, o du – ant Birutės, ir greit juos sulaikė. 
Tuoj pat privažiavo aštuonvietė mašina GAZ-63, paėmė sulaikytuo-
sius ir nuvažiavo.“

Kas buvo po to? Ilgi tardymai su inkviziciniais kankinimais 
ir siaubingais sužalojimais. Tėvelio sušaudymas 1957 m. Mamai po 
tardymo kančių – politinės kalinės dalia, katorgiškas darbas SSRS 
RSFSR Kemerovo srities lageryje. Visi artimi giminės tapo politiniais 
kaliniais, tremtiniais su savo kančių ir pergyvenimų istorijomis.

Plevena žvakelių liepsna skverelyje prie Kampo ir Kalniečių ga-
tvių sankirtos Kaune, Žaliakalnyje. Tie gyvi žiburėliai liudija, kad 
žmonės neužmiršo to, kas čia įvyko 1956-ųjų spalio 12-ąją.

Mano Tėvų ir visų Lietuvos žmonių, kurie kovojo su sovietine 
okupacija, laisvės siekis savo Tėvynei išsipildė. Laisvės kova ir tos di-
džiulės aukos nebuvo beprasmiškos. Lietuva laisva. Jų paaukoto gyve-
nimo tikslas, viltis ir svajonė šiandien – tikrovė.

Auksutė Ramanauskaitė-
Skokauskienė

AUKSUTė RAMANAUSKAITė-SKOKAUSKIENė (g. 1950 m. Prienuo-
se) – inžinierė, politinė veikėja. Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanau- 
sko-Vanago dukra.
Iki 1956 m. slapstėsi su tėvais pas patikimus Lietuvos žmones. Svetima pavarde 
pradėjo lankyti mokyklą. Tik KGB areštavus tėvus, jai grąžintas tikrasis vardas 
ir pavardė. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, šilumos, dujų tiekimo 
ir vėdinimo specialybės studijas. Dirbo inžiniere ir vadybininke. Nuo 2008 m. 
Seimo narė. 
Paskelbė straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo, pilietišku-
mo temomis. Sudarė knygas apie savo tėvą Generolas Adolfas Ramanauskas-
Vanagas tautos ir valstybės atmintyje (su K. Kasparu; Kaunas, 2007), Gene-
rolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas: albumas (Vilnius: LR krašto apsaugos 
ministerija, 2008). 
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JUOZAs JAkUTIs

IŠ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ALyTAUS 
kRAŠTE IsTORIJOs

1812 m. karo ligoninę Alytaus apskrityje, Simne, įsteigė iš Vil-
niaus per Alytų ir Simną traukęsi Napoleono kariai (Petkevičienė R., 
Į Alytų atvyko pirmasis gydytojas, Dainava, 2000, Nr. 1, p. 17–18). 
Pirmoji ligoninė Alytaus teritorijoje, dešiniakrantėje jo dalyje, įkurta 
1834 m. kunigaikščių Oginskių valstiečiams baudžiauninkams, tačiau 
šio šimtmečio antrojoje pusėje ji nebeminima (Jakutis J., Alytaus rajo-
no S. Kudirkos centrinė ligoninė: istorija, dabartis ir ateitis, Sveikata, 
1996, Nr. 6, p. 1–3).

Pirmasis gydytojas J. Bielinskis į Alytų atvyko 1892 m. iš Vil-
niaus (Orinas K., Stasys Kudirka, Alytus, 1995, p. 20). Tuo metu Aly-
tuje ligoninės nebuvo, todėl J. Bielinskis ėmė verstis privačia praktika 
dešiniakrantėje Alytaus dalyje. Pagyvenęs čia penkerius metus, už 
lietuvių kultūros tyrimus ir simpatijas lenkų nacionaliniam judėjimui 
1897 m. buvo ištremtas į Kara Kalą (Turkmėnija). Čia dirbo ligoninės 
vyriausiuoju gydytoju. Pasibaigus tremties laikui, 1901 m. grįžo į tė-
vynę Lenkiją ir apsigyveno Varšuvoje, kur 1926 m. mirė.

Išvykus J. Bielinskiui, Alytus liko be gydytojo. Ligoniams me-
dicinos pagalbą teikė žydų tautybės felčeris Gronas ir akušerė An-
driukaitienė. ypatingu atveju gydytoją buvo galima išsikviesti iš aps-
krities centro Trakų. 1905 m., pasibaigus Rusijos ir Japonijos karui, 
dešiniakrančiame Alytuje apsigyveno rusų kariuomenės gydytojas  
S. Rabinovičius (Orinas K., min. veik., p. 20). Jis vertėsi privačia prak-
tika, tačiau 1914 m. šis vienintelis Alytaus gydytojas buvo mobilizuo-
tas į rusų kariuomenę. 1920 m. jis grįžo į Alytų, čia turėjo savo privatų 
kabinetą. Alytuje S. Rabinovičius gyveno ir dirbo iki pat savo mirties 
– 1936 m. lapkričio 19 d.
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Alytaus krašto medicinos įstaigų atsiradimui įtakos turėjo Pir-
masis pasaulinis karas ir strateginė miesto padėtis. Dar 1890–1900 m. 
dešiniakrantėje miesto dalyje rusai pastatė trečios eilės tvirtovę, vadi-
namąsias Pontonų kareivines, skirtas pionierių batalionui, ir Saratovo 
kareivines, skirtas pėstininkų batalionui. Alytus tapo 4000 rusų karių 
įgulą turinčia tvirtove, saugančia vakarines imperijos sienas ir pasi-
rengusia karui su vokiečiais. Statyboms vadovavo gen. V. Dobužinskis 
(dailininko M. Dobužinskio tėvas). Vaistais Alytuje pradėta prekiauti 
1900 m. Tada tebuvo vienintelė Z. Ugiansko vaistinė (Orinas K., min. 
veik., p. 20).

Pirmojo pasaulinio karo metais vadinamasis Sojuz Gorodov 
(Miestų sąjunga) Alytuje įsteigė 30 lovų ligoninę kovai su šiltine (Ja-
kutis J., Alytaus rajono centrinė ligoninė, Alytus, 1988, p. 3–8). Atė-
ję vokiečiai šioje ligoninėje rado gydytoją Tartakovskį, dirbusį čia iki 
1916 m. pabaigos. 1917 m ligoninė buvo perkelta į Pontonų kareivi-
nes ir pavadinta civilnyj lazaret (civilių asmenų ligoninė). Jos vedėju 
paskirtas gydytojas V. Stepanovas (Bartininkas R., Istorijos puslapius 
pasklaidžius, Komunistinis rytojus, 1968 m. birželio 15 d.). ėmė veikti 
Vidaus, Moterų, Užkrečiamųjų ir odos ligų, Chirurgijos skyriai, o nuo 
1924 m. atidarytas Veneros ligų skyrius.

V. Stepanovas gimė 1885 m. balandžio 25 d. Smolensko srities 
Kalugos gubernijoje (Petkevičienė R., Gyvenimai, kuriuos išvedė 
šviesa..., Alytaus naujienos, 2000 m. balandžio 27 d.). Baigęs dvasinę 
seminariją ir Maskvos universiteto Medicinos fakultetą, 1914 m. buvo 
mobilizuotas į caro kariuomenę. 1915 m. pateko į vokiečių nelaisvę ir 
atsidūrė Alytaus karo belaisvių stovykloje. Jaunasis gydytojas kiek 
galėdamas padėjo likimo draugams, teikė medicinos pagalbą ir aplin-
kiniams gyventojams. Susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, 
liko dirbti ir gyventi Alytuje. Čia sukūrė šeimą – susituokė su gydytoja 
stomatologe Eugenija. Iki 1941 m. V. Stepanovas vadovavo apskrities 
ligoninės Odos ir veneros ligų skyriui, o gydytoja E. Stepanova buvo 
žinoma kaip gera specialistė.

1918 m. spalio mėn. buvo įsteigta lietuviška Alytaus miesto 
valsčiaus ir apskrities administracija. Pontonų kareivinėse įsikūrusi 
ligoninė reorganizuota į apskrities ligoninę. Jai vadovauti paskirtas 
gydytojas J. Abraitis (1918–1920), baigęs Varšuvos universitetą, į 
Alytų atvykęs su žmona J. Čiurlionyte (dailininko M. K. Čiurlionio 
seserimi), kuri įsidarbino ligoninės raštinėje. J. Abraitis tuo metu ėjo 
ir apskrities gydytojo pareigas. 1920 m. jis išvyko studijuoti į Berlyną, 
Leipcigą. Išvykęs į JAV, mirė Klivlende.
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1920 m. Alytaus apskrities ligoninę ėmė administruoti ir apskri-
ties gydytoju buvo paskirtas gydytojas S. Janavičius (Lietuvių enci-
klopedija, t. IX, Bostonas, 1956, p. 276). Jis gimė 1890 m. Noragėlių 
kaime, Seirijų valsčiuje, Alytaus apskrityje. 1917 m. baigė Varšuvos 
universiteto Medicinos fakultetą. Čia mokydamasis susipažino su bū-
simąja  žmona Vanda, su kuria dainavo Varšuvos universiteto chore. 
Jiedu susituokė 1917 m. vasario 14 d. Rostovo prie Dono katalikų baž-
nyčioje. Baigęs medicinos studijas, S. Janavičius buvo mobilizuotas į 
caro kariuomenę, evakuotas į  Rostovą prie Dono ir paskirtas pulko 
gydytoju Simbirske bei Jingilėjuje. Prasidėjus revoliucijai, 1918 m. 
grįžo į Lietuvą. Tų pačių metų rugsėjo mėn. S. Janavičius ėmė orga-
nizuoti Alytaus apylinkės valsčių komitetus ir miliciją, vėliau šaulius. 
1919–1920 m. dirbo Alytaus apskrities tarybos pirmininku, buvo ilga-
metis Alytaus miesto tarybos narys (Orinas K., min. veik., p. 20).

1918 m. spalio mėn. iš rusų kariuomenės buvo demobilizuotas 
dar vienas gydytojas, V. Kanauka. Jis organizavo apskrities savivaldy-
bę. Apskrities administracija apskrities ligoninei Pontonų kareivinėse 
skyrė keletą medinių pastatų. Juose buvo apgyvendintas ir ligoninės 
personalas. Ligoninėje veikė Užkrečiamųjų ligų (vedėjas gydytojas 
S. Janavičius), Chirurgijos (vedėjas gydytojas B. Petrovas), Odos ir 
veneros ligų (vedėjas gydytojas V. Stepanovas) skyriai, buvo rašti-
nė, virtuvė. 1925 m. Odos ir veneros ligų skyriuje buvo 50 lovų (15 
vyrams ir 35 moterims) ir į jį siųsti visos Pietų Lietuvos ligoniai. Iki  
1940 m. jam vadovavo gydytojas V. Stepanovas.

S. Janavičius apskrities ligoninei vadovavo iki 1930 m., o apskri-
ties gydytojo pareigas ėjo iki 1935 m. ir 1939–1940 m. (Orinas K., min. 
veik., p. 20). 1932 m. Janavičių šeima iš senosios apskrities ligoninės 
teritorijos persikėlė į nuosavą namą (Janavičius S., Vandos ir Simo 
Janavičių švietimo namų istorija (1932–1944). Sūnaus Stasio atsimi-
nimai. Rankraštis saugomas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 
bibliotekos archyve) Margio g. 8 (dabar Vytauto g. 20), kur pradžioje 
įsikūrė ir apskrities gydytojo įstaiga. Apskrities gydytojas tikrindavo 
naujokų sveikatą šaukimo į karo tarnybą komisijoje, atlikdavo maisto 
tiekimo įmonių priežiūrą (restoranų, kepyklų, vaisvandenių dirbtuvių 
ir pan. higienos kontrolę), taip pat tikrindavo tų įmonių darbuotojų 
sveikatą, rūpinosi, kad neplistų epideminės ligos, ypač dėmėtoji ir 
vidurių šiltinės (tais pačiais metais šios ligos buvo pažabotos). Taip 
pat reikėdavo nenatūralios mirties atvejais daryti skrodimą ir nustaty-
ti mirties priežastį. S. Janavičius dėstė higieną Alytaus gimnazijoje ir 
kartą per metus tikrindavo moksleivių sveikatą.
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Vandos ir Simono Janavičių namai tapo Alytaus kultūrinio ir vi-
suomeninio gyvenimo židiniu (ten pat). Čia dažnai apsistodavo Vasa-
rio 16-osios akto signataras, tuometinis Daugų dekanas, vėliau minis-
tras pirmininkas V. Mironas, lankėsi ministras pirmininkas J. Tūbelis, 
žemės ūkio ministras S. Putvinskas, J. Čiurlionytė, apskrities virši-
ninkas, vėliau vidaus reikalų ministras P. Aravičius, prof. B. Sruoga 
su žmona, dailininkas A. Žmuidzinavičius, gyveno prof. V. Biržiška, 
poetas K. Bradūnas ir kt.

1934 m. gydytojas chirurgas B. Petrovas Alytuje, Lelijų g. 14 (da-
bar Lelijų g. 44), pastatė privačią ligoninę (Alytus. Pastatyta pirmoji 
privatinė ligoninė, Lietuvos aidas, 1934 m. rugpjūčio 20 d., p. 6), kad 
galėtų operuoti ir stebėti sveikstančius ligonius. Tačiau surinkus rei-
kiamą personalą ir po poros metų paaiškėjus, kad finansiškai išlaikyti 
ligoninės neįmanoma, gydytojas ją uždarė ir ėmėsi privačios veiklos. 
Doros ir Benjamino Petrovų šeima buvo ypač gerbiama (Ištikimi Hi-
pokrato priesaikai (pagal S. Jonaičio ir J. Ambrulevičienės atsimini-
mus), Ramovė, 1996 m. lapkričio 13 d.). Jų namuose svečiuodavosi 
ir dažnai lankėsi gydytojas J. Nemeikša, Aklųjų instituto steigėjas,  
M. Nemeikšaitė, Lietuvos motinos ir vaiko draugijos pirmininkė, dai-
lininkas A. Žmuidzinavičius, J. Čiurlionytė, rašytojai Balys Sruoga su 
žmona Vanda, K. Boruta, vasarodavo rašytojas V. Mykolaitis-Putinas.

Gydytojas B. Petrovas buvo labai gailestingas ir pareigingas. Iš-
kviestas pas ligonį, į tolimiausią kaimą važiuodavo netgi naktį. Per 
vieną tokį vizitą užsikrėtė raudonlige. Jo gydyti iš Maskvos atvyko 
brolis Ivanas, kuris taip pat buvo gydytojas chirurgas.

Apskrities ligoninėje sunkios užkrečiamosios ligos buvo gydo-
mos nemokamai. Prie ligoninės veikė ambulatorija ateinantiems ligo-
niams gydyti (Alytaus apskrities ligoninė, Sukruskime. vienkartinis 
leidinys, Alytus, 1934, p. 35), jie čia būdavo priimami 11–13 val., o jei 
susirinkdavo jų daugiau, priėmimo laikas būdavo pratęsiamas. Įvykus 
nelaimei, pagalbos ligoniai sulaukdavo bet kuriuo paros metu. Ambu-
latorinė apžiūra nuo 1933 m. birželio 15 d. kainavo 2 Lt. Ambulatori-
joje akių trachoma apskrities gyventojams buvo gydoma nemokamai, 
o miestelėnai mokėjo po 1 Lt.

1932 m. sausio 1 d. miesto savivaldybė atidarė naują ambulatoriją 
gydytojo Lifšico bute, kur prieš tai buvo Lietuvos bankas (Karčmerio 
name) (Petkevičienė R., Į Alytų atvyko pirmasis gydytojas, Dainava, 
2000, Nr. 1, p. 17–21). Šioje ambulatorijoje priiminėta kasdien, išsky-
rus sekmadienius, nuo 13 iki 13.30 val. Ligonius priiminėjo gydytojas 
Lifšicas ir akušerė M. Zamblauskaitė. Neturtingi ligoniai, pasirūpinę 
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iš miesto burmistro neturto liudijimus, gaudavo patarimus nemoka-
mai, o kiti turėjo mokėti po 3 Lt. Valstybės departamentas už gydymą 
valstybinėse įstaigose buvo nustatęs tokį mokestį (Alytaus apskrities 
ligoninė, Sukruskime, p. 35): viena diena ligoninėje kainavo 8 Lt, gy-
dytojo paslaugos ambulatorijoje 6–7 Lt, gydytojo iškvietimas į namus  
10–12 Lt, peršvietimas rentgeno spinduliais 8 Lt, peršvietimas su rent-
geno nuotraukomis 10–35 Lt, nėščios moters ginekologinis apžiūrėji-
mas 6–60 Lt, akušerinė pagalba po operacijos 40–400 Lt ir t. t. Aukštos 
kvalifikacijos darbininkas per dieną  uždirbdavo apie 10 Lt, vidutinio 
valstiečio pajamos sudarė vidutiniškai 5–5,5 Lt, todėl dažnai sunkiai 
sergantys žmonės nesikreipdavo į gydytojus. Pavyzdžiui, gimdyti į 
ligonines guldavo tik pasiturinčios moterys. Kaip teigia to meto spau-
da, 1939 m. tik 17 proc. nėščių moterų gimdė stacionaruose, o visos 
kitos – namuose, „bobučių“ ir kur kas rečiau akušerių padedamos. Už 
gydymą, vaistus buvo mokama atskirai.

Ligoninėje jau buvo naudojama speciali medicinos aparatūra: 
kvarco lempa, diatermija, elektros vonios, rentgeno aparatai, cistos-
kopas šlapimo organams tirti ir kt. Čia buvo daromi skreplių, skran-
džio sulčių, išmatų, šlapimo, kraujo tyrimai. Už tokias paslaugas buvo 
mokama atskirai.

Apskrities ligoninėje nuolat dirbo du gydytojai – ligoninės vedė-
jas ir chirurgas, dar vienas medicinos kandidatas, keturios gailestin-
gosios seserys (viena iš jų vyresnioji) ir viena akušerė. Ūkio reikalus 
tvarkė ūkvedys. Ligoniams aptarnauti, valgiui virti ir švarai palaikyti 
samdyta 10 žmonių.

Kaip rodo savivaldybių išlaikomų ligoninių finansinės ataskaitos 
(Apskričių savivaldybių ligoninių išlaidos ir pajamos 1926 m., Savi-
valdybė, 1927, Nr. 12, p. 30–32), 1926 m. Alytaus apskrities 30 lovų li-
goninei išlaikyti buvo panaudota 125 275 Lt. 16 personalo darbuotojų 
(2 gydytojai, 5 felčerių, akušerių ir medicinos seserų) buvo išmokėta 
29 182 Lt, ligonių ir personalo maitinimui teko 46 738 Lt, remontams 
2813 Lt, kurui 20 918 Lt, apšvietimui 4391 Lt, patalpų išlaikymui  
28 123 Lt, vaistams ir tvarsliavai 12 151 Lt, inventoriui 9080 Lt. Vieno 
ligonio išlaikymas kainavo 7 Lt. Ligoninės pajamas sudarė 126 066 Lt: 
už stacionarinį gydymą – 83 718 Lt, ambulatorinį – 4709 Lt, operaci-
jas ir perrišimus – 15 695 Lt (iš viso 104 123 Lt) ir savivaldybė turėjo 
subsidijuoti 20 300 Lt. Rasti duomenys apie savivaldybių išlaikomų 
ligoninių suteiktą pagalbą rodo, kad 1924 m. ambulatorijose apsilankė 
2477 ligoniai, ligoninėje jų gydyta 512 (Kiek savivaldybių laikomos 
ligoninės teikė pagalbos, ten pat, 1926, Nr. 4, p. 6).
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Nuo 1933 m. sausio 1 d. apskrities ligoninės vedėju paskiriamas 
gydytojas P. Narkus (Alytaus apskrities ligoninė, Sukruskime, p. 35–
36; Medicina, 1939, Nr. 7, p. 597–598), gimęs 1898 m. Skuodų-Ketūnų 
k., Mažeikių apskr.). 1929 m. jis buvo baigęs Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Medicinos fakultetą. Nuo 1930 m. pradžios pusantrų metų 
dirbęs Lietuvos universiteto klinikose Chirurgijos skyriuje pas doc.  
V. Kanauką, prof. A. Hagentorną ir pusantrų metų – Vidaus ligų sky-
riuje pas prof. Bunevičių ir prof. Karužą. P. Narkaus būta labai nuošir-
daus, kolegiško, korektiško ir švelnaus būdo žmogaus. Jis negalėjo pa-
kęsti melo ir veidmainystės, todėl bendraudamas visada buvo tiesus. 
Šio nuostabaus gydytojo gyvenimas tikrąja to žodžio prasme buvo 
paaukotas žmonių sveikatai. 1939 m., sulaukęs 41 metų, lankydamas 
ligonius, P. Narkus užsikrėtė dėmėtąja šiltine ir mirė, palikdamas žmo-
ną bei du vaikus.

Kai 1933 m. gydytojas atvyko į Alytų, čia jo laukė didelis, atsakin-
gas darbas – naujos ligoninės statyba. Naująjį vedėją užgriuvo gausy-
bė rūpesčių. Laimė, 1934 m. rugpjūčio mėn. į Alytų atvyko dirbti gy-
dytojas chirurgas S. Kudirka (Daktaras Stasys Kudirka, Sukruskime, 
p. 36). Jis savarankiškai atlikdavo gana sudėtingas skrandžio, žarnyno, 
šlapimtakių, burnos, kaulų, stuburo ir kitas operacijas. Sunkiai susirgę 
pacientai kvalifikuotą pagalbą gaudavo jau apskrities ligoninėje.

Alytaus apskrities senoji ligoninė (Pirmajame Alytuje). Gydytojas P. Narkus 
(sėdi viduryje) su kursantėmis ir ligoninės personalu. 1936 m. 
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Tačiau apskrities ligoninės ūkinė-materialinė bazė jau neatitiko 
ligoninėms keliamų reikalavimų. 1933 m. spalio 6 d. rašte Nr. 5157 
Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamentui apskrities 
valdyba rašė (Alytaus apskrities savivaldybė. Raštas Vidaus rei-
kalų ministerijos Savivaldybių departamentui, 1933 m. spalio 6 d.,  
Nr. 5157): „Alytaus apskrities savivaldybės ligoninė dabar talpinasi 
dviejuose trobesiuose, kurie yra mediniai, seni, visai netinkami ligo-
ninės reikalams, ypač ligonių palatos, kurios dėl namo senumo ne-
palaiko šilumos, ir net pavojinga juose laikyti ligonius, nes lubos yra 
perpuvusios ir gali kristi (...).“

1934 m. balandžio 27 d. „Lietuvos aide“ (Alytus: Ir vis tik ligoni-
nės nestato, Lietuvos aidas, 1934 m. balandžio 27 d.) aprašoma prasta 
ligoninės materialinė bazė, teigiama, kad apskrities valdyba ligoninei 
statyti turi apie 200 000 Lt, bet ligoninės nestato, turi kelis sklypus, 
bet negali išsirinkti, kur statyti. Apskrities valdybos pirmininkai kei-
čiasi, kiekvienas siūlo savo projektus. Sukrutusi Alytaus visuomenė 
svarsto, ginčijasi dėl ligoninės statybos vietos. Komisija, kurią sudaro 
apskrities gydytojas, apskrities inžinierius, žemės tvarkytojas ir kt., 
atmeta siūlomus ligoninei statyti sklypus geležinkelio stoties, Pontonų 
kareivinių, Kurorto parko teritorijose. Pagaliau ligoninę nutarta staty-
ti kairiakrantėje Alytaus pusėje ant vadinamojo Beiralo kalno (Aly-
tus. Dar dėl ligoninės statymo, Rytas, 1935 m. rugsėjo 18 d.). Sklypas 
buvo išnuomotas iš verslininko Š. Beiralo Kriaušiaus rajone. Po metų, 
1935-aisiais, prasideda naujosios ligoninės statyba (Alytaus apskr. 
savivaldybė pradėjo apskr. ligoninės statybą, Ūkininko patarėjas,  
1935 m. spalio 31 d.). Jos dydis be užkrečiamųjų ligų skyriaus – maž-
daug 16 400 kv. m. Ligoninei įrengti reikėjo apytiksliai 35 000 Lt. Buvo 
numatyta, kad po visu pastatu bus įrengtas rūsys, ligoninė turės cen-
trinį šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją. Vieno kubinio metro šildy-
mas ir kanalizacija atsieis 28–30 Lt. Ligoninė bus 80 lovų, turės savo 
automatinę telefono centralę, prie kiekvieno ligonio lovos bus ausinės 
radijo programoms klausyti, visose patalpose – praustuvės su karštu 
ir šaltu vandeniu ir speciali signalizacija, kokia iki tol buvo įrengta tik 
Kėdainių ligoninėje. Be to, tai turėjo būti bene pirma ligoninė, kurioje 
turėjo būti sumontuotas pirmasis kontrolinis signalizacijos aparatas, 
kuris, medicinos seseriai neatsiliepus, po 15 minučių automatiškai pa-
kvies gydytoją.

1938 m. vasario 7 d. buvo atidaryta 78 lovų apskrities ligoninė 
(Alytus. Dabar apskrities savivaldybė turi modernią ligoninę, Lietu-
vos aidas, 1939 m. gruodžio 4 d.), dabartinės ligoninės senasis korpu-
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sas. Jos pastatymas ir įrengimas kainavo apie 413 000Lt. 1939 m. buvo 
baigtas įrengti 30 lovų užkrečiamųjų ligų skyrius (dabar – Palaiko-
mojo gydymo ir slaugos) ir moderni skalbykla. Šis pastatas kainavo  
98 000 Lt. Visai šiai didelei statybai vadovavo Alytaus inžinierius 
architektas S. Taškūnas (Petkevičienė R., Pamąstymai apie miestą ir 
miestiečius, Alytaus naujienos, 2002 m. birželio 12 d.).

Po Pirmojo pasaulinio karo pradėjus itin plisti tuberkuliozei, ko-
vai su šia liga imta kurti specialias įstaigas (Kas yra kas Alytaus aps-
krityje, Kaunas, 2001, p. 207). Lietuvoje buvo įkurta Draugija kovai su 
džiova, leidusi tuberkuliozės problemas nušvietusį žurnalą „Kova su 
džiova“. 1933 m. Alytuje, Bloznelio g. 11, buvo įkurtas tuberkuliozės 
dispanseris. Mieste pradėta statyti sanatorija sergantiesiems šia sunkia 
liga: 1936 m. pastatyti vasaros nameliai, 1937–1938 m. – vilos „Gra-
žina“ ir „Birutė“.

***
Sovietų okupacija sudaužė daugelio ikikarinio Alytaus gydytojų 

šeimų likimus, atnešė daug kančių, vargo, pažeminimo. 1941 m. bir-
želio 14 d. suimamas gydytojas V. Stepanovas, be teismo, jokio kal-
tės įrodymo, kaip „socialiai pavojingas elementas“, nuteisiamas pen-
keriems metams ir ištremiamas į Rešotų lagerį, o jo žmona Eugenija 
su dukterimis Tatjana ir Liusia – į Altajaus kraštą, vėliau – į šiaurę 

Gydytojas V. Stepanovas, jo žmona Eugenija, gydytoja odontologė, ir dukros 
Tatjana ir Liusia
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prie Laptevų jūros, į pasmerktųjų salą Trofimovką. Šeima susijungia 
1948 m. ir abu gydytojai iki pensijos dirba Rešotuose, nes į Lietuvą 
jiems grįžti uždrausta. Į Alytų grįžta tik 1958 m., tačiau dėl nepalan-
kių aplinkybių 1962 m. persikelia gyventi į Vilnių, kur V. Stepanovas 
miršta 1966 m., o E. Stepanova – 1983 m. Palaidoti Vilniuje, stačiati-
kių kapinėse.

Karo metus gydytojas B. Petrovas su žmona praleido kaime pas 
totorius Janušauskus. 1944 m. grįžę namo jie pamatė baisų vaizdą: jų 
namų kieme rusų kareiviai degina baldus, knygas ir verda arbatą. Tuo 
metu B. Petrovas sunkiai sirgo, bet dirbo ligoninėje. Kartą po operaci-
jos jis nualpo. Į namus jau negrįžo, buvo išvežtas į Kauno Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę. Ten gydėsi ir S. Nėris, taip pat sirgusi vėžiu. S. Nė-
ris buvo išvežta gydyti į Maskvą, o B. Petrovas prašė, kad jį operuotų 
tik gydytojas S. Kudirka Alytuje. Mirė B. Petrovas 1945 m. rugpjūčio 
27 d. Alytuje. D. Petrovienė, dirbusi medicinos seserimi, išgyveno il-
giau, bet buvo priversta gyventi jau kitame nuosavame name. Mirė 
1961 m. rugpjūčio 21 d.

Buvusiuose D. ir B. Petrovų namuose po karo įrengtas Sveikatos 
skyrius, rajono poliklinika, vėliau – Tuberkuliozės ligoninės Dispanse-
rinis skyrius (1947–1972 m. jo vedėja buvo gydytoja B. Dapkevičienė, 
1972–2002 m. – gydytojas A. Jasiukėnas). Nuo 2003 m. atnaujintose 
patalpose pirmame aukšte veikia du bendrosios praktikos gydytojų 

1936 m. Iš kairės gydytojas B. Petrovas, visuomenės veikėja Vanda Janavičienė, 
medicinos sesuo Dora Petrovienė 
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kabinetai, antrame ir trečiame aukštuose – Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Vilties pastogė“ reabilitacijos įstaiga.

Sovietams okupavus Lietuvą, V. ir S. Janavičių šeima turėjo gali-
mybę repatrijuoti į Vokietiją dėl Janavičienės vokiškos kilmės. S. Ja-
navičius nesutiko pasinaudoti ta proga, bijodamas, kad sūnų nemobi-
lizuotų į Vokietijos kariuomenę, tačiau pats pateko į sovietų valdžios 
nagus. 1940 m. liepos 12 d. auštant atvyko Alytaus vykdomojo komi-
teto pirmininkas T. Tamulevičius su dviem pagalbininkais, padarė kra-
tą. Inkriminuojančios medžiagos nerado, tačiau S. Janavičių suėmė ir 
išvežė į  Marijampolės kalėjimą, kur balandžio pabaigoje šeimai buvo 
leista atsisveikinti (Rauda-Janavičienė V., Alytus tarp dviejų okupaci-
jų (atsiminimai iš 1940–1944), p. 21–24). Iš Marijampolės buvo per-
keltas į Kauno IX forto kalėjimą, vėliau – į Vilniaus Lukiškių kalėjimą 
ir 1941 m. birželio 14 d. buvo įlaipintas į kalinių ešeloną, vežusį į Ry-
tus. Birželio 28 d. ešelonas atvyko į Šiaurinės Pečioros lagerį „Gulag 
Archipelaga“. S. Janavičiaus gyvybę išgelbėjo tai, kad jis dirbo kali-
nių gydytoju Pečioros persiuntimo punkto ligoninėje. Ten išbuvo iki  
1944 m. sausio 1 d., paskui perkeltas į Uzbekijos SSR Namangano ra-
joną, kur dirbo rajono ligoninės ir apskrities gydytoju. 1946 m. ligotas 
ir nusilpęs grįžo į Lietuvą – į Alytų. 1946 m. spalio mėn. pradėjo dirbti 
Kauno mokyklų gydytoju ir tas pareigas ėjo iki mirties 1956 m. liepos 
22 d. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Suėmus S. Janavičių, jo žmonai Vandai buvo įsakyta persikelti į 
Sakalausko namus, o jų namuose apsigyveno rusų tankų bazės vadas 
gen. P. Kuročkinas.

Antrąją karo dieną V. Janavičienė grįžo į savo namus, kuriuose 
buvo apgyvendinti ir vokiečių karininkai. Ji namo  verandoje tarp gėlių 
buvo įrengusi slėptuvę, kurioje prireikus slėpėsi gydytojo B. Petrovo 
žmona Dora, pabėgusi iš Vilniaus geto, Alytaus advokato Bokšickio 
duktė (dabar gyvena Izraelyje). Vakarais pašto tarnautojas atnešda-
vo atsargiai atplėštus vokiečių policijai siunčiamus laiškus išversti į 
lietuvių kalbą, dėl to ne vienas, patekęs į vokiečių nemalonę, spėdavo 
pasislėpti. V. Janavičienės veikla ir įvykiai Alytuje pirmosios sovie-
tų okupacijos metais aprašyti jos atsiminimų knygoje. 1944 m. liepos  
10 d., artėjant sovietinei kariuomenei, V. Janavičienė su sūnumis Sta-
siu ir Kaziu iš Alytaus vežimu iškeliavo į Vakarus. Atsidūrė Berlyne, 
ten Lietuvių katalikų globos ir informacijos centre dirbo vertėja ir ma-
šininke. Karui pasibaigus, 1945 m. nuvyko į Paryžių, o 1949 m. – į JAV. 
Mirė 1968 m. spalio 23 d. Jos atminimui JAV prie mokyklos neįgaliems 
vaikams pasodintas medis. Toks pat atminimo medis yra pasodintas 
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Teisuolių alėjoje Jeruzalėje (Izraelis) (Janavičius S., Vanda Janavičie-
nė, Simas Janavičius. Sūnaus Stasio atsiminimai). V. ir S. Janavičių 
sūnų Stasio ir Kazio 1993 m. birželio 11 d. prašymu, įteiktu Alytaus 
miesto ir rajono valdybai, tėvų namas Vytauto g. 20 padovanotas švie-
timo reikalams.

Okupacijos sugriovė pradėtą sveikatos apsaugos organizavimo 
darbą. Gydytojai buvo išblaškyti, septyni žydų tautybės gydytojai 
(vyras ir žmona Rabinovičiai, Kibarskis, Radžiauskas, Perkulis ir kt.) 
1941 m. buvo sušaudyti. Liko nuniokota ligoninė ir šeši gydytojai:  
R. Bakanauskienė, O. Belkinas, S. Kudirka, B. Petrovas, A. Ralys,  
J. Runkevičius.

1944 m. rugpjūčio 1 d. buvo įsteigtas Sveikatos apsaugos skyrius, 
kurio aptarnaujama teritorija buvusi labai didelė. Į ją, be dabartinės 
Alytaus rajono teritorijos, įėjo tuometiniai Birštono, Druskininkų, 
Jiezno, Marcinkonių, Rudnios, Seirijų, Stakliškių, Varėnos valsčiai.

1949 m. Alytaus apskrities ligoninė buvo išplėsta iki 150 lovų ir 
joje dirbo 75 darbuotojai. 1969 m. buvo 250 lovų. 1944–1945 m. sky-
riui vadovavo gyd. J. Runkevičius, 1946–1949 m. gydytojas O. Belki-
nas, 1949–1952 m. gydytojas B. Ingelevičius, 1952–1953 m. gydytojas 
P. Drumžlys, 1953–1955 m. gydytoja B. Jankauskienė. Vėliau sveika-
tos skyriai buvo panaikinti. Nuo 1994 m. Lietuvos Respublikos svei-
katos sistemos įstatymu atgaivintos apskričių gydytojų institucijos 
(nuo 1996 m. gruodžio 3 d. apskrities gydytojas buvo J. Krasnickas) ir 
įsteigtos savivaldybių gydytojų pareigybės. Jų pagrindinė funkcija – 
organizuoti pirminę sveikatos priežiūrą.

***

Sveikatos apsaugos skyriuje buvo valstybinio sanitarijos gydy-
tojo ir gydytojo epidemiologo etatai. Pirmuoju valstybiniu sanitarijos 
inspektoriumi buvo paskirtas gydytojas J. Prapiestis. 1944 m. pabai-
goje įkurtai Alytaus apskrities sanitarijos epidemiologijos stočiai skir-
ti du kambariai Šarūno gatvės 5 namo antrame aukšte (Burneckytė 
R., Trumpa įstaigos istorija, Alytus, 2003, p. 2). Pirmame šio namo 
aukšte veikė vaikų lopšelis. Sanitarijos epidemiologijos stoties vyriau-
siuoju valstybiniu sanitarijos inspektoriumi bei vyriausiuoju gydytoju 
tapo gydytojas J. Prapiestis. Be jo, dar dirbo gydytojas epidemiologas, 
gydytojo epidemiologo bei valstybinio sanitarijos inspektoriaus pa-
dėjėjai, medicinos statistikas, dezinfekcinio punkto vedėjas. Atskirai 
buvo įsteigti priešepideminis būrys ir skiepijimų punktas. Tuo metu 
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plito dėmėtoji šiltinė. Pavienių susirgimų buvę visoje apskrityje, la-
biausiai dėmėtoji šiltinė siautėjo Alytaus, Alovės, Birštono, Jiezno, 
Miroslavo, Seirijų, Simno, Stakliškių valsčiuose. Kovai su šia liga buvo 
naudojama kilnojamoji karšto oro dezinfekavimo kamera ir lauko tipo 
penkių vietų dušai. Dezinfekavimo kamera į židinius buvo vežama 
geležinkeliu, o iš vienos sodybos į kitą traukiama arkliais. Šiuos dar-
bus vykdė priešepideminis būrys. 1947 m. buvo pradėta komplektuoti 
bakteriologinė laboratorija, kuri užėmė vieną 8 kv. m kambarį. Dir-
bo viena laborantė, buvo naudojamas žibalinis lempinis termostatas.  
1948 m. Sanitarijos epidemiologijos stotis gavo pirmą automašiną – 
trimis tiltais varomą dengtą karišką sunkvežimį.

Dažnai keitėsi Sanitarijos epidemiologijos stoties patalpos. Iš Ša-
rūno gatvės 5 namo įstaiga buvo perkelta į Lelijų gatvės 44, Vilniaus 
gatvės 27 namą, centrinės ligoninės pagrindinio korpuso Vilniaus 
gatvės 20, Tvirtovės gatvės 17 namą. Visos patalpos buvo ankštos, 
1–2 kambariai. 1965 m. gautos patalpos Tvirtovės gatvėje jau buvo 
erdvesnės – keturių kambarių butas. Tik 1971 m. Sanitarijos epidemio-
logijos stotis persikėlė į dabartines patalpas (Savanorių g. 4) atskirame 
dviejų aukštų specialiai pritaikytame name. Tuo metu įstaigoje dirbo 
80 darbuotojų.

Dažnai keitėsi ir įstaigos pavaldumas. 1957 m. Sanitarijos epi-
demiologijos stotis buvo reorganizuota į Alytaus rajono centrinės 
ligoninės Sanitarijos epidemiologijos skyrių. 1970 m. vėl tapo sava-

Naujasis Alytaus apskrities ligoninės pastatas (inžinierius architektas  
S. Taškūnas). 1938 m. 
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rankiška įstaiga. Stoties vyriausieji gydytojai yra buvę J. Prapiestis,  
M. Korevienė, E. Sarnickaitė, N. Volova, J. Kersnauskas, A. Makštu-
tis, A. Čepukėnas. Ilgiausiai, nuo 1965 iki 1977 m., įstaigai vadovavo  
A. Makštutis. Jam vadovaujant ji persikėlė dirbti į dabartines patalpas, 
čia veikė Sanitarijos, Epidemiologijos, Profilaktinės dezinfekcijos sky-
riai. Nuo 1978 m. įstaigai vadovauja R. Burneckytė.

1991 m. Alytaus rajono Sanitarijos epidemiologijos stotis reor-
ganizuota į Alytaus higienos centrą, o 1995 m. pertvarkyta į Alytaus 
visuomenės sveikatos centrą, turintį Druskininkų, Lazdijų, Varėnos 
filialus. Šiuo laikotarpiu buvo įkurti nauji įstaigos padaliniai: Visuo-
menės sveikatos saugos, Užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos, 
Visuomenės sveikatos mokymo skyriai. Visuomenės sveikatos saugos 
skyriaus padalinyje pradėta vykdyti į Lietuvą įvežamų maisto produk-
tų kontrolė.

2000 m. liepos 1 d. reorganizavus rinkos priežiūros institucijas, 
valstybinės higienos kontrolės funkcijos buvo perduotos Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai bei Valstybinei ne maisto produktų 
inspekcijai, o visuomenės sveikatos specialistai perėmė visuomenės 
sveikatos priežiūros funkcijas, diegia moderniosios visuomenės prie-
žiūros principus, kuriais vadovaujamasi Europos Sąjungos šalyse. 
Šiuo metu įstaigoje veikia tokie padaliniai: Visuomenės sveikatos sau-
gos, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, Visuomenės sveika-
tos mokymo skyriai, Mikrobiologinių tyrimų bei Cheminių ir fizikinių 
tyrimų laboratorijos. Įstaigoje dirba 15 specialistų su aukštuoju ir 19 
specialistų su aukštesniuoju medicinos išsimokslinimu. Svarbiausi vi-
suomenės sveikatos centro uždaviniai – saugoti ir stiprinti gyventojų 
sveikatą, pailginti gyvenimo trukmę, mažinti sergamumą infekcinė-
mis ir neinfekcinėmis ligomis, stebėti kenksmingus sveikatai aplinkos 
veiksmus, kurti sveikatingumo programas, jas įgyvendinti, mokyti vi-
suomenę gyventi sveikai.

***

1939–1942 ir 1945–1963 m. Alytaus apskrities ligoninei vadova-
vo gydytojas S. Kudirka, visoje Pietų Lietuvoje išgarsėjęs kaip labai 
geras chirurgas (Orinas K., min. veik., p. 41). Jis gimė 1904 m. lap-
kričio 15 d. Suvalkijoje, Masiauskų kaime. Vilkaviškio gimnazijoje 
mokėsi vienoje klasėje su būsimąja poete S. Nėrimi (S. Bačinskaite). 
1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą ir 
liepos mėn. įsidarbino Kauno klinikų Medicinos fakulteto Chirurgijos 
klinikoje subasistentu. 1932 m. balandžio 15 d. – 1934 m. rugpjūčio 
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1 d., vadovaujant prof. V. Kuzmai, dirbo Chirurgijos klinikoje ordi-
natoriumi, nuo 1931 m. rugsėjo 16 d. iki spalio 16 d. – dar ir Kauno 
universiteto Akių klinikoje, nuo 1931 m. spalio 10 d. iki lapkričio 16 d. 
Ausų-nosies-gerklės klinikoje buvo praktikantas, atlikdavo ir rentge-
nologinius tyrimus. Nuo 1930 m. iki 1934 m. birželio mėn. Kauno uni-
versiteto Chirurgijos klinikoje bendravo su prof. V. Kanauka, dirbusiu 
Alytuje ir kilusiu iš Butrimiškių kaimo. Spėjama, kad prof. V. Kanauka 
turėjo įtakos S. Kudirkai pasirenkant darbo vietą Alytuje ir įsigyjant 
ūkelį Butrimiškėse. Nuo 1942 m. rugpjūčio 16 d. iki 1944 m. vasaros 
S. Kudirka Vilniaus universiteto Medicinos fakultete dirbo adjunktu ir 
dėstė topografinės anatomijos ligonių slaugos kursą, vedė praktinius 
užsiėmimus. Tai buvo aukštos kvalifikacijos chirurgas, atlikdavęs pa-
čias sunkiausias ir įvairiausias operacijas: jis darė visas pilvo organų, 
krūtų šalinimo, „varlės kojos“ operacijas, koreguodavo šleivapėdystę, 
„kiškio lūpą“, „vilko gomurį“, šalindavo glandas, net nesveikus dan-
tis. Vos ne kasdien atlikdavo strumos operacijas. Rinko ir sistemino 
operacijų duomenis, rašėsi pastabas apie Bazedovo ligą, ketino rašy-
ti mokslo darbą. Medicinos spaudoje paskelbė mokslinių straipsnių. 
1953 m. buvo pakviestas į aukštąją mokyklą eiti Chirurgijos kate-
dros vedėjo pareigų, tačiau su tuo nesutiko LKP pirmasis sekretorius  
A. Sniečkus ir LSSR Ministrų Tarybos pirmininkas M. Gedvilas. Jų 
valia buvo tokia: vienintelio kvalifikuoto chirurgo iš Dzūkijos išleisti 
negalima.

S. Kudirka mėgdavo operuoti be pirštinių, tačiau prieš operaciją 
pusę valandos stropiai šepečiais plaudavo rankas iki alkūnių, paskui 
jas dezinfekuodavo sublimato skiediniu, o plaštakas ištepdavo jodu. 
Ir nieko neatsitikdavo, jokių pooperacinių pūliavimų. Iki pokario lai-
kų nebuvo stiprių antibiotikų, o dar anksčiau – išvis jokių. Operacijos 
sėkmę lemdavo gera diagnostika, operacinė technika, aseptika, švara 
pooperaciniu laikotarpiu, gera slauga ir ligonio atsparumas. Nebuvo 
įprasta tirpalą į veną leisti lašeliniu būdu. Narkozė būdavo duodama 
per Esmarko kaukę, dengiančią operuojamojo veidą, lašinant ligoniui 
eterį. Vienai narkozei prireikdavo iki 5 buteliukų eterio, kurio prisi-
kvėpuodavo ir visi operacijos dalyviai. Labai plačiai taikytas vietinis 
novakaino nuskausminimas: taip buvo operuojama struma, daromos 
skrandžio rezekcijos, apendektonijos, tik kartais papildomai būdavo 
naudojama eterio narkozė. Tik 1963 m., grįžęs iš specializacijos, gydy-
tojas K. Karazija Alytuje atliko pirmą inkubacinę narkozę.

Planinės operacijos būdavo pradedamos nuo 6 val. ir operacinėje 
būdavo dirbama iki 9–12 val. Paskui ligonių priėmimas poliklinikoje, 
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įsikūrusioje senajame korpuse prie centrinio įėjimo (dabar ten yra li-
goninės vaistinė). Operuotus ligonius S. Kudirka dažnai vizituodavo, 
lankydavo ir naktimis, pats darydavo net klizmas, plaudavo skran-
džius. Jis nuolat pabrėždavo, kad tai ne mažiau svarbu nei operacija. 
Amžininkų teigimu, S. Kudirka, bendradarbių vadintas „šefu“, mėgo 
žaibišką diagnostiką, jo operavimo technika buvo tobula, per operaci-
jas jis nesiblaškydavo, jo veiksmai būdavo tikslūs, gražūs. Beje, S. Ku-
dirka yra pirmasis gydytojas Alytuje, 1939 m. perpylęs kraują ligoniui 
tiesiai iš donoro.

Prasidėjus karui, krentant bomboms, sužeistuosius tekdavo ope-
ruoti net kieme, lauko sandėliuko įrengtoje operacinėje, ligoninės 
sode. Operuoti S. Kudirka ateidavo pėsčias iš savo ūkelio Butrimiškių 
kaime. Jam teko operuoti ir gydyti karo belaisvius, Normandijos-Ne-
muno eskadrilės lakūnus, daug sužeistų karių.

***

Po karo ligoninė buvo nusiaubta, langai išdaužyti, inventorius iš-
grobstytas. LKP Alytaus apskrities sekretorius Šiupyla ir Sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėjas J. Runkevičius kreipėsi į S. Kudirką su pra-
šymu atkurti Chirurgijos skyriaus darbą. Šis dar tą pačią dieną iš savo 
ūkio atvežė lentų, užkalė išdaužytus langus, užsandarino ir paruošė 
operacinę, surinko likusius instrumentus ir rytojaus dieną pradėjo 
operuoti. ypač daug teko operuoti pokario metais. Kaip vyriausiasis 
gydytojas, daug keblumų patirdavo, kai į ligoninę saugumiečiai at-
veždavo nukankintus ir sužalotus žmones (Kiguolienė R., Už jo pe-
čių buvo saugu, Dainava, 2002, Nr. 1, p. 25–30). Jiems mirus, būdavo 
išrašomos fiktyvios diagnozės. Mirusiuosius priglausdavo ligoninės 
sodas. S. Kudirka gydydavo visus, kurie į jį kreipdavosi, neklausdavo, 
nei kas, nei kur sužeidė, dėl to dažnai turėdavo nemalonumų. Baisios 
būdavo naktys, kai į ligoninę dešimtimis imdavo vežti sužeistuosius, 
leisgyvius nekaltus žmones. Gydytojas su šeima tuomet gyveno ligo-
ninės pusrūsyje ir budintiems kolegoms niekada neatsisakydavo pa-
dėti net vidurnaktį pakeltas, konsultuodavo, patardavo. Jis, kartu ir 
kolektyvas, dirbo neskaičiuodami darbo valandų. Ligonis jam buvo 
svarbiausia: privalai jam padėti, privalai įgyti jo pasitikėjimą, jį mylė-
ti. Tokia buvo jo dorovės samprata. Apibūdindama jo asmenybę, gyd.  
R. Kiguolienė taikliai pritaikė J. V. Gėtės žodžius: „Prieš didelį protą aš 
nulenkiu galvą, prieš didelę širdį – klaupiuosi“.

Per operacijas S. Kudirkai asistuodavo labiausiai patyrusios 
medicinos seserys. Vieni iš pirmųjų jam asistavusių gydytojų buvo 
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Grodzevskis (žuvo 1940 m.), J. Kiguolis, R. Kiguolienė, K. Nekrašas,  
B. Ingelevičius (į Alytų atvyko 1945 m., mirė 1986 m.), J. Gricius. 
Kurį laiką asistavo gyd. A. Ralys, vėliau tapęs Alytuje žinomu plaučių 
ligų specialistu. S. Kudirkos asistentai ir mokiniai buvo taip pat gydy-
tojai A. Koreva (į Alytų atvyko 1949 m., mirė 1990 m.), J. Kymantas 
(atvyko 1953 m.). Kudirkos prižiūrimi chirurgo darbą pradėjo K. Ka-
razija (į Alytų atvyko 1960 m., mirė 1983 m.), R. Bartininkas (atvyko  
1958 m.), B. Jucevičius (atvyko 1963 m.) ir kt.

Su S. Kudirkos vardu susijęs ir traumatologijos atsiradimas Aly-
tuje, vėliau (1960 m.) jis aktyviai prisidėjo prie urologinės tarny-
bos organizavimo (vedėjas gyd. J. Kymantas), 1967 m. – prie vaikų 
chirurginės tarnybos (vedėja gyd. M. Balkelienė) įkūrimo. 1958 m.  
S. Kudirkai buvo suteiktas Respublikos nusipelniusio gydytojo garbės 
vardas.

Kudirka mėgo bitininkystę, žemės ūkio darbus (Orinas K., min. 
veik., p. 41), išmanė, kaip dirbti žemę, kur ir kada ką sėti, kas kur už-
augs. Tai žinodama, rajono valdžia vienu metu panoro skirti jį kolūkio 
pirmininku, o laisvalaikiu būtų operavęs. Turėjo vargo, kol įtikino, kad 
iš jo kaip chirurgo naudos bus daugiau nei kaip iš kolūkio pirmininko. 
1948–1949 m. S. Kudirka prie ligoninės užveisė 400 vaismedžių sodą. 
Jis skaitė daug medicinos literatūros prancūzų ir vokiečių kalbomis, 
mėgo poeziją, buvo aistringas medžiotojas, dainavo kultūros namų 
chore, šiltai bendravo su kolektyvu darbe ir per išvykas į gamtą.

Pablogėjus sveikatai 1963 m. vasario 19 d. S. Kudirka atsisakė 
vyriausiojo gydytojo, o nuo 1964 m. – ir Chirurgijos skyriaus vedė-
jo pareigų. Iki 1974 m. dirbo Chirurgijos skyriaus konsultantu. Taip 
iš aktyvios veiklos pasitraukė įžymus chirurgas, atidavęs darbui 30 
brandžiausių gyvenimo metų, atlikęs apie 35 tūkst. operacijų ir savo 
žiniomis bei darbu nusipelnęs didžiulį žmonių įvertinimą. „Jei mirdavo 
ligonis, operuojamas kito gydytojo, žmonės sakydavo, kad papjovė, – 
prisimena gyd. B. Jusevičius, – o jei mirdavo „po Kudirka“, sakydavo 
– Dievas pasiėmė.“

Nuo 1974 m. S. Kudirkos sveikata labai pablogėjo, dėl kaulų ir 
sąnarių ligos turėjo vaikščioti pasiramsčiuodamas lazdute. 1976 m. 
vasario mėn. susirgo gelta, buvo paguldytas į Daugų infekcinę ligo-
ninę, o vėliau, įtarus kasos auglį, pervežtas į Kauno klinikas. Vasario  
19 d. mirė. Tik po mirties paaiškėjo, kad auglio būta nedidelio ir, lai-
ku jį išoperavus, S. Kudirka būtų dar pagyvenęs. Palaidotas Alytaus 
miesto Daugų gatvės kapinėse. Bėga metai, tačiau iki šiol prisime-
nami S. Kudirkos nuopelnai Pietų Lietuvai. Jo atminimas įamžintas  
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1988 m. Alytaus rajono centrinę ligoninę pavadinus S. Kudirkos vardu.  
1994 m., minint jo gimimo 90-metį, ligoninės vestibiulyje buvo pritvir-
tinta vilniškio skulptoriaus V. Kančiausko sukurta memorialinė lenta. 
Į mus žvelgia geros ir malonios gydytojo akys, o šalia užrašas: „Šio-
je ligoninėje dirbo žymus Lietuvos chirurgas Stasys Kudirka 1938– 
1976 m.“

***

Grįžtant į pokario metus reikia prisiminti, kad medicinos darbuo-
tojų ryžtas ir entuziazmas padėjo įveikti visus sunkumus. Jiems teko 
gydyti greitąją džiovą, tuberkuliozinį meningitą, poliomielitą, difteri-
ją, sifilį, vidurių ir dėmėtąją šiltinę, kokliušą, drugį-maliariją, stabli-
gę ir daugelį dabar jau nebesitaikančių ligų (Kiguolienė R., min. str., 
p. 25–30). Tuo metu ligoninėje teismo medicinos ekspertu ir laikinai 
akušeriu-ginekologu dirbo gyd. B. Ingelevičius, odos ir veneros ligų 
gydytoju – A. Masaitis, Sanitarijos ir epidemiologijos stoties vedėju 
buvo gydytojas infektologas J. Prapiestis (vėliau tapo Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų katedros docentu), Svei-
katos ir Vidaus ligų skyrių vedėju – O. Belkinas, kurį ligoniai labai 
mėgo (1950 m. išvyko į Vilnių). Kaip Sveikatos skyriaus vedėjas jis 
kartą per mėnesį surengdavo visos apskrities gydytojų konferencijas, 
kuriose buvo nagrinėjamos gydytojų klaidos, aptariami naujausi me-
dicinos laimėjimai, pažangios diagnostikos ir gydymo metodai, me-
dikamentai. Vėliau pradėta rengti patologoanatomines konferencijas, 
kurias mėgo visi gydytojai. Bendrose ligonių vizitacijose dalyvaudavo 
ir partinės organizacijos sekretorius – neišsilavinęs žmogus, dirbęs 
maisto tiekėju, bet pareikšdavo savo nuomonę apie ligonių gydymą ir 
jų išrašymą iš ligoninės.

1947 m., baigę Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, Alytaus 
apskrities ligoninėje gydytoja terapeute įsidarbino R. Kiguolienė, vė-
liau tapusi Funkcinės diagnostikos kabineto vedėja, o gydytoju pata-
natomu – J. Kiguolis (mirė 1987 m.). Jie tapo puikiais specialistais, 
išprususiais žmonėmis, aktyviais kolektyvo ir miesto bendruomenės 
nariais, meno saviveiklininkais. 1946 m. iš Vilniaus į Alytų atvyko gy-
dytojas J. Gricius, iki tol dirbęs Universiteto Akušerijos-ginekologijos 
katedros asistentu, ilgus metus vadovavęs Akušerijos-ginekologijos 
skyriui, labai pareigingas ir atsakingas specialistas, saviveiklininkas 
(mirė 1985 m.). 1949 m. ligoninėje pradėjo dirbti gydytoja rentgenolo-
gė B. Ingelevičienė, tapusi gera specialiste ir meno saviveiklos iniciato-
re. 1952 m. ligoninės kolektyvą papildė nauji gydytojai: pradėjo dirb-
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ti neuropatologė M. Aleknavičienė, ginekologas E. Berulis, okulistė  
R. Pačekajienė, puiki pediatrė B. Ruibienė (vėliau – Vilniaus univer-
siteto profesorė B. Puodžiūnienė), terapeutas S. Ruibys (vėliau – Vil-
niaus universiteto docentas), M. Korevienė, tapusi Sanitarijos-epide- 
miologijos stoties vyriausiąja gydytoja, A. Koreva – gydytoju chirurgu, 
dešiniąja S. Kudirkos ranka. Jis buvo geras chirurgas traumatologas, 
skyriaus vedėjas, vėliau Medicininės socialinės ekspertizės komisijos 
(MSEK) vedėjas (mirė 1990 m.). 1950 m. iš Simno atkeltas gydytojas 
K. Nekrašas tapo Vidaus ligų skyriaus vedėju, buvo geras organiza-
torius, puikus diagnostikas, mėgstamas ir ligonių, ir bendradarbių.  
1966 m. jam suteiktas Respublikos nusipelniusio gydytojo garbės var-
das (mirė 1986 m., palaidotas Alytaus miesto Daugų gatvės kapinėse). 
Jo žmona gydytoja terapeutė D. Nekrašienė daug metų (nuo 1964 m. 
lapkričio 16 d. iki 1985 m. sausio 30 d.) dirbo ligoninės vyriausiojo 
gydytojo pavaduotoja gydymo reikalams, buvo gera organizatorė ir 
klinicistė, labai pareiginga ir jautri gydytoja, šiltas, malonus, gerano-
riškas, didelės vidinės ir išorinės inteligencijos žmogus (1986 m. išvy-
ko į Vilnių). 1958 m. ligoninėje pradėjo dirbti gera specialistė endokri-
nologė E. Bulavienė.

Daug dėmesio buvo skiriama ne tik medicinos kadrų rinkimui, 
bet ir materialinės bazės stiprinimui (Jakutis J., Alytaus rajono cen-
trinė ligoninė, p. 3–8). 1940 m. buvo pastatytas mūrinis tuberkuliozės 
sanatorijos korpusas, jame buvo 150 lovų. 1944 m. sanatorija pavadin-
ta tuberkuliozės ligonine, joje buvo 200 lovų. 1953 m. ligoninė įgijo 
respublikinį statusą (nuo 1977 m. joje buvo 160, nuo 1996 m. – 120,  
2003 m. – 75 lovos). 1997 m. ji tapo Alytaus apskrities tuberkuliozės 
ligonine. Iki 1940 m. sanatorijai vadovavo vyr. gydytojas J. Kilis, iki 
1944 m. – gydytojas J. Runkevičius, 1944–1973 m. – A. Ralys, 1973–
2003 m. – J. Vosylius, nuo 2003 m. – inžinierius R. Radivonas.

1940 m. buvo atidarytos gydytojo ambulatorijos Simne ir Mi-
roslave, 1947 m. Simne įkurtas 10 lovų gimdymo skyrius, 1950 m. 
išplėstas (pastačius antrą aukštą) iki 35 lovų (nuo 1975 m. – 30 lovų 
bendrojo profilio ligoninė, nuo 2001 m. birželio 1 d. – Miroslavo glo-
bos namų 20 lovų Simno skyrius), atidaryta poliklinika ir Sanitarijos-
epidemiologijos stotis. Ligoninei vadovavo gydytojai V. Stankevičius 
(1950–1959), R. Šileikaitė (1959–1961), A. Burba (1962–1963),  
J. Nedzinskienė (1964–1967), D. Ragauskienė (1967–1985), Z. Ja-
ciunskienė (1985–1990), A. Jankauskas (1994–1996), net 40 metų 
(1952–1992) ligoninės vyr. medicinos seserimi dirbo J. Jakubynienė. 
1948 m. Dauguose įkurtoje ambulatorijoje dirbo gydytojas terapeu-
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tas ir stomatologas. 1949 m. joje buvo 10 lovų (5 gimdymo ir 5 vidaus 
ligų) ligoninė. Įkūrus Dauguose rajono centrą, 1950 m. buvo įsteigta 
50 lovų rajoninė ligoninė, poliklinika ir Sanitarijos-epidemiologijos 
stotis. 1961 m. pastatyta nauja 57 lovų ligoninė, kuri 1963 m. išplėsta 
iki 150 lovų (100 – tuberkulioze sergantiems vaikams, 30 – infekci-
nėms ligoms gydyti, po 10 lovų – gimdyvėms ir vidaus ligoms gy-
dyti), nuo 1974 m. – 100 lovų (80 infekcinėms ligoms ir 20 – odos ir 
veneros ligoms gydyti), nuo 1983 m. – 65 lovos infekcinėms ligoms ir 
35 lovos vidaus ligoms gydyti, nuo 1996 m. – 35 lovos infekcinėms li-
goms, 15 lovų vidaus ir 15 lovų odos ligoms, nuo 1997 m. spalio mėn. 
tai buvo 30 lovų, nuo 2001 m. – 70 lovų ir nuo 2003 m. sausio 1 d. 
– 33 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. Ligoninei vadova-
vo šie gydytojai: Butkevičius (1950–1960), J. Šereika (1961–1964),  
R. Lukšienė (1964–1966), S. Lukšys (1966–1974), A. Čepukėnas 
(1975–1977), O. Kamičaitienė (nuo 1977 m. sausio 10 d. iki šiol). 
1962 m. Butrimonyse atidaryta 25 lovų ligoninė (nuo 1965 m. 35 lo-
vos, 1975 m. uždaryta). 1954–1962 m. Miroslave, 1955–1963 m. Ry-
liškėse, 1959–1962 m. Krokialaukyje veikė 10 bendrojo profilio lovų 
ligoninės. 1963–1964 m. Alytaus rajono centrinei ligoninei vadovavo 
gyd. E. Berulis, vėliau tapęs vyr. gydytojo pavaduotoju akušerijai ir 
ginekologijai, skyriaus vedėju.

Daug nusipelnė 1964–1978 m. ligoninei vadovavęs gydytojas  
R. Bartininkas (Rimantas Bartininkas (nekrologas), Sveikatos ap-
sauga, 1987, Nr. 8, p. 60). Jis gimė 1933 m. rugpjūčio 13 d. Kaune.  
1958 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fa-
kultetą. 1958 m. įgijęs gydytojo kvalifikaciją, pradėjo dirbti Alytaus 
rajono centrinėje ligoninėje gydytoju chirurgu, o 1964 m. buvo paskir-
tas vyriausiuoju gydytoju. Energingas, kupinas sumanymų ir ryžto 
gydytojas daug nuveikė stiprindamas sveikatos priežiūros įstaigų ma-
terialinė bazę, keldamas medicinos personalo profesinį lygį, diegda-
mas naujus ligonių diagnostikos ir gydymo metodus. Jam vadovaujant 
1969 m. pastatytas 100 lovų centrinės ligoninės akušerijos ir ginekolo-
gijos korpusas, po metų – ūkinis pastatas, skalbykla. 1972 m. senasis 
korpusas buvo sujungtas su nauju 217 lovų gydymo ir diagnostikos 
korpusu. R. Bartininkas daug prisidėjo prie ambulatorijų ir poliklinikų 
materialinės bazės gerinimo. Jam vadovaujant 1977 m. Alytuje buvo 
pastatyta šiuolaikinė poliklinika, kurioje galėjo apsilankyti 1600 ligo-
nių per pamainą. 1978–1982 m. R. Bartininkas dirbo Lietuvos Respu-
blikos profesinių sąjungų tarybos Socialinio aprūpinimo įstaigų sky-
riaus viršininku. 1987 m. birželio 14 d., eidamas tik 54 metus, kupinas 
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energijos ir jėgų R. Bartininkas staiga mirė. Po mirties jam suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio gydytojo garbės vardas.

1979 m. vasario 1 d. – 1999 m. liepos 17 d. Alytaus rajono cen-
trinei ligoninei ir visai miesto bei rajono sveikatos apsaugos sistemai 
vadovavo doc. dr. J. Jakutis (Kas yra kas Lietuvoje 95/96, Kaunas, 
1995, p. 202). Jis gimė 1941 m. kovo 19 d. Ignalinos rajone. 1967 m. 
baigė Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fakultetą. 
Sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimu 1967 m. rugpjūčio 1 d. –  
1979 m. vasario 1 d. dirbo Utenos rajono centrinės ligoninės vyriau-
siojo gydytojo pavaduotoju ir dar gydytoju akušeriu-ginekologu, der-
matovenerologu, dėstė Utenos medicinos mokykloje. 1979 m. vasario 
1 d. buvo perkeltas į Alytaus rajono centrinę (apskrities) S. Kudirkos 
ligoninę vyriausiuoju gydytoju. 1981 m. jam suteikta aukščiausia gy-
dytojo sveikatos apsaugos administratoriaus kvalifikacinė kategorija. 
1975 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (1993 m. nostrifikuota į 
mokslų daktaro) disertaciją „Poliklinikinės pagalbos ir medicinos per-
sonalo darbo organizavimo tyrimai“. J. Jakutis 1971–1990 m. kartu su 
Sveikatos apsaugos ministerijos Eksperimentinės ir klinikinės medici-
nos mokslinio tyrimo instituto Darbo mokslinio organizavimo (DMO) 
skyriumi dirbo mokslo tiriamąjį darbą – Lietuvos gydymo įstaigose 
tyrė, vertino ir racionalizavo medicinos personalo darbo laiką, dar-
bo organizavimą, standartizavo medicininę dokumentaciją, analizavo 
įdiegtų priemonių efektyvumą. Nuo 1989 m. spalio 5 d. dirbo Kauno 
medicinos universiteto Socialinės medicinos katedroje. 1993 m. jam 
suteiktas mokslinis pedagoginis docento vardas. Savo profesinę kva-
lifikaciją kėlė Vilniuje, Kaune, Minske, Danijoje, Švedijoje, Vokietijo-
je, Prancūzijoje. Nuo 1971 m. aktyviai dalyvauja visuomenės sveika-
tos priežiūros reorganizavimo darbe: kaip darbo grupių narys rengė 
nacionalinę Sveikatos apsaugos koncepciją, prisideda prie sveikatos 
apsaugos įstatymų projektų, gyventojų sveikatos apsaugos įstatymų 
projektų, gyventojų sveikatos priežiūros modelių rengimo ir eksper-
tizės. J. Jakutis nuo pat Sveikatos apsaugos reformų biuro (SARB) 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigimo buvo darbo grupės 
pirmininkas ir narys, Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys, 
dabar yra Nacionalinės sveikatos tarybos (NST) prie Lietuvos Res-
publikos Seimo narys, Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ pirmi-
ninko pavaduotojas. Jam vadovaujant už aktyvų dalyvavimą mokslo 
tiriamajame darbe ir įvairių mokslo ir geros patirties naujovių diegimą 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Alytaus rajono centrinė ligoninė  
1979 m. tapo respublikine patirties mokykla darbo mokslinio organi-
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zavimo klausimais. Joje vykdavo mokslinės praktinės konferencijos, 
atvykdavo kursantai iš Maskvos medicinos tobulinimosi institutų. 
1978–2003 m. atliktų mokslo darbų pagrindu užsienio ir respublikos 
spaudoje J. Jakutis paskelbė 53 mokslinius straipsnius, parengė 4 me-
todines rekomendacijas, įdiegė 7 racionalizacinius pasiūlymus. Moks-
linėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje yra perskaitęs 38 prane-
šimus.

Ir toliau buvo stiprinama ir modernizuojama sveikatos priežiūros 
įstaigų materialinė bazė mieste ir kaime (Jakutis J., Alytaus rajono  
S. Kudirkos centrinė ligoninė: istorija, dabartis ir ateitis, Sveikata, 
Nr. 6, p. 1–3). 1979 m. Butrimonyse buvo pastatyta 100 ligonių per 
pamainą priimanti ambulatorija, 1980 m. – 180 vietų kūdikių namai, 
kuriems 1979 m. lapkričio 14 d. – 1982 m. vasario 22 d. vadovavo gyd.  
L. Akstinienė, 1982 m. vasario 23 d.  – 1988 m. balandžio 28 d. (iki mir-
ties) – gyd. P. Zakarauskas, 1988–2000 m. – gyd. A. Vitkauskas. Nuo  
2000 m. liepos mėn. 120 vietų specializuotų kūdikių namų direktorė 
yra D. Jezepčikienė. 1985 m. Alytuje buvo pastatytas 200 lovų gy-
dymo diagnostikos korpusas, 1988 m. – maisto blokas, 1988–1989 m. 
– 600 ligonių per pamainą priimanti vaikų poliklinika, 100 ligonių pri-
imanti ambulatorija Miroslave.

Gyventojams kvalifikuotą ir specializuotą medicinos pagalbą 
teikianti Alytaus rajono S. Kudirkos ligoninė padidėjo iki 840 lovų 
ir tapo didžiausia šio pobūdžio gydymo įstaiga Lietuvoje, o visuose 
miesto ir rajono stacionaruose 1997 m. buvo net 1100 lovų. Medikų 
kolektyvą sudarė apie 2500 darbuotojų, tarp jų buvo 353 gydytojai ir 
per 1000 vidurinio medicinos personalo darbuotojų, t. y. atitinkamai 
32 ir 90,4 dešimčiai tūkstančių gyventojų. Padidėjus specializuotų 
lovų skaičiui, parengus specialistus ir įdiegus naujas technologijas 
išsiplėtė galimybės tirti ir gydyti ligonius, palengvėjo medicinos per-
sonalo darbas. Medicinos praktikoje imta taikyti daug naujų ligonių 
tyrimo ir gydymo metodų, organizacinės technikos priemonių, pa-
žangios patirties elementų. Išplėstos endoskopinė, echoskopinė tar-
nybos, chirurgijoje ir ginekologijoje įdiegta laparoskopija, artrosko-
pija, dirbtinių sąnarių persodinimas, hemodializė, kraujo lazerinis ir 
ultravioletinis švitinimas. ėmė veikti refleksoterapijos ir manualinės 
terapijos kabinetai, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius 
suaugusiems ir vaikams. Laboratorinė tarnyba pagal technologijos 
lygį, tyrimų spektrą bei kadrų parengimą atitinka apskrities ligoni-
nės akreditavimo normatyvų reikalavimus. Buhalterijoje, medicinos 
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statistikoje, personalo skyriuje, vaistinėje, virtuvėje ir kitur ėmus 
diegti kompiuterines programas, palengvėjo ir paspartėjo šių tarny-
bų darbas. Akušerinėje praktikoje taikoma Rumingo sistema leido 
gimdymo procesą priartinti prie savo namų sąlygų. Medikų ir pa-
cientų patogumui sukurtas infrastruktūros tinklas: kavinė, kirpykla, 
vaistinės punktas, laikraščių kioskas ir kt.

Alytaus rajono S. Kudirkos ligoninė ilgus metus yra gydytojų re-
zidentų rengimo ir studentų gamybinės praktikos darbų bazė. Tai ver-
tė daug dėmesio skirti personalo kvalifikacijos kėlimui, todėl kasmet 
specializacijos ir tobulinimosi kursuose savo žinias papildydavo 18–22 
proc. gydytojų ir 7 proc. vidurinio medicinos personalo. Ligoninėje 
dirba keturi medicinos mokslų daktarai: B. Vansevičienė (hematolo-
gija), V. Gudukas (urologija) [V. Gudukas mirė 2016 m. – Red.], A. 
Kiziela (pulmonologija), J. Jakutis (socialinė medicina ir sveikatos ap-
saugos organizavimas).

Geri savo srities organizatoriai, daug prisidėję prie savo tarny-
bų veiklos tobulinimo, buvo: vyr. gydytojo pavaduotoja vaikų ir gim-
dymo pagalbai A. Dimšienė (1977–1997), vyr. gydytojo pavaduotoja 
poliklinikos reikalams J. Karazijienė (1964–1997), vyr. gydytojo pava-
duotojas laikino nedarbingumo ekspertizei J. Kymantas (1960–1985), 
vėliau R. Adomėnas (1985–1996 m., nuo 1996 m. – Teritorinės ligo-
nių kasos direktorius), vyr. gydytojo pavaduotojas rajono gyventojų 
aptarnavimui K. Karazija (1964–1981), A. Damkus (1982–1990 m., 
nuo 1990 m. – Miroslavo ambulatorijos direktorius), vyr. gydytojo pa-
vaduotojas ūkio reikalams J. Pėstininkas, vėliau – V. Eitmanavičius, 
ligoninės vyr. medicinos sesuo R. Gabriūnaitė (nuo karo pradžios iki 
1955 m.), N. Dapkevičienė (1955–1988), vėliau – N. Jakubaitienė ir kt., 
Greitosios medicininės pagalbos, vėliau – Priėmimo skyriaus vedėja  
N. Paršeliūnienė, Chirurgijos skyriaus vedėjas B. Jucevičius, vėliau 
– V. Mackevičius, J. Vaškevičius, R. Kvedaravičius, Traumatologijos 
skyriaus vedėjas A. Koreva, V. Mensevičius, vėliau – V. Dumbliauskas, 
Nervų skyriaus vedėja, Lietuvos nusipelniusi gydytoja M. Karpova, po 
jos – D. Tučkienė, V. Jazepčikas, Vaikų ligų skyriaus vedėja L. Barti-
ninkienė, o po to – N. Kocienė, D. Stankevičienė, vyriausiojo gydyto-
jo pavaduotojas akušerinei-ginekologinei pagalbai, vėliau – skyriaus 
vedėjas E. Berulis, Vidaus ligų skyrių vedėjai dr. B. Vansevičienė,  
G. Sabeckienė, P. Ralys, D. Baublienė, laboratorijos vedėja G. Jusienė, 
vaistinės vedėja L. Šimkuvienė, Rentgeno skyriaus vedėja A. Vytu-
rienė, Ekonomikos tarnybos vadovė R. Mardosienė, bibliotekos vedėja  
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R. Petkevičienė, vaikų poliklinikos vyriausioji gydytoja J. Matuko-
nienė (1977–1986), vėliau (1986–1997) – L. Akstinienė, suaugu-
siųjų ir vaikų poliklinikų skyrių vedėjai P. Grincas, I. Makauskienė,  
E. Machankovienė, V. Maciulevičius, V. Tarutis, gydytojai I. Žekie-
nė, R. Mečajienė, kineziterapeutė B. Savickienė, medicinos seserys  
O. Krančiukienė, U. Griešiūtė, D. Masėnienė,  E. Kunevičienė ir dau-
gelis kitų. Visas kolektyvas aktyviai dalyvavo judėjime, kuriuo siekta 
geresnių darbo rodiklių (tuomet vadintame socialistiniu lenktyniavi-
mu), ir ne kartą iškovojo pereinamąsias vėliavas, gaireles, padėkos 
raštus. Tai buvo jų darbo įvertinimas.

Kolektyve susiformavo gražios tradicijos: Medicinos darbuotojų 
dienos minėjimai su išvykomis į gamtą, jaunųjų specialistų priėmimas 
ir palydėtuvės į pensiją, veteranų dienos, amžiaus jubiliejų paminėji-

1994 m. ligoninėje atidengiama memorialinė lenta gydytojui chirurgui Stasiui Ku-
dirkai. Gydytoja Rita Kiguolienė, vyr. gydytojas Juozas Jakutis, med. sesuo Birutė 
Braždienė

mai, geriausio specialisto konkursai ir kt. Tai suartindavo ir sutelkdavo 
kolektyvą.

Labai populiari buvo meno saviveikla: veikė moterų choras (va-
dovė B. Jočienė) – nuolatinis rajono atstovas respublikinėse dainų 
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šventėse, moterų ansamblis, kaimo kapela, skaitovų teatras, Daugų 
ligoninės etnografinis ansamblis.

***

1997 m. Alytaus rajono S. Kudirkos ligoninė reorganizuojama ir 
decentralizuojama. Įsteigiamos atskiros, savarankiškos viešosios svei-
katos įstaigos: Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Alytaus tuber-
kuliozės ligoninė, Alytaus miesto poliklinika, Alytaus rajono pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras (PSPC) ir Alytaus rajono greitosios 
pagalbos stotis. Įdiegiama draudiminė medicina. 1996 m. buvo įkurta 
Alytaus apskrities teritorinė ligonių kasa (direktorius R. Adomėnas), 
pagal sutartis apmokanti sveikatos priežiūros įstaigoms už gyvento-
jams jų suteiktas medicinos paslaugas. 1997 m. parengtos pirminės 
sveikatos priežiūros plėtros ir ligoninių restruktūrizacijos Alytaus 
apskrityje programos Sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio ban-
ko ekspertų buvo pripažintos remtinomis. 2000 m. spalio 12 d. tarp 
Sveikatos  apsaugos ministerijos ir Alytaus apskrities viršininko admi-
nistracijos bei penkių savivaldybių buvo pasirašyta Lietuvos sveikatos 
projekto įgyvendinimo Alytaus apskrityje sutartis. Programų įgyven-
dinimui skirta 21 mln. Lt negrąžinama Pasaulio banko paskola. Panau-
dojus gautas lėšas, 2000–2003 m. Alytaus apskrityje įsteigta 60 ben-
drosios praktikos (šeimos) gydytojų kabinetų, aprūpintų medicininę 
normą atitinkančia medicinos įranga, baldais, transportu, ir užtikrinta, 
kad juose dirbtų licencijuoti bendrosios praktikos gydytojai. Restruk-
tūrizuojant Alytaus miesto polikliniką ir priartinant pirminę sveika-
tos priežiūrą prie gyventojų, Alytaus poliklinikoje įrengti 9, I Alytuje 
(Jiezno g. 2) – 2, Kurorte (Lelijų g. 44) – 2, buvusiame geležinkelio 
stoties rajone (Gardino g. 37) – 2, Panemunės rajone (Putinų g. 20) – 2 
bendrosios praktikos gydytojų kabinetai (iš viso 17), o Alytaus rajono 
savivaldybės teritorijoje – 9: Butrimonyse, Dauguose, Krokialaukyje, 
Luksnėnuose, Makniūnuose, Miroslave, Punioje, Simne ir PSPC.

Vykdant ligoninių restruktūrizavimo programą, Alytaus apskri-
ties S. Kudirkos ligoninėje lovų skaičius po truputį sumažintas nuo 
840 iki 555, įsteigta konsultacijų poliklinika, 15 lovų dienos chirurgijos 
centras ir ligonių gydymo trukmė stacionare sumažinta iki 9 dienų, 
įdiegta kompiuterinė tomografija, išplėstas laboratorinių ir kitų ligo-
nių tyrimo metodų spektras.
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Nuo 1999 m. liepos 19 d. iki 2000 m. gegužės 23 d. Alytaus aps-
krities S. Kudirkos ligoninei vadovavo direktorius A. Baublys (Kas 
yra kas Alytaus apskrityje, 2001, p. 36) (1985–1997 m. – vyriausiojo 
gydytojo pavaduotojas gydymo reikalams), 2000 m. liepos 28 d. pen-
kerių metų kadencijai ligoninės direktoriumi išrinktas A. Vitkauskas 
(ten pat, p. 164) (1988–2000 m. buvo Alytaus specializuotų kūdikių 
namų direktorius), vėliau – J. Krasnickas ir A. Vasiliauskas.

Ir darbu, ir visuomenine veikla Alytaus sveikatos priežiūros įstai-
gų darbuotojai stengiasi kuo daugiau padaryti, kad stiprėtų gyventojų 
sveikata, gerėtų jų gyvenimo kokybė.

Juozas Jakutis

Doc. dr. JUOZAs JAkUTIs Dzūkijos sostinei atidavė darbingiausius savo 
gyvenimo metus: 1979 m. iš Utenos rajono centrinės ligoninės, kurioje dirbo 
vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, buvo perkeltas į Alytaus rajono centrinę 
(apskrities) ligoninę vyriausiuoju gydytoju ir šias pareigas ėjo daugiau kaip 
du dešimtmečius. 2004–2014 m. dirbo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir 
sporto centras direktoriumi. 1989–2006 m. dėstė Kauno medicinos universiteto 
Socialinės medicinos katedroje.
Doc. dr. J. Jakutis įvairiuose leidiniuose paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių 
ir publicistinių straipsnių, parengė 4 metodines rekomendacijas, su bendraau-
toriais parašė 4 mokymo metodikos priemones studentams, įdiegė 7 raciona-
lizacinius pasiūlymus. Mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje yra 
perskaitęs 38 pranešimus. Leidinio Alytaus rajono centrinė ligoninė (1988) su-
darytojas, knygos Alytaus istorinė raida (2004) bendraautoris, leidinio Alytaus 
krašto mokslininkai (2008) vienas iš sudarytojų ir kt.
1981 m. J. Jakučiui suteikta soc. higienos ir sveikatos apsaugos organizato-
riaus aukščiausia kvalifikacinė kategorija. 2007 m. jam suteiktas nusipelniusio 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir apdovanotas nusipelniusio 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu.
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ELVyRA BILIŪTė-ALEKNAVIČIENė

IRKUTSKO STUDENTAI –  
AlyTAUs gyDyTOJAI

(Apie gydytoją traumatologą-ortopedą Juozą Petruškevičių ir gy-
dytoją odontologę Eleną Petruškevičienę)

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.
                                                B. Brazdžionis

Alytuje, Putinų mikrorajone, šalia miesto judriausios ir ilgiausios 
Naujosios gatvės, rymo penkiaaukštis, niekuo neišsiskiriantis iš kitų. 
Juk visi jie statyti prieš keletą dešimtmečių, kai sparčiai kūrėsi Alytus, 
daugėjo pramonės įmonių, gausėjo gyventojų. Tada gauti butą buvo 
didžiulė problema ir darbininkams, ir tarnautojams. Kooperatinia-
me name, pažymėtame 74 numeriu, prieš keletą dešimtmečių įsikūrė 
gydytojų Petruškevičių šeima: Juozas chirurgas ir Elena odontologė. 
Niekam per daug nerūpėjo ramių, kultūringų žmonių gyvenimas, nes 
kiekvienas užsisklęsdavo savo „narvelyje“ ir gyveno savo džiaugs-
mais bei rūpesčiais. Laikai, kai kaimynai artimai bendravo, viską 
iki smulkmenų žinodami vieni apie kitus, jau buvo seniai pasibaigę. 
Nenumaldomai bėgo metai. Užaugo gydytojų vaikai ir išskrido tarsi 
paukščiai savo keliais, pagaliau ir jų pačių amžius priminė, kad atėjo 
laikas ir pailsėti. Juk net geriausias specialistas, labai mylintis ir ger-
biantis savo profesiją, privalo palikti darbą kitiems – jaunesnei kartai.

Vieną šaltą žiemos dieną nedrąsiai pravėriau gydytojų Petruš-
kevičių buto duris, vildamasi sužinoti ką nors daugiau apie Alytaus 
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apskrities archyve užtiktą jų gyvenimo faktą – abu baigę Irkutsko 
medicinos institutą. Tai, ką išgirdau, pralenkė visus mano lūkesčius. 
Juozas Petruškevičius tarsi valdingai paėmė mane už rankos ir vedėsi 
akmenuotais savo gyvenimo keliais.

***
Visi turime savo vaikystės žemę, o kai ji nuo mūsų vis labiau tols-

ta, tada atrodo, kad tai ne žemė, o rojus. Prarastas rojus. Taigi pradėki-
me kelionę su Juozu Petruškevičiumi nuo jo prarasto rojaus.

Juozo tėvas Juozas Petruškevičius vedė kaimynų dukterį Veroni-
ką Griškaitę ir įsikūrė visai netoliese, nes teta Roželė jaunavedžiams 
padovanojo 20 margų žemės. Čia prasidėjo jaunos šeimos naujas gy-
venimas, paženklintas džiaugsmais ir rūpesčiais. Tėvas buvo sumanus 
ūkininkas ir labai nagingas žmogus (siūdavo ne tik drabužius, bet ir 
batus, mūrydavo krosnis ir kt.). Motina, turtingų ūkininkų dukra, bai-
gusi pradžios mokyklą. Mokytojas, pastebėjęs mergaitės gabumus, 
netgi patarė tėvui leisti dukrą mokytis toliau. Tačiau lemtis buvo kito-
kia. Ji tapo rūpestinga žmona ir vaikų motina.

Juozo ir Veronikos Petruškevičių šeimoje vienas po kito pabiro 
vaikai. Gaila, kad Kaziukas ir Juozukas mirė visai mažyčiai, o Antani-
na, graži, ilgais juodais plaukais mergaitė, net dvejų metelių nesulau-
kusi – nuo difterijos.

Tėvai sumanė parduoti žemę ir nusipirko iš dvarininko Linksma-
kalnio kaime, Pakuonio valsčiuje, Kauno apskrityje. Šeimoje niekada 
netrūko rūpesčių ir vaikų klyksmo: augo duktė Janina ir sūnus Petras, 
o 1929 m. į šią žemę atėjo Juozas, būsimasis gydytojas chirurgas (tai 
buvo šeštasis vaikas), dar po penkerių metų gimė Antanina. Šeimoje, 
matyt, buvusi tradicija vaikus pavadinti jau mirusių brolių ar seserų 
vardais. Taip lyg norėta sumažinti netekties skausmą.

Tėvas, pirkdamas žemę, buvo paėmęs banke paskolą. Todėl jo pe-
čius užgulė ne tik kūrimosi naujoje vietoje, bet ir paskolos grąžinimo 
rūpesčiai. Tai žinodamas, buvęs žemės savininkas pasiūlė, kad tėvas jo 
žentui namus pastatytų. Darbštus žmogus kibo į darbą ir iš savo me-
džiagų pastatęs namą bei ūkinius pastatus, žinoma, kažkiek finansiškai 
atsitiesė, tačiau bankui pajėgdavo išmokėti tik palūkanas.

Vaikai nuo mažumės buvo pratinami prie ūkio darbų. Šeimoje iš-
ugdytas darbštumas ir pareigingumas labai pravertė sudėtingais gy-
venimo tarpsniais. Tėvai stengėsi visus vaikus kažkiek pamokyti, nes 
suprato, kad visų išleisti į mokslus nepajėgs. Didžiausia laimė nusišyp-
sojo Petrui – jis mokėsi gimnazijoje.

ELVyRA BILIŪTė-ALEKNAVIČIENė



143

Juozukas ir už jį jaunesnė sesuo Antanina baigė Girininkų pra-
džios mokyklą. Mokykla buvo mamos tėviškėje, Griškų namuose. 
Kulniuoti tekdavo maždaug pora kilometrų. Tai tikras malonumas, be 
to, ten gyveno močiutė, kuri, reikalui esant, paguosdavo ir gardesnį 
kąsnelį pakišdavo. Mokytojas mokė visas keturias klases iš karto, o 
pirmaklasiai į mokyklą eidavo tik vasarą.

Kai Juozas baigė pradžios mokyklą, tėvas nutarė, kad sūnui 
mokslo pakanka. Berniukas jau buvo gerokai ištįsęs, todėl jis puoselė-
jo viltis, kad bus geras pagalbininkas ūkyje. Juozas vaikščiojo aplink 
karvių bandą, pliaukšėjo botagu ir visiškai kitokios mintys kirbėjo jo 
galvoje. Vis neatstodavo nuo brolio Petro, kad paaiškintų fiziką ar ma-
tematiką, pats savarankiškai spręsdavo uždavinius. Kartais brolis ne-
galėdavo atsistebėti, jog Juozas, tik pradžios mokyklą baigęs, ne vieną 
gimnazistą aplenktų.

Netoliese, Daukšagirėj, buvo įkurta progimnazija. Susiruošė Juo-
zas egzaminų laikyti. Tėvas ne juokais susikrimto, bandė atkalbėti 
sūnų, žinoma, ne todėl, kad būtų nusiteikęs prieš mokslus. Neramia 
širdimi žvelgė į laukus, mąstydamas, kas juos dirbs, kam jie kada nors 

Pirmoji Juozo Petruškevičiaus darbovietė. Usolje Sibirskoje, 1960 m. 
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atiteks, jei abu sūnus reikės išleisti į mokslus. Senajam Petruškevičiui, 
kaip ir daugeliui jo kartos žmonių, žemė buvo šventa. Veronika ramino 
vyrą gal todėl, kad pati kažkada troško mokytis, bet baigė tik pradžios 
mokyklą, nes tokia buvo tėvų valia.

Juozas nustebino progimnazijos vadovybę ir priėmimo komisi-
ją, nes buvo vienintelis, kuris savarankiškai pasirengęs iš karto laikė 
egzaminus į ketvirtą klasę. Matematika pavyko puikiai, rašinį parašė 
gerai, o štai muzika pakišo koją. Komisijos išvada: „Į ketvirtą klasę 
priimti negalima, o į trečią – su malonumu“. Tačiau Juozo toks spren-
dimas netenkino ir jis mynė dviračio pedalus į Kauną.

Kaune susirado Vakarinę gimnaziją, tačiau kitaip dokumentų ne-
priėmė – tik į pirmą klasę. Juozas rankų nenuleido. Mokytojai pamatė, 
kad pirmoje klasėje šiam mokiniui nėra ką veikti, tai perkėlė į antrą. 
Juozui ir antroje klasėje buvo vieni juokai, todėl jis nusprendė laikyti 
egzaminus į trečią. Tuo metu Kaune buvo įkurta Darbo jaunimo gim-
nazija. „Tada nuteškinau į tą, truputėlį pakamantinėjo ir priėmė į ke-
tvirtą klasę. Taigi 1946 m., per pusę metų, baigiau keturias gimnazijos 
klases, o penktoje klasėje buvau pirmas mokinys“, – su šypsena baigė 
pasakojimą gydytojas Juozas Petruškevičius.

Juozas Petruškevičius (dešinėje) su draugais. 1945 m. 
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Jo balse nesijautė jokio kartėlio, matyt, ir kadaise nebuvo sunku 
pėdinti nuo vienos ugdymo įstaigos į kitą, nes turėjo vienintelį tikslą 
– mokytis. Likimas lėmė, kad per mokyklų slenksčius reikėjo žengti 
labai sunkiu ir sudėtingu laikotarpiu.

***
Raudonoji okupacija, karas, rudoji okupacija, – visa tai sujaukė 

ramų žmonių gyvenimą, atnešė daug nelaimių, kantrioji žemė buvo 
permirkusi nekaltų žmonių krauju. Šis laikotarpis atsispindi ir Juozo 
Petruškevičiaus eilėraštyje „Okupacija“:

Tai ne vilkų staugimas, ne riaumojimas liūtų,
Tai bolševikų ordos Lietuvą užplūdo.
Suklerusiais tankais vilkdami patrankas,
Niokojo sodybas, laukus, žalias lankas.
                                                                „Okupacija“

Slinko kupina nežinomybės 1944 m. vasara, tačiau Petruškevičių 
šeima buvo palinkusi prie kasdienių ūkio darbų. Pavakarės ramybę 
sudrumstė keletas raguočių, išsprukusių iš tvarto.

– Petrai, pabėgėk... Tu juk daug greitesnis už mane, – šūktelėjo 
motina, ir Petras bemat išnėrė pro vartus.

Prabėgo pusvalandis, o sūnus tarsi į žemę prasmego: nei jo, nei 
gyvulių. Staiga praūžė lėktuvai. Juozas, tarsi nujausdamas ką baisaus, 
išėjo pasižvalgyti. Kraupus vaizdas išliko atmintyje visam gyvenimui. 
Netoli namų, šalia griovio, kraujo klane tįsojo brolis – be kojos, o kita 
sunkiai sužeista. Pasirodo, skrido rusų lėktuvai ir mėtė bombas. Gal 
Petras bėgo griovio link, tikėdamasis išvengti nelaimės, ir čia sukniu-
bo, apkabindamas tėviškės žemę? Kas žino...

Tėvas skubiai pasikinkė arklius ir vežė sūnų į Kauną. Garliavoje 
pamatė vokiečius ir drebančiu balsu maldavo pagalbos. Vokietis pa-
žiūrėjo ir abejingai ištarė:

– Toks jaunas. Kodėl jis ne mūsų armijoje?
Apsigręžė ir ramiai nuėjo.
Tėvas kaip įmanydamas ginė arklius, o galvoje buvo vienintelė 

mintis – išgelbėti sūnų. Pagaliau nelaimėliai pasiekė Kauną. Petrą ope-
ravo, tačiau jis po narkozės neatbudo. Juodas mirties debesis apgaubė 
namus. Neliko žodžių – tik rauda, tačiau visiškai kitokia kaip kadaise 
laidojant mažuosius, širdį draskanti – amžina. Petrui Petruškevičiui 
buvo 20 metų, sėkmingai baigęs gimnaziją, norėjo įgyvendinti savo di-
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džiąją svajonę – tapti lakūnu. Tačiau visas jaunuolio svajones nutraukė 
plieniniai paukščiai, kuriuos su meile stebėjo nuo pat kūdikystės ir 
troško jais pakilti į dangaus žydrynę.

***
Ne veltui yra sakoma, kad nelaimė nevaikšto viena. Tą atmintiną 

1944 m. vasarą Linksmakalnyje buvo įsikūrę rusų kariškiai. Tiesa, tada 
ši vietovė buvo vadinama Liustbergiu (vok. Linksmybių kalnas), nes 
vokietis taip buvo pavadinęs savo dvarą, įkurtą ant Šventupės kranto, 
santakoje su Jiesios upeliu. Dvaras klestėjo nuo XIX a. iki Pirmojo 
pasaulinio karo, o baigiantis Antrajam pasauliniam karui buvusiame 
dvare rusų kariškiai įrengė KGB radiotechnikos užsienio žvalgybos 
ir diplomatinio ryšio su Vakarų Europa dalinį – radijo žvalgybos cen-
trą. Iš vietovės buvo iškeldinti visi gyventojai, teritorija apjuosta spy-
gliuota viela, atvaryti vokiečių belaisviai. Šiuos įvykius puikiai mena 
ir gydytojas Juozas Petruškevičius: „Dalis mūsų ir kaimynų žemės 
buvo paimta, kai rusų kariškiai rengė didžiulį aerodromą. Užėmė ir 
namą, jame įkūrė medicinos punktą, o mums paliko tik virtuvę. Kieme 
stovėjo aparatūra, kuria pildė balionus deguonimi. Kareiviai vežiojo 
balionus į lėktuvus, kartais ir man leisdavo pavairuot mašiną. Tada 
bendraudamas su kareiviais gerokai pramokau rusų kalbos.“ (Iš auto-
rės pokalbio su Juozu Petruškevičiumi 2016 m. sausio 21 d.)

Vaikinui net į galvą netoptelėjo, kad šis mokėjimas rusų kalbos 
jam labai bus reikalingas netolimoje ateityje. Tėvas baigė išmokėti 
bankui paskolą markėmis ir, praūžus karui, vėl palinko prie savo taip 
sunkiai įsigytos, dar likusios žemės. Sesuo Janina ištekėjo už turtingų 
ūkininkų Gerdvilių sūnaus. Jaunavedžiai, nelaukdami antrosios sovie-
tų okupacijos, išvyko į Vokietiją, o po kurio laiko įsikūrė Floridoje. 
Nors Janina buvo pradėjusi studijuoti Vytauto Didžiojo universitete, 
Amerikoje netgi siuvykloje darbą gauti buvo sunku, o svarbiausia – 
daug metų nieko nežinojo apie artimuosius.

Iš gausios Petruškevičių šeimos jau liko tik du vaikai: Juozas mo-
kėsi Kauno darbo jaunimo gimnazijoje šeštoje klasėje, Antanina buvo 
Kauno 7-osios gimnazijos mokinė.

***
Pasibaigė karas, tik ne žmonių kančios. Tebesitęsė partizaninės 

kovos, dar daugelis tikėjo Amerikos žadama parama, partizanų kova ir 
prarastos laisvės susigrąžinimu. Ore dar tebetvyrojo degėsių ir kraujo 
kvapas, dar girdėjosi tremiamųjų klyksmas, dar buvo nenudžiūvusios 
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čia likusiųjų ašaros. Netgi po daugelio metų ši tematika aktuali ir Juo-
zo Petruškevičiaus posmuose:

Sukūrė kolchozus, žemes lyg dalino...
Ūkių namus griovė, sodybas naikino.
Taip nieko neliko, kas buvo sukurta.
Valstybę praradom ir visą jos turtą.
                                                           „Okupacija“

Tarsi nujausdama Damoklo kardą virš galvos, Veronika Petruške-
vičienė vis dėliojo savo daiktus, skarelės kampu nejučiomis nubrauk-
dama ašaras už žuvusį sūnų, už dukrą, kuri toli, labai toli už jūrų ma-
rių, už visus, kurių netekusi.

***

Kaip jau minėta, Juozas mokėsi ir gyveno Kaune, Šančiuose, pas 
tėvo trečios eilės pusseserę. Buvo 1948-ųjų pavasaris, gegužė pabėrusi 
žiedų gausybę, oras prisodrintas svaigaus aromato – gamtos atbudi-
mas tarsi šaukte šaukė nustumti kuo toliau nelaimių kalną. Juozas, 
aštuoniolikmetis jaunuolis, kažkodėl 20-osios naktį niekaip negalėjo 
užmigti. Netrukus paslaptingą nakties tylą sudrumstė sunkvežimio 
burzgimas, tačiau greitai nutilo. Juozas žvilgtelėjo į laikrodį, buvo pir-
ma valanda. Šmėstelėjo mintis, kad mašina nutolo, bet tą akimirką pa-
sigirdo beldimas į duris. Į kambarį įvirto šeši stribai su uniformuotais 
vyrais.

– Kur sesuo? – įsmeigęs akis, gana piktokai klausinėjo vienas 
aukštaūgis.

– Išvykusi į kaimą... – kuo ramiau stengėsi atsakinėti Juozas, ta-
čiau suprato, kad sesers ieškojimas yra tik apsimetinėjimas, o iš tiesų, 
matyt, nudžiugo, kad taip greit surado savo auką.

– Ar turi dokumentus? – jau klausinėjo kitas stribas.
Juozas ištiesė mokinio pažymėjimą. Stribas pavartė jį rankose ir 

sušvokštė:
– Renkis, važiuosim į saugumą ir išsiaiškinsime, kas tu per paukš-

tis. Dėl visa ko ir šiltų rūbų įsimesk, jei pateksi į Sibiro kurortus – jų 
tikrai prireiks.

Juozas kažką nutvėrė, stengdamasis nuslėpti jaudulį, tačiau jau-
tė, kaip visas kūnas virpa. Atvedė kaip nusikaltėlį į sunkvežimį, ten 
sėdėjo viena mergaitė su maišeliu ir baugščiai dairėsi į šalis. Ją, kaip 

IRKUTSKO STUDENTAI – ALyTAUS GyDyTOJAI



148

didžiausią nusikaltėlę, budriai saugojo du kareiviai. Netoliese, ant pur-
vino kėbulo dugno, sukniubo ir Juozas. Sunkvežimis pajudėjo.

Skubėjo į ateitį juodą,
Į vargo ir skausmo dienas,
Kur siaubas ramybės neduoda
Ir žudo jaunystės svajas.
                                                  K. Balčiūnas

Kelionės pradžia buvo trumpa, mašina sustojo šalia Kauno saugu-
mo pastato. Du nelaimingus jaunuolius ginkluoti vyrai nulydėjo į vidų. 
Juos nustebino galybė čia esančių žmonių, net ant grindų atsisėsti nebu-
vo vietos. Taip ir išrymojo tylėdami, žmogus prie žmogaus, visi sujungti 
bendros nelaimės ir nežinios. Išaušus rytui, pasigirdo skardus balsas:

– Visi į mašiną.
Paklusę įsakymui, vaikai, jaunimas ir pagyvenę žmonės korėsi į 

sunkvežimį. Niekas neaiškino, kur veža ir kodėl. Prienuose visus išlai-
pino ir liepė laukti. Buvo gražus pavakarys, kai vėl atūžė mašina. Ne-
trukus Juozas su visu būriu žmonių judėjo nežinoma kryptimi. Žvelgė 
į sodria pavasario žaluma pasipuošusius laukus, į žydinčius sodus, tar-
si norėdamas pasiimti su savim tokią brangią, vienintelę žemę.

Kai mašina sustojo Mauručių geležinkelio stotyje ir pamatė eše-
loną, tada žlugo paskutinės viltys, visi be žodžių suprato, kad išveš į 
Sibirą. Juozas su daugeliu mokinių buvo įgrūstas į nedidelį vagoną Nr. 
74. Tas nuostabus ką tik regėtas peizažas, atrodo, liko labai toli, ne-
pasiekiamas. Prie kiekvieno vagono durų stovėjo ginkluotas kareivis, 
kalbėti buvo draudžiama, susispraudę sėdėjo vienas šalia kito, mąs-
tydami, kas bus toliau. Vagono gale buvo viena lenta, vadinamasis 
gultas, ant kurio išsitiesdavo viena kita pervargusi mergaitė. Taip tę-
sėsi maždaug parą. 1948 m. gegužės 22 d. traukinys pajudėjo į Rytus. 
Atrodo, net žemė suvaitojo, netekdama tiek savo vaikų.

Nulinko jazminai po langu,
Nuvyto alyvų žiedai,
Palikę mūs tėviškę brangią,
Skubėjo tolyn traukiniai.
                                       K. Balčiūnas „Traukiniai į nebūtį“

Molodečne traukinys sustojo, leido atsinešti vandens ir pasiieš-
koti šeimos narių bei artimųjų. Du ištįsę berniokai, Juozas su kaimynu 
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Algiu Grybausku, ėjo šalia vagonų visa gerkle šaukdami. Bent tąkart 
nusišypsojo laimė – surado savo šeimas. Atokvėpio valandėlė baigė-
si, buvo įsakyta visiems grįžti į savo vagonus. Juozas širdyje jautė ir 
palengvėjimą, ir gailestį. Juk tik dabar sužinojo šeimos likimą, tačiau 
baimė, kaip jie ištvers, vaikinui nedavė ramybės. Ir toliau Juozas dun-
dėjo nedideliame, tvankiame vagone, kuriame buvo tik mokiniai ir 
studentai, todėl jis buvo vadinamas studentų vagonu. Juozo tėvai ir 
sesuo buvo vagone Nr. 52 – didžiuliame, vadinamame pulmanu. Čia 
buvo sugrūsti buožės (Juozo tėvai turėjo 32 ha žemės), partizanų, va-
dinamų banditais, artimieji. Tai buvo jau paskutiniai didieji trėmimai. 
Sovietų Lietuvą buvo baigiama valyti nuo atgyvenų, kad čia likusieji 
galėtų ramiai kurti šviesų komunizmo rytojų, rojų žemėje.

Ši baisi, varginanti kelionė visam gyvenimui išliko Juozo atmin-
tyje: „Prie Uralo traukinys sustojo. Permoje pirmą kartą pamaitino, 
– įpylė į puoduką kažkokio skysčio, vadinamo balanda. Ir teškinom 
toliau. Matėm kalnus, supratom, kad Uralo. Čeliabinske traukinys su-
stojo, visus išvarė į pirtį, atėmė drabužius, išdezinfekavo ir grąžino. 
Teškinom toliau iki birželio 13 d. Angaroj susijungiau su šeima. Iš An-
garos – į Usolje Sibirskoje, ten buvo druskos fabrikas.

Pirmus 16 vagonų paliko mieste. Tėvai pasitarė su savo pažįsta-
mais Grybauskais ir Krušinskais, kad mieste likti neverta: maisto at-
sargos baigiasi, o miške nors grybų ar uogų bus galima rasti.

Taigi kelionė dar tęsėsi, vežė maždaug 120 kilometrų į rajoninį 
kaimą Širokajapad. Čia paliko dalį žmonių. O kitus susodino į roges 
(jeigu tai galima vadinti rogėmis – du paguldyti medžiai, o ant jų už-
mestos lentos), kurias vilko traktorius. Vežė per kalinių statomą An-
garską ir taip per miškus nuvilko į Širokajapad. Tada vėl susodino į 
roges ir dar tempė 20 kilometrų iki gyvenvietės Talijanyj. Tai buvo 
paskutinis kelionės etapas. Tiesa, iki Talijano dar liko septyni kilome-
trai, atvežė ir ant kalno išlaipino daug žmonių.

Tėvas su keliais vyrais vežimėliu nuvažiavo nuo kalno, kad apsi-
žiūrėtų gyvenvietę. Atrado ilgiausius barakus, dar suomių belaisvių 
statytus, kurie vėliau buvo paversti arklidėmis. Jie nusprendė, kad čia 
būtų galima prisiglausti. Greitai įrengė nedidelį būstą, kuriame apsi-
gyveno dvi šeimos: Petruškevičiai (keturi žmonės) ir Vasiliauskai su 
broliu nebyliu.

Prasidėjo naujas gyvenimas. Pradžioje buvo lengviau, nes dirbti 
į mišką ėjo tik tie, kurie norėjo. Labai greitai buvo įsakymas, kad visi 
privalo dirbti, o vakare gaudavom užmokestį – 3 rublius. Buvo gali-
ma pagal sąrašą nusipirkti 400 gramų duonos, o vėlyvą rudenį – 700. 
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Kas nepajėgė dirbti, tai galėdavo nusipirkti tik 200 gramų duonos, o 
daugiau jokių produktų negaudavo. Tik antrais metais atsirado maisto 
produktų, kurių buvo galima nusipirkti.“ (Iš autorės pokalbio su Juozu 
Petruškevičiumi 2016 m. sausio 21 d.)

Juozas Petruškevičius ankstyvoje jaunystėje prievarta atplėštas 
nuo gimtosios žemės, padarytas be kaltės kaltu, kartu su savo šeima ir 
tūkstančiais tremtinių patyrė pažeminimą, badą ir prarastos Tėvynės 
ilgesį. Netgi tada, kai darbingiausius savo, kaip gydytojo, darbo metus 
atidavė Alytui, baigdamas aštuntą dešimtį, tarsi baisiausią košmarą 
prisimena tremtį, bet dabar skausmą malšina eilėraščiu:

Tolimoj taigoj, prie snieguotų Sajano kalnų,
Sraunios upės slėny stovi kaimas, Talijano vardu.
Jame pastatyti barakai belaisviams vergams
Iš Lietuvos, Ukrainos ir kitiems tremtiniams.

Kaip gyvulius atvežė vagonuos užkaltais langais,
Be maisto, vandens, su mažučiais vaikais.
Atvežė, išmėtė po taigoj sukurtas „bazes“ –
Į barakus, kuriuose anksčiau gyvulius laikė, augino kiaules.

                                                                         „Tremtyje“
                                
Kitame eilėraštyje „Talijano tremtiniams“ Juozas Petruškevičius 

prisimena to paties likimo draugus, su kuriais nešė tremtinio naštą:

Brangūs talijaniečiai, kiek nedaug mūs liko.
Pasenom, pražilom, dauguma nuplikom.
Kur mūsų jaunystė? Žvalumas kur dingo?
Visi vos paeinam, nugaros sulinkę.

Skaudu prisiminti tuos laikus vergovės,
Kaip pėsčius per kalnus darban varė žmones.
O tenai nuėjus reikėjo pjūklą traukti,
Rąstus nugenėtus į štabelius krauti.

                                                           „Talijano tremtiniams“
 
Po daugelio metų autorius mintimis sugrįžta į vergovės dienas, 

kuriose vienintelė vertybė – jaunystė, tačiau jos polėkį nustelbia rūsti 
tikrovė. Vis dėlto šie kuklūs eilėraščiai vertingi yra tuo, kad iš jų su-
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žinome ne tik apie autoriaus, bet ir kitų tremtinių sunkų gyvenimą, 
skurdžią buitį. O dabar keliaukime su Juozu Petruškevičium toliau jo 
tremties keliais.

***
Petruškevičius, kaip ir daugelį tremtinių, gelbėjo artimųjų siun-

tiniai. Lietuvoje buvo likusi Veronikos sesuo Pyragienė, kuri kaip 
įmanydama stengėsi padėti. Siuntiniai ateidavo į Širokajapad, o tada 
Juozas su tėvu eidavo 20 kilometrų ir parsitempdavo brangią naštą į 
savo būstą. Pakvipdavo ne tik kaimo skanėstai, kurie kažkada buvo 
įprasta kasdienybė. Atrodė, kad čia buvo ir dalelė prarastos Tėvynės. 
Atskriedavo taip pat žinių iš Lietuvos: 1958 m. Liustbergis oficialiai 
pavadintas Linksmakalniu, tačiau jame nebeliko gražios Petruškevičių 
sodybos – iš gyvenamojo namo ir tvarto Žiegždriuose pastatė moky-
klą. Toje vietoje, kur buvo namai, stiebėsi gražus sodas, kerojo me-
džiai, buvo plynas laukas, – neliko nieko, kas primintų, jog čia gyveno 
darbštūs, tvarkingi ūkininkai. Netgi žemė, taip sunkiai įsigyta, su mei-
le dirbta – tapo kolūkio nuosavybe.

Juozas gana gerai mokėjo susikalbėti rusiškai, o tėvas šeimą nuo 
bado gelbėjo savo darbštumu ir sumanumu, siuvėjo ir batsiuvio amatu, 
tačiau reikalingiausiu tapo – mūryti krosnis. Kartu su sūnum restau-
ravo plytinę, jiems vietos valdžia netgi davė darbininkų pagalbininkų. 

Juozas su tėvais ir seserimi Antanina. 1956 m. 

IRKUTSKO STUDENTAI – ALyTAUS GyDyTOJAI



152

Kai šis darbas buvo atliktas, Juozą iš Talijano išvežė į Odenską (50 
km), ten rankiniais pjūklais kartu su kitais darbininkais pjovė mišką, 
reikėjo vykdyti nustatytas normas. Prabėgo šalta ir sunki žiema. Atši-
lus orams tėvas kaip įmanydamas stengėsi, kad sūnų sugrąžintų dar-
bui į plytinę, ir jam pavyko. Gydytojas Juozas Petruškevičius liudija: 
„Kiti vyrai liko toliau dirbti miške, o mane atiteškino pas tėvus. Vie-
nas miško meistras paprašė savo viršininko, kad mane leistų dirbti de-
šimtininku prie arklių, kuriais traliuoja medžius. Šis darbas buvo daug 
lengvesnis, reikėjo surašyti, kiek medžių privilko į sandėlius. 1950 m. 
vasarą mane ir dar 10 vyrų pasiuntė į Katulyką netoli Zimos mokytis 
traktorininko specialybės. Kai baigėm mokslus, grįžom į Talijaną, tada 
visus įdarbino prikabinėtojais prie traktorių. Traktoriai KT-12 buvo 
gauti iš Suomijos. Gal vienerius metus išdirbau prikabinėtoju.

Maždaug septyni kilometrai už Talijano yra mažasis Talijanas. 
Ten, dirbdamas miške, sutikau tą patį meistrą, kuris buvo priėmęs 
dirbti dešimtininku. Matyt, jau tada dirbdamas buvau padaręs jam 
gerą įspūdį (vienas darbininkas norėjo paimti medį, o aš neleidau), 
todėl jis mane įdarbino traktorininku. Šiose pareigose išdirbau beveik 
metus, ir supratau, kad toks darbas ne man. Norėdamas kaip nors 
ištrūkti, sugalvojau priežastį nueiti pas gydytoją. Į lapelį įdėjau 100 
rublių ir paprašiau, kad duotų siuntimą pasitikrinti sveikatą mieste. 
Gydytojas suprato ir siuntimą davė.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoju 
Juozu Petruškevičiumi 2016 m. sausio 21 d.)

Šiandien jaunatviškas Juozo veržlumas, norėjimas pabėgti iš pil-
kos kasdienybės ne visiems suvokiamas. Prievarta atplėštas nuo gim-
tojo krašto, gabus jaunuolis nenorėjo visą gyvenimą likti Sibiro taigoje 
juodadarbiu, priklausomu nuo kitų. Jis, kaip tremtinys, poetas Paulius 
Drevinis, „galvojo tada devyngalvį nudobti, pakilęs anksti su aušra“. 
Tikriausiai gydytojui net mintis netoptelėjo, kad išduodamas Juozui 
Petruškevičiui šį siuntimą suteikė vaikinui ne tik vilties ištrūkti iš esa-
mos vergovės, bet tarsi palaimino jį gydytojo keliui.

Juozas, spausdamas rankose labai svarbų popierėlį, traktoriu-
mi, kuris vežiojo miltus, 100 kilometrų bildėjo į Usoliją Sibirskoje. 
Rajono centre atliko tyrimus ir buvo padaryta išvada: yra polinkis į 
tuberkuliozę. Su šiais dokumentais grįžo pas vietos gydytoją, kuris 
suformulavo išvadą, kad Juozas Petruškevičius negali dirbti traktori-
ninku. Tada viršininkas jį paskyrė dispečeriu. Darbas buvo lengvesnis: 
reikėjo išleisti į darbą traktorininkus, pildyti ir tvarkyti dokumentus. 
Tačiau galvoje kirbėjo vienintelė  mintis, kaip visiškai ištrūkti iš darbo 
ir kažkur mokytis, tačiau tai padaryti buvo gana sunku. Kartą atėjo 
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miško pramonės įmonės vyr. inžinierius, kuris iš karto pastebėjo jauną 
dispečerį.

– Šitas tinginys ko čia sėdi, nieko neveikdamas? Taigoje darbi-
ninkų trūksta... – nesustodamas bėrė žodžius gana rimtai pyktelėjęs 
vyras.

Kaip ir visada reikėjo paklusti galingųjų valiai. Juozas Petruškevi-
čius vėl beldėsi per miškų platybes 12 kilometrų, kad prisistatytų į nu-
rodytą punktą. Miško pramonės vadovas vėl jį paskyrė dešimtininku. 
Ilgai darbuotis neteko, nes Račkovskis, pas kurį dirbo pradžioje, parei-
kalavo iš viršininko, kad Juozą paskirtų jo padėjėju. Tačiau raštininku 
irgi dirbo neilgai. 1955 m. vasarą vietoje Račkovskio buvo paliktas 
dirbti meistru. Tada sugebėjo išeiti atostogų.

Juozas Petruškevičius pirmiausia nuvyko į Usolijos medicinos 
mokyklą, kurioje mokėsi sesuo Antanina. Su mokyklos vadovybe pa-
vyko susitarti, ir liko didžiausias galvosūkis, kaip ištrūkti iš darbo.

Pirmiausia gautą iš mokyklos dokumentą drebančiom rankom iš-
tiesė savo viršininkui. Šis abejingai ištarė:

– Eik pas Afrakovą, miško pramonės direktorių.
Nieko nelaukdamas, Juozas nuskubėjo ir, rodydamas savo doku-

mentus, aiškino, kad jį būtinai turi išleisti iš darbo, nes nori mokytis.
– Jūs čia atvežti ne mokytis, o dirbt, – užgriaudėjo direktorius, 

abejingai Juozo popierius pastumdamas į šalį.

Juozas ir Elena 
Petruškevičiai. 1962 m. 
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Kuo labiau jį vienas nuo kito stumdė, tuo kilo dar didesnis no-
ras išsiveržti į kitą, gražesnę ir šviesesnę, aplinką. Nematydamas kitos 
išeities, pasibeldė į komendanto duris, aiškindamas, kad važiuosiąs 
skųstis partijos sekretoriui. Kadangi komendantas tam nesipriešino, 
tai Juozas leidosi rogėmis į kelionę: iki Usolijos Sibirskoje buvo 100 
kilometrų. Susirado partijos komitetą, parodė sekretoriui savo doku-
mentus ir paaiškino, kad Afrakovas neišleidžia iš darbo, o jis labai no-
rįs mokytis. Sekretorius išklausė ir ant to paties lapo užrašė: „Atleisti 
iš darbo“.

Pirmą kartą svetimoje šalyje Juozui iš laimės suvirpėjo širdis. 
Grįždamas atgal, tarsi kitomis akimis žvelgė į beribę taigą, svajoda-
mas, kad gal kada nors išsiverš iš jos į brangiąją Tėvynę.

Beliko atlikti paskutinius formalumus. Viršininkas suprato, kad 
dabar jau bejėgis Juozą sulaikyti, liepė eiti į kadrų skyrių. Ir čia virši-
ninkas nenoromis tvarkė dokumentus dėl išvykimo ir nudžiugo apti-
kęs vieną priežastį:

– Dvejus metus nemokėjai profsąjungos mokesčio, – iškošė pro 
dantis.

Juozas ramiai viską išklausė, po to sumokėjo nurodytus pinigus – 
100 rublių ir išvyko iš Talijano į Usoliją Sibirskoje.

***
Prasidėjo Juozo Petruškevičiaus naujas gyvenimo etapas. Prieš 

akis buvo treji mokslo metai Usolijos Sibirskoje medicinos moky-
kloje, kuri ruošė akušerius-felčerius. Tuo metu kurse mokėsi tik du 
lietuviai vyrai: Juozas ir Sigitas Stašaitis. Juozas pajuto, kad me-
dicina – jo pašaukimas. Gal tai slypėjo genuose, juk motina kaime 
garsėjo kaip žolininkė, kuri pažino daugybę vaistingųjų augalų, juos 
rinkdavo, kruopščiai džiovindavo ir džiaugdavosi, kad galinti padėti 
įvairiais negalavimais besiskundžiantiems žmonėms. Be to, jaunys-
tėje labai sukrėtė ir brolio Petro žūtis. Nuo tada jame slypėjo noras 
padėti nelaimės ištiktam žmogui. Lemtingi mokslo metai medicinos 
mokykloje Juozui dar buvo ir todėl, kad čia sutiko Jeleną, gražią 
juodaplaukę mergaitę. Praslinkus metų virtinei, kai kartu su Jelena 
įveikta nemažai kliūčių, nueita nemenka bendro gyvenimo atkarpa, 
užauginti trys sūnūs ir sulaukta anūkų, Juozas Petruškevičius savo 
eilėmis grįžta į praeitį:

Usolijos miestas Irkutsko srity,
Kol gyvas aš būsiu, išliks atminty.
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Medicinos mokslus pradėjau aš čia,
Susiradau meilę pradžioj tik slapčia.

Sutikau merginą akių mėlynų,
Vaikišku veideliu, ilgų tamsių plaukų.
Per pamokas sėdėjom visada greta,
Palaipsniui užsimezgė bereikšmė kalba.
                                                 „Baladė apie savo gyvenimą“

Ta „bereikšmė kalba“ peraugo į gražią jaunatvišką draugystę, o 
vėliau į Meilę, tikrą ir vienintelę.

***

Juozas pasirūpino, kad tėvai persikeltų iš Talijano ir apsigyventų 
čia, jo studijų mieste. Vasaros atostogų metu su tėvu rusams statė na-
mus ir papildomai užsidirbdavo.

Kruopštus studentas net neįtarė, kad beveik visos kurso merginos 
į jį akis pražiūrėjo. Praslinkus keliems dešimtmečiams, gydytoja odon-
tologė Elena Petruškevičienė entuziastingai aiškino: „Kai buvau de-
vintoje klasėje, Trijų karalių naktį būriausi: po lova pasidariau šulinį ir 
susapnavau, kad atėjo gražus senas vyras. Kažkiek laiko sapnas neda-
vė ramybės. Medicinos mokykloje pamačiau Juozą. Pradėjau galvoti, 

Būsimoji gydytoja Jelena, 9 klasės moksleivė su tėvais
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kur aš jį mačiau. Pagaliau atsiminiau, kad lygiai tokį patį vyrą buvau 
mačiusi sapne.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoja E. Petruškevičiene 
2016 m. sausio 14 d.)

Jelena – ruso Grigorijaus ir čečėnės Lidijos, gimusios Sibire, vien-
turtė duktė. Jelenos tėvas tremtinys – 1930 m. iš Stavropolio ištremtas 
į Irkutską, po to perkėlė į Usolje Sibirskoje. Čia sutiko Lidiją, sukū-
rė šeimą, 1938 m. gimė duktė Jelena. Pažinęs tremtinio dalią, mokėjo 
atjausti tokios pat nelaimės ištiktuosius. Svarbiausia, tėvai labai norė-
jo išmokslinti savo vienturtėlę.

***
1958 m. Juozas Petruškevičius labai gerais pažymiais baigė me-

dicinos mokyklą ir gavo paskyrimą dirbti vaikų konsultacijoje ir grei-
tojoje pagalboje.

Tada jaunam medikui pasitaikė sunkus atvejis, kuris baigėsi sė-
kmingai, todėl išliko atmintyje iki dabar: „Nuvažiavau su greitąja į na-
mus. Tėvas laukė gatvėje ir pasakė: „Pavėlavot. Vaikas jau negyvas.“ 
Įėjau į kambarį, pamačiau ant lovos gulintį pamėlynavusį daugiau 
kaip metų vaiką. Pažiūrėjau – pulsiukas yra, pradėjau daryti dirbtinį 
kvėpavimą. Vaikas išvėmė daug žalio skysčio. Tada greitai nuvežiau į 
ligoninę. Vėliau papasakojo, kad vaikas viduriavo, o močiutė jam pa-
davė šaukštelį opijaus tinktūros. Tokiam vaikui 3–4 lašai jau yra daug. 
Svarbiausia, vaikas buvo išgelbėtas.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoju 
Juozu Petruškevičiumi 2016 m. vasario 22 d.)

Tada Juozas pajuto, kad atrado savo tikrąjį pašaukimą, todėl troš-
ko gilinti žinias toliau. Gavęs leidimą, stojo mokytis į Irkutsko medici-
nos institutą. Fiziką ir chemiją išlaikė, o rusų kalba (rašinys) – nepa-
tenkinamai. Prašė vadovybės, kad leistų perlaikyti, tačiau aiškiai buvo 
pasakyta, jog egzaminai vyks ir kitais metais. Nurijo Juozas kartėlį ir 
grįžo į savo darbą.

Gaila, kad ir kitais metais situacija pasikartojo. Tačiau nuleisti 
rankas – ne Juozo charakteriui: nuėjo mokytis į vakarinę mokyklą, 
kad pagaliau įveiktų paskutinę kliūtį – sugebėtų parašyti rašinį rusų 
kalba.

1960 m. Juozas Petruškevičius įstojo į Irkutsko medicinos insti-
tuto Gydomąjį fakultetą. Kaip medicinos mokykloje, taip ir čia mo-
kėsi tik du lietuviai: Juozas ir Mečislovas Raginis. Juozui buvo 31-eri. 
Tarsi nepajuto, kiek daug gražių jaunystės metų dingo Sibiro taigoje, 
besigrumiant su gyvenimu. O gal visa tai dar labiau užgrūdino, kad 
pajėgtų be atodairos siekti svarbiausio tikslo.
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Tuo metu Irkutsko institutas buvo ketvirtas Rusijoje. Jame mokė-
si įvairių tautybių studentų: korėjiečių, buriatų, kurie labai nenorėjo 
mokytis, jiems, kaip teigia gydytojas Juozas, buvo geriau ant arklių 
jodinėti. Lietuvius studentus dėstytojai mylėjo ir visokeriopai palaikė.

Nelaimės, nuolatinės Juozo gyvenimo palydovės, niekada jo ne-
apleido. Mintimis nuklydo į studijų metus: „Kai įstojau į Medicinos 
institutą, vasarą varė dirbti. Kai baigiau antrą kursą, išsiuntė į kolūkį, 
o man prasidėjo hemorojus, prastas iš manęs buvo darbininkas. Trečią 
vasarą paguldė į klinikas, nieko nerado. Tada nuvežė į srities ligoninę 
pas rentgenologą: nustatė, kad dvylikapirštėje žarnoje yra trys opelės, 
ir parvežė atgal. Čia buvo bendra apžiūra, kai gydytojas atėjo į mūsų 
palatą, pasakė, kad man paskirtų medaus terapiją.

Kitą dieną pradėjo taikyti medaus terapiją: atnešė pusę litro švie-
žio medaus ir nurodė, kad per dieną suvalgyčiau, svarbiausia, nieko 
daugiau nevalgyti, net vandens negalima gerti. Kitą dieną vėl atnešė 
pusę litro šviežio medaus ir nurodė: „Valgyk, kaip nori, bet per dieną 
suvartok. Jei labai norėsi, išgerk pusę stiklinės vandens.“ Trečią dieną 
vėl atnešė pusę litro šviežio medaus ir liepė eiti į valgyklą pusryčių. 
Padavė lėkštę tokios sriubos, kad perkūnas nepataikytų į morką. Aš tą 
skystį išgėriau ir medų suvalgiau.

Tada tris dienas davė po 250 gramų šviežio medaus ir vakarienei 
sriubos. Dar po trijų dienų patikrino, o po 5–6 dienų paleido iš klinikų, 

Juozas Petruškevičius Sibire dirbo traktorininku
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tik liepė kurį laiką pasisaugoti su maistu. Labai greitai aš galėjau viską 
valgyti, netgi gerti pieną. Štai ką padarė medus.“ (Iš autorės pokalbio 
su gydytoju Juozu Petruškevičiumi 2016 m. vasario 22 d.)

Nuo pirmųjų studijų dienų Juozas tapo kruopščiu studentu, dirbo 
bendrabutyje komendantu, tad laisvo laiko nelikdavo. Jelenai nedavė 
ramybės ne tik sapnuose, bet ir realybėje matytas vyras. Todėl viene-
rius metus padirbėjusi Usolijoje Sibirskoje, išdūmė į Irkutską, vilda-
masi sutikti savo išsapnuotąjį. Likimas lėmė, kad apsigyveno bendra-
butyje, o kitame, netoliese, gyveno Juozas.

***
Po Stalino mirties lietuviai lengviau atsiduso. Netrukus prasidė-

jo kraustymasis namo – į Lietuvą. Svarbiausia – kur prisiglausti, juk 
namai, kuriuose gyveno, buvo nugriauti arba suniokoti. Juozo sesuo, 
kai tik baigė medicinos mokyklą, išvyko į Kauną, nes čia gyveno pus-
brolis, kuris dirbo geležinkelio stotyje ir turėjo valdišką butą; pas jį 
laikinai ir prisiglaudė.

1962 m. Juozas ir motiną išlydėjo į Kauną. Tėvas, Sibire parda-
vęs namus, irgi po metų sugrįžo. Kaune, Žaliakalnyje, nusipirko pusę 
namo ir tėvai su dukra Antanina vėl kūrėsi naujoje vietoje.

Juozas  svajojo sugrįžti, todėl neatsitiktinai užsuko į Kauno medi-
cinos institutą. Pažiūrėjo dekanas į pažymių knygelę, kurioje buvo visi 
penketai (penkiabalė vertinimo sistema), žvilgtelėjo į Juozą ir prabilo:

– Ten esi kurso seniūnas, kaip tu paliksi savo institutą? Nei ben-
drabučio, nei stipendijos mes tau neduosim.

Juozas suprato, kad Kaunas labai pasikeitęs nuo to laiko, kai jis, 
gimnazistas, buvo įgrūstas į gyvulinį vagoną ir su tėvais deportuotas 
iš Lietuvos. Baisiausia buvo tai, kad Tėvynėje pasijuto svetimas.

Daugiau nieko nebeliko, tik suspausta širdimi grįžti į Sibirą. Iš 
tiesų ten buvo gerbiamas kaip labai gerai besimokantis studentas, ben-
drabutyje dirbo komendantu, viename korpuse jam buvo paskirti du 
kambariai.

Be to, reikėjo išspręsti dar vieną labai svarbią problemą. Jau kurį 
laiką buvo atsidūręs tarp dviejų ugnių, dviejų mylimų moterų – mo-
tinos ir Jelenos. Motina niekaip neįstengė susitaikyti, kad jos sūnus 
galėtų susieti savo gyvenimą su ruse. Veronikai tai buvo tautos išda-
vystė. Iš tiesų ne jai vienai, bet tūkstančiams lietuvių žodis „Sibiras“ 
tapo prakeiksmu. Žmogus, prievarta atplėštas nuo gimtosios žemės, 
svetimoje niekada neprigijo, o savo nelaimių naštą kartais primesdavo 
visiškai nekaltiems. Viena, ko motina nesuprato ir neįvertino – sūnaus 
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jausmų. Todėl Juozas tikriausiai pirmą kartą 
gyvenime pasipriešino motinai, paklusdamas 
savo širdies balsui, ir vedė Jeleną.

1966 m. Juozas Petruškevičius baigė Ir-
kutsko medicinos institutą, rektorius palinkėjo 
visiems būti gerais terapeutais. Juozas vėl pra-
dėjo daryti žygius, net į Maskvą kreipėsi, kad 
duotų paskyrimą į Lietuvą. Deja, atėjo iš Mas-
kvos raštas, kuriame buvo nurodyta – Kalinin-
grado sritis.

Jaunas gydytojas nurijo susikaupusį kartė-
lį, kad dar vis neišmuša valanda sugrįžti į Lie-
tuvą, ir rengėsi kelionei. Jelenai ir jos tėvams 
nekilo jokių abejonių – žmona važiuoja kartu 
su vyru. „Svarbiausia yra šeima“, – tvirtino Je-
lena. Tai pasakiusi vėl nuklydo į prisiminimus: 
„Kai mano tėtę ištrėmė, jo pirmoji žmona neat-
važiavo. Jis net nežinojo, kad gimė duktė, nieko 
nepranešė. Praslinkus daugeliui metų, tėvas tūkstančius kilometrų va-
žiavo aplankyti dukters. Tačiau sutiktas buvo šaltai.“ Gal žmogus, pa-
tyręs nesėkmę, rimtai perkainojo vertybes ir pagarbą bei rūpestį šeima 
sugebėjo įdiegti Jelenai?

Jelena paliko tėvus ir tą kraštą, kuriame praleido gražiausias jau-
nystės dienas, ir su vyru bei mažu sūnumi leidosi į nežinomybę. Ar kas 
nors susimąstė, ką jautė jauna moteris, glausdama sūnų ir važiuodama 
į svetimą, nepažįstamą šalį, kurioje jos niekas nelaukė? Jeleną guodė 
tik tai, kad šalia išsapnuotas vyras, o „jam svarbiausia – Lietuva“, ir 
šventai vykdė žmonos pareigą.

***
Kai gydytojas Juozas Petruškevičius nuvyko į Kaliningradą, sky-

riaus viršininkas trumpai paklausė jauno specialisto:
– Kuo norėsi dirbti?
– Chirurgu, – net nepagalvojęs atsakė Juozas.
– Krasnoznamenske reikia chirurgo, ar važiuosi?
Juozas iš karto sutiko, nes žinojo, kad iš ten Lietuva ranka pasie-

kiama. Darbo pradžia buvo nelengva, nes visa chirurgija užgulė ant jo 
pečių. Pasitaikė sudėtingas atvejis, kuris išliko gydytojo Juozo Petruš-
kevičiaus atmintyje: „1967 m., buvau dirbęs vos keletą mėnesių. Vyr. 
gydytojas – jaunas, 22 metų, ką tik baigęs institutą, tąkart budėjo, išsi-

Juozas Petruškevičius Sajano kalnų papėdėje
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kvietė mane ir sako: „Šitą ligonį reikia operuoti, nes jam trūkęs skran-
dis. Aš operuosiu, o tu man padėsi.“ Paguldėm ant stalo, užmigdė. Jis 
pradėjo operuoti, atidarė pilvą – skrandis netrūkęs, o kasa pajuodus, 
negyvybinga. Abu nežinom, ką daryti. Kasų neoperavo. Apie kasų 
ligas mažai mokė ir institute, buvo neištirta. Vyr. gydytojas paskam-
bino į Sovetską. Atlėkė 10 metų patirtį turintis gydytojas chirurgas. 
Jis staiga suleido vaistus ir užbaigė operaciją. Kitą dieną ligonis mirė. 
Labai gaila, toks jaunas vyras, maždaug 35-erių, alkoholikas. Kalinin-
grado srities vyr. gydytojas traumatologas iškvietė mus ir tą gydytoją 
iš Sovetsko, kurį apkaltino labiausiai. O man pasakė: „Jūs padėjot ope-
ruoti, tai galėjot patarti“. Tada maniau, kad negaliu prieštarauti vyr. 
gydytojui.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoju Juozu Petruškevičiumi 
2016 m. vasario 22 d.)

Pajutęs žinių stygių, jaunas gydytojas Juozas Petruškevičius ke-
turis mėnesius specializavosi Kaliningrade. Išdirbęs trejus metus, vėl 
pradėjo ieškoti darbo vietos Lietuvoje.

Kėdainiuose tolimas giminaitis dirbo vyr. gydytojo pavaduotoju, 
kuris irgi mokslus buvo baigęs Irkutsko institute (Sanitarinį fakulte-
tą). Žinoma, jo rekomendacija padėjo, nes ligoninės vyr. gydytojas 
pakamantinėjo ir priėmė Juozą Petruškevičių dirbti gydytoju chirur-
gu. Tikriausiai pagalvojo, kad nenusivylė pirmuoju Irkutske parengtu 
specialistu, tai nenusivils ir antruoju, tačiau mintis, kad partkomas li-
goninę gali pavadinti tremtinių prieglobsčiu, ilgokai nedavė ramybės.

1969 m. Juozas Petruškevičius pradėjo dirbti Kėdainių ligoninėje 
gydytoju chirurgu. Prabėgus metams, išvyko į Vilnių 2 mėn. specia-
lizuotis traumatologu. Ten kažkas supažindino su Alytaus ligoninės 
vyr. gydytoju R. Bartininku. Tas pokalbis išliko gydytojo Juozo Pe-
truškevičiaus atmintyje: „R. Bartininkas ragino atvažiuoti į Alytų, 
žadėjo trijų kambarių butą. Susigundžiau, nes žinojau, kad Alytuje 
daug švaresnis ir sveikesnis oras negu Kėdainiuose. Vienerius metus 
samdžiau butą Alytuje, o žmona su trim vaikais gyveno Kėdainiuose 
trijų kambarių bute. Kartą daug kam davė naujų butų raktus, o man 
nieko. Nuėjau pas R. Bartininką ir sakau: „Visiems davė raktus, o man 
ne“. Vyr. gydytojas atsakė: „Daug darbuotojų, kurie anksčiau dirba, 
neturi butų... Kiekvienas gydytojas yra melagis.“ Matau, kad nieko 
nepešiu, nes savo pažadą jau pamiršęs, kreipiausi į skyriaus vedėją  
B. Jucevičių, o jis trumpai atkirto: „Ką nori, tą daryk. Važiuok ten, iš 
kur atvažiavai.“ Beliko nueiti į partijos komitetą. Patarė gauti pervedi-
mą iš Kėdainių, o tada įrašytų į eilę kooperatiniam butui gauti. Perve-
dimas buvo padarytas žmonai. Nunešiau tą popierių ir įnašą į statybos 
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valdybą.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoju Juozu Petruškevičiumi  
2016 m. sausio 21 d.)

Gydytojas Juozas Petruškevičius nutilo ir susimąstęs žvelgė kaž-
kur į tolį. Galbūt akyse praplaukė keletas dešimtmečių, nugyventų 
Dzūkijos sostinėje – Alytuje, iš kurių 32 metai atiduoti darbui Stasio 
Kudirkos ligoninėje. Niekada neskaičiavo, kiek atliko operacijų, kiek 
kartų palinko prie nelaimės ištikto žmogaus. „Man visi ligoniai buvo 
vienodi: ar turtuolis, ar vargšas, kiekvienam stengiausi padėti“, – ra-
miai ištarė gydytojas.

Nustebino, kad labai daug kartų buvo įvairiose specializacijose ne 
tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje, keletą kartų Kijeve (chirurgija, manua-
linė terapija), Alma Atoje (galvos neurochirurgija) ir kt. Įsimintiniau-
sia specializacija buvo 1982 m. Kijeve: „Kai siuntė į specializaciją, tai 
aš pats tada vos paėjau. Pakėliau į viršų sunkią dėžę ir pajutau didelį 
skausmą. Prašiau chirurgo, kad padarytų operaciją. Padarė nuotrauką, 
lūžių nebuvo – radikulitas. Sužinojau, kad netoli Kijevo yra moteris, 
kuri užsiima manualine terapija (rankų terapija – tai ne masažas, o 
laužymas).

Kai nuvažiavau į Kijevą, tai pradėjau klausinėti, kur gyvena ta 
moteris. Man patarė kreiptis į Traumatologijos institutą. Vieną dieną 
nuėjau su draugu ir susiradau tą gydytoją. Gydytojas pasakė: „Galiu 

Gydytojas traumatologas Juozas Petruškevičius (dešinėje) ir gydytojas  
Algimantas Baliulevičius. Alytaus apskrities centrinė ligoninė. 1978 m. 
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gydyti, tik susitarkim, kad nerėksi“. Kai pirmą kartą palaužė, lyg ge-
riau pasidarė. Reikėjo eiti kas antrą dieną. Kai trečią kartą palaužė, tai 
negalėjau miegot. Pasiskundžiau gydytojui, kad visai susirgau, bet jis 
nuramino.

Tada specializavausi dviejuose institutuose: viename – chirurgi-
joje, o kitame – privačiai, manualinė terapija. Į Alytų grįžau visai svei-
kas po gydymo ir dviejų specializacijų.

Tada vienas iš pirmųjų Lietuvoje, o tuo pačiu ir Alytuje pradėjau 
taikyti manualinę terapiją žmonėms. Tai labai efektyvi terapija ir tin-
kamas gydymas. Pradžioje į mane kreipėsi pagalbos daug žmonių iš 
kitų miestų: Kauno, Marijampolės, Šiaulių ir kt. Net iš Vilniaus vienas 
profesorius mane susirado, atrodo, kad jam 6–8 kartus padariau lau-
žymą.

1989 m. dar kartą vykau į Kijevo institutą ir oficialiai specializa-
vausi manualinei terapijai.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoju Juozu 
Petruškevičiumi 2016 m. vasario 22 d.)

Likimas nebuvo maloningas, visą gyvenimą turėjo grumtis iš pa-
skutiniųjų, bet, svarbiausia, įveikdavo sunkumus. Ne tik Sibire, bet ir 
Lietuvoje. Sovietiniais metais užsigeidė aplankyti seserį Janiną Ame-
rikoje, tik iš penkto ar šešto karto pavyko pralaužti geležinę uždangą, 
tačiau vis dėlto pamatė ir seserį, ir tą tolimą tuo metu mums pasaulį.

Jo balse nebuvo niekam nei pagiežos, nei neapykantos. Nors daug 
kartų buvo pajutęs, kad yra svetimas savojoje Tėvynėje. Sovietinė Lie-
tuva buvo abejinga tremtiniams. Ir jo tėvai nenugyveno savo likusio 
gyvenimo Kaune įsigytame name. Namą nugriovė, nes jo vietoje statė 
restoraną. Gerai, kad davė butą, jame ir baigė savo gyvenimą senieji 
Petruškevičiai: motina šioje žemėje nugyveno 86, o tėvas – 96 metus.

***
Pabalo Juozo plaukai, sulėtėjo žingsnis. Žvelgiau į gydytojo ran-

kas, baltas, dailias, ramiai besiilsinčias. Gal Alytuje niekas ir nežino-
jo, kad gydytojo traumatologo Juozo Petruškevičiaus rankos kažkada 
buvo aplipusios moliu, tai – mūrininko, statybininko rankos, tepaluo-
tos, apibrozdintos – tai traktorininko rankos. Tik tvirtos valios žmogus 
galėjo nuo žemiško purvo išsiveržti į mokslo aukštumas.

Kažkada paauglystėje, lakstydamas paskui karvių bandą, svajojo 
parašyti romaną. Jis liko neparašytas. Dabar klausydamasi gydyto-
jo gražios, taisyklingos lietuvių kalbos pamaniau, kad romanas būtų 
nuostabus, tačiau skaudi gyvenimo tikrovė sužlugdė svajones. Liki-
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mas lėmė nugyventi gyvenimą, kupiną meilės Žmogui, Laisvei ir Tė-
vynei. Gyvenimas nebetelpantis romano puslapiuose.

Juozas Petruškevičius bandė plunksną poezijoje: Sibire keletas ei-
lėraščių buvo išspausdinta laikraščiuose. Gaila, kad ir išspausdintus, ir 
rankraščius išblaškė atšiaurūs Sibiro vėjai, užpustė pūgos...

Kai gydytojas traumatologas Juozas Petruškevičius užbaigė dar-
bą Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje, tada vėl ėmėsi plunksnos. Ti-
kriausiai buvo noras papasakoti apie savo gyvenimą, švenčių proga 
pradžiuginti sūnus ir anūkus. Jam leidus, susipažinau su 40 eilėraščių, 
parašytų 2003–2007 m. Eilėraščiai tvarkingai išspausdinti rašomąja 
mašinėle, po kiekvienu – parašymo data. Eilėraščius tremties ar po-
litine tematika pasirašo „J. Alytiškis“; proginius – tėvai arba seneliai. 
Eilėraščiuose yra daug gražių pamokymų savo vaikams, kurie turi ir 
apibendrinančią prasmę. Eilėraštyje sūnui Juozui gimtadienio proga 
užtinkame tokias eilutes: „Tik dirbdamas chirurgo darbą žino, kaip 
operacijos metu neramiai plaka jo širdis“, „Jei būsi stiprus ir ištver-
mingas, gyvenime liksi laimingas“. Anūkę Dalytę gimtadienio proga 
pamoko: „Vidury kelio niekad nesustok, nesiblaškyk gyvenimo ver-
petuos“. Anūkui Aisčiui gimtadienio proga linki:

Kad daktaras būsi, nėra abejonės,
Slaugysi ir gydysi sergančius žmones.
Todėl nuo dabar jau priprask prie žaizdų,
Nes pareiga tokia chirurgų visų.

Juozas Petruškevičius ne tik miklina plunksną. Jis turi daugelį 
gražių pomėgių: labai gražiai margina margučius (išmoko iš tėvo), 
mėgsta dirbti sode, puikiai geba skiepyti vaismedžius.

Džiaugiasi, kad su žmona užaugino tris gerus, darbščius sūnus: 
Romas biochemijos mokslų daktaras, Petras pasekė mamos pėdomis 
– odontologas, Juozas medicinos mokslų daktaras, kaip ir tėvas – gy-
dytojas traumatologas. Sūnūs padovanojo šešis anūkus. Seneliai tikisi, 
kad kuris nors iš jų pasirinks gydytojo kelią.

***

Gydytoja odontologė Elena Petruškevičienė beveik visus darbin-
gus 36 metus atidavė Alytui, ilgiausiai dirbo poliklinikoje. Buvę pa-
cientai ją mena kaip nuoširdžią ir jautrią gydytoją.
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Nuo tada, kai pamatė išsapnuotąjį vyrą, norėjo būti netoliese 
arba šalia. Ir ištikimai keliavo ten, kur likimas vedė jos vyrą. Svetimas 
kraštas, svetimi žmonės, svetima kalba, – gal ir baugino trapią moterį, 
tačiau ji niekada nesuabejojo savo pasirinkimu. Išmoko kalbėti lietu-
viškai su vos jaučiamu rusišku akcentu, sūnus pavadino lietuviškais 
vardais, pagaliau net pati sulietuvino savo vardą, tapo Elena. Lietuvių 
liaudies pasakose herojė Elenytė – paprasta, kilniaširdė mergaitė, daž-
niausiai yra nuskriaustųjų užtarėja, laiminti kovą už tiesą ir gėrį.

O kokia dalia teko gydytojai Elenai Petruškevičienei, trapiai mo-
teriai, atsidūrusiai svetimame krašte? Gal ne kartą teko patirti pašaipų 
žvilgsnį ar išgirsti užgaulų žodį, tačiau tai buvo tikriausiai smulkme-
na prieš sapną, tapusį tikrove. Eiti per gyvenimą pakelta galva, išlikti 
kupina optimizmo, manau, galėjo tik meilės tremtinė gydytoja Elena 
Petruškevičienė.

Viso nuoširdaus pokalbio su gydytoju Juozu Petruškevičiumi 
metu šalia buvo tarsi geroji namų fėja ir gydytoja odontologė Elena 
Petruškevičienė. Tyliai stebėjausi, kad skriedami metai paliko žymę 
tik jų išorėje, bet nesugebėjo paliesti širdžių. Išliko atidūs, pagarbūs, 
tarsi besidžiaugiantys vienas kitu ir gyvenimo saulėlydžiu, kurio po 
visų gyvenimo negandų sulaukė kartu. Ir visa tai liudijo vieną vienin-
telę tiesą – tikrąją Meilę, kuriai neegzistuoja nei tautybės, nei rasės, 
nei religijos. Tokia Meilė – didžiausia likimo dovana.

Elvyra Biliūtė-
Aleknavičienė

ELVyRA BILIŪTė-ALEKNAVIČIENė – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, 
kultūrininkė. Išleido pedagoginės publicistikos ir švietimo istorijos knygas: 
Gerumo šviesa (1996), Amžinybės sparnai (1997), Kunigo Antano Skelčio 
muziejus (1997), Meilės giesmė (1999), Gyvybės lopšys (2000), Tolstantis 
aidas (2001), Vilties angelas (2002), Pradinės mokyklos mokytojų rengimo 
bei švietimo raida Lietuvoje 1940–1957, mokymo metodikos priemonė moky-
tojams ir studentams (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis (2007), 
Alytaus švietimo arimuose (2010). yra parašiusi ir išleidusi mažesnės apimties 
informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, knygos Alytaus istori-
nė raida (2004) bendraautorė, keleto knygų redaktorė.         
Pedagogikos, kultūros, švietimo tematikos straipsnius publikuoja mokslo darbų 
žurnale „Pedagogika“, ateitininkų federacijos žurnale „Ateitis“, „Tautotyros 
metraštyje“, įvairiuose almanachuose, vietinėje, šalies ir užsienio spaudoje.
Dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Seinuose, Punske 
(Lenkija) 2007–2015 metais. Lietuvoje dalyvavo įvairiose konferencijose ir 
skaitė pranešimus: „Spaudos draudimo sunkmetis ir jo švyturiai“, „Tautinės 
vertybės globalėjančiame pasaulyje“, „Jaunimo organizacijos ir jų veikla“, 
„Moterys dabartinėje lietuvių literatūroje ir literatūros moterys“ ir kt. 
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SIGITAS BIRGELIS

TRISDEŠIMT K. KUBILINSKO SIDABRINIų

Nepaprastai patogu piešti pasaulį balta ir juoda spalvomis. Len-
gva vertinti ir teisti kitus, kai nėra reikalo suprasti, išsiaiškinti, atleisti. 
Bet ar teisdami kitus nepasmerkiame savęs, ar patys neretai nedarome 
to, už ką teisiame. „Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir ne-
būsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ [Lk 6:36]

Laikas parodo tikrą žmogaus veidą, naujai surikiuoja įvykius ir 
žmones, pastato juos naujos šviesos, naujo tikrumo veidrodyje. Kas 
mes esame? Kas mes tokie kasdienės maldos žodžiuose „(…) ir at-
leisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“? 
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Ar neprašome Dievo mums neatleisti, nes mes kitiems neat-
leidžiame?

Daug įvykių norėtųsi neatsiminti, norėtųsi ištrinti iš at-
minties pokarį, stribus, išdavystes, žmogžudystes. Ar šian-
dien ramia sąžine galime „priimti“ stribus, išdavikus, žmog-
žudžius, bandyti suprasti jų motyvus, atleisti, pasakyti: „Visi 
mes vienos tautos vaikai“?

Ne vienas iš mūsų norėtų gyventi tik sau, be apsisprendi-
mo aukotis Tėvynei, be apsisprendimo išlikti bet kokia kaina, 
be padlaižiavimo, kolaboravimo su priešu, be reikalo žudyti.

Bandau suprasti ir niekaip nesuprantu: kaip suderinti 
niekšingus poeto ir MGB agento Varno – Kosto Kubilinsko 
darbus su jo itin gražiomis eilėmis vaikams? Neįtikėtinai 

daug mūsų nuo vaikystės yra suaugę su jo eilėraščiais! Ei-
lėraščiais smagiais, išraiškingais, bet palaistytais kraupios išdavystės 
ir žmogžudystės krauju. Žmogžudystės, įvykdytos dėl tų eilėraščių! 
Ar šiandien ramia sąžine galime jais žavėtis, dėti į mokyklinius va-
dovėlius, liepti vaikams juos mokytis atmintinai? Ar piktinam, nesi-
piktinam, kai mūsų vaikai mokyklos šventėse ar dailiojo žodžio kon-
kursuose deklamuoja tėvynės išdaviko ir žmogžudžio K. Kubilinsko 
eilėraščius?

Partizanų Dainavos apygardos štabo spaudos ir propagandos skyriaus viršinin-
kas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (GAM nuotrauka) 

Kosto Kubilinsko – 
agento Varno kurato-
rius pulkininkas Ilja 
Počkajus 
(GAM nuotrauka)
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Eglutė skarota,
Eglutė žalia.
Meškutė gauruota
Ją lanko šile.

Jos liauną kamieną
kalena geniai,
Naujų metų dieną
Ją puoš mokiniai.

Kas paskatino jauną, silpnadvasį žmogų 
K. Kubilinską eiti išdavystės ir žmogžudys-
tės keliu? Pirmaisiais pokario metais tokių 
kaip jis buvo keliasdešimt tūkstančių, tačiau 
taip egoistiškai parsidavusių, pasiryžusių 
žudyti net savo artimus buvę vienetai. Vie-
nas iš jų – MGB agentas Varnas.

Pažymėtina, kad „idė ji nius“ agen tus 
če kis tai rink da vo si iš že mos mo ra lės, bol še-
vi ki nei sant var kai pri jau čian čių gy ven to jų 
da lies. Par ti za nų do ku men tuo se jie apibūdi-
nami taip: „Ši tie sa vo dū šia ir kū nu par si da-
vę oku pan tams, skun dė vi sus iš de ši nės ir iš 
kai rės, džiū ga vo ma ty da mi tre miant Si bi ran 
kai my nus, pa tai ka vo val džiai ir ne ap ken tė vi-
so, kas lie tu viš ka.“

K. Kubilinskas buvo kitoks. Išaugo neturtingoje šeimoje (biolo-
ginis tėvas nežinomas). Mokėsi katalikiškoje Marijampolės Marijonų 
gimnazijoje. Katalikiškame Marijampolės vaikų laikraštyje „Šaltinė-
lis“ pasirodė jo pirmieji kūriniai. Jauno poeto eiles publikavo vaikų 
žurnalai „Žvaigždutė“, „Žiburėlis“, „Ateities spinduliai“. Bolševikinė 
ideologija Kostui buvo svetima. 1940-aisiais poetas nepuolė su gėlė-
mis ir raudona vėliava sveikinti okupacinės sovietų armijos, komunis-
tinėje spaudoje nešlovino naujos santvarkos. Pogrindiniuose ateitinin-
kų laikraštėliuose publikavo satyrinius, antisovietinius kūrinius.

Karo metais K. Kubilinskas rašė tai, kas „madinga“, šaipėsi iš 
komunizmo, Markso, Stalino Sovietų Sąjungos, nevengė antisemitinių 
motyvų. Frontui artėjant nenorėjo trauktis į Vakarus, nes „be gimto-
sios žemės nebus ir kūrybos“. Dėl literatūrinės karjeros jis buvo pasi-
ryžęs sudaryti sandėrį net su pačiu velniu.

Dėl Kosto Kubilinsko išdavystės žuvęs  
Kazimieraičio rinktinės vadas (GAM nuotrauka)
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Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, poetas „atsivertė“ ir savo 
kūriniais pradėjo šlovinti naująją santvarką. Įsidarbino „Komjaunimo 
tiesoje“, tapo Jaunųjų poetų sekcijos pirmininku. Kubilinskas patrau-
kė saugumo dėmesį. Čekistai šantažu bei suinteresuotumu poetą už-
verbavo. Kad būtų sukalbamesnis, spaudoje apkaltino jį nacionalizmu, 
pašalino iš universiteto, Jaunųjų poetų sekcijos, užtrenkė leidyklų ir 
redakcijų duris. Kubilinskas sutiko „reabilituotis“. Jam buvo paves-
ta demaskuoti Dainavos apygardos partizanus ir nužudyti jų vadus. 
Šią užduotį Varnas priėmė su di džiau siu en tu ziaz mu. Jis par eiš kė, kad 
„įvyk dy ti mū sų už duo tį jis ga li tik pats, lik vi duo da mas Va na gą ir jo 
ap lin ki nius“.

Užduočiai įvykdyti Kubilinską-Varną MGB paskyrė Lynežerio 
mokytoju. Čia Varnas susibičiuliavo su Dainavos apygardos partiza-
nais, įgijo jų pasitikėjimą ir tapo jų ryšininku.

1949 m. ko vo 7-ąją, ke liems par ti za nams iš vy kus ins pek tuo ti apy-
gar dos, šta bo bun ke ry je li ko du iš da vi kai (K. Kubilinskas ir A. Skin-
kis) ir apy gar dos va do par ei gas ėjęs poe tas Be nys La bė nas-Ka riū nas. 
Apie įvykių raidą žinome iš Var no at as kai tos saugumui.

„Kai Ka riū nas at si gu lė mie go ti, Var nas ir Ry tas raš te liais (ku-
riuos su de gi no) su si kal bė jo as me niš kai lik vi duo ti apy gar dos va dą Ka-
riū ną. Jei Var nas iš anks to bū tų ži no jęs, kad pir ma die nį jo ne iš leis, 
bū tų šau dęs ne sis kai ty da mas nei su ap lin ky bė mis, nei kiek jų ten yra, 

Kosto Kubilinsko nužudytas Dainavos apygardos vado pareigas ėjęs Benediktas 
Labėnas-Kariūnas (antroje eilėje pirmas iš kairės) (GAM nuotrauka) 
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nes jo ne rvai taip bu vo iš se kin ti, kad jam vis kas bu vo vis tiek. To dėl, 
kai bun ke ry je li ko vie nas Ka riū nas, Var nas taip grei tai jį nu šo vė, kad 
Ry tas ne spė jo at sik vo šė ti. Ry tas po Var no šū vio ins tink ty viai pa kar to-
jo šū vį. Var nas iš šo vė dar tre čią kar tą ir, ati da rę liu ką, o pa skui už da rę 
ir už mas ka vę, jie pa bė go.“

MGB dokumentuose ra šo ma: „Lik vi da vę Ka riū ną, agen tai nu ėjo į 
Aly tų, o po to su ka riuo me nės ir ope ra ty vi nių dar buo to jų gru pe grį žo 
į bun ke rių ra jo ną ir at ve dė ka riuo me nę prie Žai bo bun ke rio, tiks liai 
nu ro dė liu ką ir da ly va vo ope ra ci jo je. Šia me bun ke ry je bu vo už muš ti 
6 ban di tai. Tę siant ope ra ci ją ko vo 7–9 die no mis Laz di jų, Va rė nos ir 
Prie nų aps kri ty se su reng tos ka ri nės ak ci jos, ku rių re zul ta te 15 ban di tų 
su nai kin ta ir 3 pa im ti gy vi.“

Žinia apie iš da vi kus pa skli do po vi sas par ti za nų apy gar das. Jie 
buvo dešifruoti. Už žmogžudystę Kubilinskui sumokėta 7300 rub lių. 
Jis gavo bu tą ir dar bą. Jo ei lės vėl buvo spaus di namos.

Krau ju su tep ta sėkmė lai mės Kubilinskui nedavė. Išdaviko ša li no-
si draugai ir pažįstami. Jis dienas skandindavo deg ti nėje. Nuo jos mirė 
1962 m. ko vo 9 d., trylika metų po išdavystės.

Iki šių dienų pasirodė 75 K. Kubilinsko knygos, 30 iš jų buvo iš-
leista nepriklausomoje Lietuvoje.

SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurna-
listas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temo-
mis. 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. 

Sigitas Birgelis
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ALBINAS MORKUS IŠ ARTI

yra tokia gatvė

Įpusėjus rugpjūčiui Punske turistų daugiau nei paprastai. Leidy-
klos kabineto duris praveria nepažįstamas palyginti jaunas vidutinio 
ūgio žmogus.

– Dzień dobry (Laba diena), – pasisveikina lenkiškai. Prisistato 
esąs turistas. Klausinėja apie Punsko lankytinas vietas, kur ką gali-
ma pamatyti, skaniai pavalgyti. Į klausimus atsakinėju mandagiai, bet 
trumpai. Jis netikėtai paklausia:

– Atsiprašau, pone, gal pasakytute, kas buvo Morkus? Klausinė-
jau žmonių, bet niekas nežino.

– Kodėl susidomėjote būtent Morkumi? – atsakau klausimu į 
klausimą.

– Punsko žemėlapyje tokią gatvę radau.
– Punske yra ir kitų gatvių, įvairių žmonių vardais pavadintų. Ko-

dėl Jus domina Morkus? – nenusileidžiu.
Svečias tyli.
– Gerai, galiu Jums pasakyti. Albinas Morkus tai Punske gimęs 

rašytojas ir vertėjas. Beje, ši asmenybė šiandien kontroversiška, ka-
dangi jis buvo susidėjęs su komunistais, o savo kūriniuose juodino ir 
šmeižė lietuvių emigracijos veikėjus JAV.

Tuo ir baigėsi mūsų pokalbis. Svečias, nesupratęs, bet ir nepa-
klausęs, kodėl šio žmogaus vardu Punske pavadinta gatvė, vangiai iš-
ėjo. Maniau – sugrįš. Nesugrįžo.

Turisto apsilankymas sukėlė minčių debesis. Sugrįžo prieš 
25-erius metus išgyventi įvykiai. Štai mūsų redakcijoje svečiuojasi 
Punske gimusių lietuvių rašytojų – Albino ir Aneliaus Markevičių 
– sesės. Vaikštinėjame naujai pavadinta Albino Morkaus (Albinasa 
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Morkusa) gatve. Džiaugsmas liejasi per kraštus. „Kaip gerai, kad pa-
gerbėte Punske gimusį lietuvių literatą, – žavisi jos, – kad neužmiršote 
savo krašto įžymybių, jų atminimą puoselėjate.“ Nežinojau tada to, ką 
žinau šiandien, po 25-erių metų...

Palyginti nedaug žinome apie Albiną Morkų (Markevičių), ma-
žai apie jį yra informacijos. Oficialiame Lietuvos rašytojų sąjungos 
tinklalapyje apie šį asmenį – nė žodžio. Lietuvių literatūros interneto 
svetainėje surandu keletą sakinių. Lygiai tie patys sakiniai pakartoti 
lietuviškoje Vikipedijoje. Jei neklystu, Morkaus pavardės neaptiksime 
ir naujai leistoje Lietuvių enciklopedijoje. Tarybinėje, atrodo, buvo. 
Kita vertus, įdomu, dėl kokių priežasčių enciklopedijos redaktoriai ap-
leido ir jo brolio Aneliaus Markevičiaus pavardę. Dėl keršto už Albino 
Morkaus nuodėmes? Ne, nemanau. Anelius, skirtingai nei jo brolis Al-
binas, buvo apolitiškas, nesusikompromitavęs sovietinėje santvarkoje. 
Kita vertus, jis pripažintas lietuvių rašytojas, keliolikos knygų auto-
rius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Kiek dar kitų žmonių ir įvykių 
dėl skubotumo ar redaktorių apsileidimo mūsų mieloj enciklopedijoj 
nėra? Kiek neatitaisytų klaidų ir netikslumų, kiek neįvardintų įvykių 
ir žmonių, kurie dėl ideologinių priežasčių sovietinės enciklopedijos 
sudarytojų ir redaktorių buvo apleisti ir turėjo būti pasmerkti užmarš-
čiai?

Bet grįžkime prie Albino Morkaus. Pažvelkime į jį iš arti.
Albinas Morkus (Markevičius) gimė 1921 m. kovo 27 d. gausioje 

Punsko lietuvių ūkininkų šeimoje. Punske jis lankė kelias mokyklos 
klases. Būdamas 14 metų (1935 m.) išvyko į Vilnių, kur įstojo į Vy-
tauto Didžiojo gimnazijos IV klasę. Vilniuje rado draugų ir žmonių, 
kurie jį parėmė. Albinas pamilo šį miestą su jo aukštais bokštais ir 
siauromis gatvelėmis. Savo gyvenimą Vilniuje jis aprašo apysakoje 
„Erdvė“: „Studentaudamas sunkiai sukrapštydavau centą, todėl kam-
barį nuomojau pigiausiame Vilniaus rajone, kuris paprastai buvo va-
dinamas senamiesčiu, arba getu. Gete spietėsi daugiausia žydai (nors 
pasitaikydavo ir ne žydų, besiverčiančių smulkia prekyba ir amatais).

Viskas čia dvelkė gilia senove: stori, apsilupinėję mūrai, tamsūs 
kiemai, siaurutės lyg urvai gatvelės, keistos, virš tų gatvelių išsigaubu-
sios arkos, ir pagaliau patys žmonės. Gyventi čia buvo vienas vargas.

Vos tik truputį prasišvies, jau palangėje laido gerklę daržovių 
išvežiotojas, įžūliai girdamas savo svogūnus, pomidorus, burokus... 
Po daržovių išvežiotojo prasižios pieno pardavėjos. Paskui koks nors 
skudurininkas. Tada stiklius, šepečių ir šluotų pardavėjai. Beveik 
nuolatos tai šen, tai ten skambčioja peilių galąstojo varpelis. Rūsyje 
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taukši skardininkų ir stalių plaktukai. Kažkur girdisi elektrinis pjūklas. 
Kažkur patefonas. Kad ir iš tolimiausio užkampio, bet vis dar atklys: 
„Tyyykra šyyylka, pyyyrkite“. Tai vaikščiojančio prekybininko Zy-
berio balselis. Jis skardės per visą dieną, ir vakare langinėmis nuo jo 
neapsisaugosi.

O iškiši nosį iš kambario. Tai prapulsi minioje kaip vandens lašas 
jūroje. Kur tik eisi, į kurią gatvelę pasuksi, visur erzeliai, barniai, dery-
bos. Alkūnės prie alkūnių, pečiai prie pečių. (...) Kaimiečiai stovinėja 
su malkų vežimais, su sūriais ir su audiniais. Bekojis invalidas tampo 
armoniką. Elgetos traukia giesmes. Ir kurtinančiu gaudesiu aidi visas 
senamiesčio gatvynas.

Nemėgau aš senamiesčio. Nemėgau jo ankštumo ir triukšmo. 
Kartais taip įpykdavo tas amžinas ūžimas, kad nesinorėdavo grįžti į 
namus.“

Baigęs Vilniaus gimnaziją, būsimasis rašytojas  trumpai mokyto-
javo Nemenčinės apylinkėje. Užėjus vokiečiams, Morkus Vilniaus uni-
versitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Okupantams uždarius 
universitetą, jis persikėlė į dar veikusį Medicinos fakultetą.

Gyvenantis Vilniuje Albinas Morkus yra vokiečių siautėjimo ir 
žydų holokausto – masinių žudynių – liudininkas. Apie tai toje pa-

Prieškarinis Vilnius
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čioje apysakoje rašo: „Vokiečiai užėmė Vilnių birželio pabaigoje ir iš 
karto ėmė savaip šeimininkauti. Kur puošnesnė kavinė, kur geresnė 
krautuvė – tik jiems. Teatrai, dirbtuvės – jų. Patiko vokiečiui butas 
– vietinis turi išsikraustyti. Patiko dviratis ar laikrodis – atiduok. Pra-
džioje jie siautėjo tik didžiosiose gatvėse, bet po savaitės ėmė rodytis 
ir senamiestyje. (...) Visuose kampuose išlipdyti didžiuliai plakatai, 
kuriuose juodu ant balto parašyta, kad net už mažiausią pasipriešini-
mą vokiečiui – mirties bausmė. (...) Girdi, galas visokiems parazitams. 
Iššaudysią visus iki vieno, nes jiems nėra vietos žemėje. Naujajai Vo-
kietijai reikia erdvės. Erdvės ir plotų reikia išrinktajai tautai, kurią pati 
Apvaizda pašaukusi pasaulio valdyti... (...) Maždaug tomis dienomis, 
kai prasidėjo apsisupimai, senamiesty ėmė plisti šiurpūs gandai. Esą, 
tos vokiečių pasakos apie skubius darbus pramanytos. Esą, gyventojai 
gabenami ne į darbus, bet į užmiesčio miškus. Gabenami būriais ir 
šaudomi, kad vokiečiams būtų daugiau erdvės. Kažkas matęs plen-
tu varomą suvargusių žmonių koloną ir joje atpažinęs savo kaimyną. 
Kažkas girdėjęs apie duobes, dideles duobes, laukiančias aukų.“

Ilgėjosi Punsko

Vilniuje praleisti Antrojo pasaulinio karo metai paliko randą 
Morkaus sąmonėje. 1945 m., nežinia, dėl kokių priežasčių, jis persi-
kelia į Lenkiją. Neaišku, su kuo, nuo ko bėga, kur apsistoja, kaip ilgai 
užsibūna. Ar užsuka ir į Punską, kur gimė ir praleido savo vaikystę, 
nežinia. Kita vertus, Punskas, man regis, mažai jam terūpi. Vargu ar 
jį kamavo gimtinės ilgesys. Nedaug vietos jis skyrė jai savo širdyje 
ir kūryboje. Vis dėlto be reikalo pradedu teisti. Nesu nei teisėjas, nei 
prokuroras. Albino Morkaus apsakyme „Baltasis miestelis“, kuriame 
aprašomi Šermano miestelyje įvykusio negro linčo atgarsiai, skaito-
me: „Gaudydamas virpėjimo skaldomus garsus, aš pamažu sulipdžiau 
jų turinį. Jie reiškė ilgesį ir džiaugsmą. Nieko kito, kaip tik ilgesį ir 
džiaugsmą. O tai suprantama. Kas galėtų per dvylika metų nepasiilgti 
savosios gimtinės. Kas galėtų nesidžiaugti, išvydęs ją po tiek laiko? 
Ir man pačiam buvo smagu, kad iš to nepaliaujamo virpėjimo, iš tų 
skeveldrų aš įstengiau sulipdyti prasmingą vienovę – ilgesį ir džiaugs-
mą. (...) Ir aš mąsčiau apie sugrįžimo laimę. Apie didelį džiaugsmą, 
kuris apimtų mane, jei kada nors, po daugel metų, surasčiau kelią į 
gimtuosius Suvalkijos laukus, į mažą, skardiniais stogais miestelį, kur 
prabėgo nerūpestinga vaikystė.“
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Vis dėlto Punsko Morkus ilgėjosi. Apysakoje „Gaisras“, be abejo, 
vaizduojamas tarpukario Punskas. Neįvardija jo (kaip Punios ežero ir 
Žaliakalnio) tikruoju vardu. Skaitome: „Netikėtos vidurnakčio švie-
sos nustebintas, aš bematant išsiritau iš lovos ir prigludau prie lango. 
Vaizdas buvo toks masinantis, kad mane prikalė vietoje. Degė Plonių 
miestelis. Pleškėjo visas klonis nuo Sraigio ežero pakrančių iki krū-
mais pažėlusių Mikakalnio šlaitų. Liepsnų kamuoliai raičiojosi sto-
gais, kunkuliavo, virė ir liejosi į plačią, siautulingą upę, viską pake-
liui griaunančią ir šluojančią. Galingi fontanai tryško į dangų, šaudėsi 
ugnies strėlėmis, tarytum bandydami pramušti storus, rausvais pilvais 
nukarusius debesis, bet atsidaužę į jų apvalumą, vėl gūžėsi prie žemės, 

Punskas po 1933 m. gaisro
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cypė ir rangėsi gatvėmis. Skaidrių liepsnų fone bejėgiškai skėsčiojo 
savo pajuodusias šakas medžiai. Mirgėjo žmonių ir gyvulių siluetai. 
Į langą pylė smulkus rudens lietus.“ Šio apsakymo leitmotyvas buvo 
1933 metų Punsko miestelio gaisras, nušlavęs daug žmonių namų. Al-
binas stebėjo jį 12 metų berniuko akimis.

Būsimo rašytojo vaikystės laikais Punskas buvo nedidelis. Čia 
gyveno beveik vien žydai. Vietinių lenkų nebuvo visai, neskaitant at-
keltų čia dirbti mokytojų, policininkų, pašto darbuotojų ir kariškių. 
Lietuviai gyveno daugiau miestelio pakraščiuose. Punsko pakraštyje 
gyveno ir Markevičių šeima. (Vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, jų 
namuose apsigyveno agronomas Jonas ir mokytoja Vlada Pajaujai.)

Leibas Šperlingas ir Albertas Kišas žydų kalba išleistoje knygoje 
apie šią gyvenvietę rašė: „Punskas buvo žydiškas miestelis, apsuptas 
gražių pievų, turtingas skurdo. Jame gyveno apie 70 žydų šeimų, kartų 
kartoms prisirišusių prie menkos žemės ir prie savo ramaus, nuošir-
daus gyvenimo.“

Albino Morkaus apysakoje „Gaisras“ randame dar vieną epizodą, 
kuris sustiprina anksčiau pateiktą prielaidą: „Mintis, kad, nesant tėčio, 
aš turiu gelbėti namus, privertė mane tuoj pat šokti nuo lango ir ko 
nors griebtis. (...) Gaisro atošvaistės virpino seklyčios erdvę, o aš be-
prasmiškai sukinėjausi tame virpėjime. Tik pamatęs, kad motina siekia 
nukabinti nuo sienos naująjį Marijos paveikslą, kuris gaubtu stiklu ir 
paauksuotais rėmais kėlė mūsų visų pasididžiavimą (tokio niekas ne-
turėjo, o verpėja Pečiulienė sakė, kad jis gražesnis ir už stebuklingąjį 
Plonių bažnyčios „Dangun ėmimą“ (...).“

Pats didžiausias ir gražiausias Punsko bažnyčioje yra Marijos 
dangun ėmimo paveikslas. Kitados jis puošė pagrindinį altorių, dabar 
kabo šoninėje navoje. Punsko Dievo namai ir vadinasi Švč. Mergelės 
Marijos Dangun ėmimo bažnyčia.

Morkus iš Lenkijos vyksta į Vokietiją ir kažkiek laiko praleidžia 
pabėgėlių stovyklose. Čia išgyventus laikus jis aprašo apsakymuose 
„Vokiškame traukiny“ ir „Prancūziška novelė“. Tai gražūs ir origina-
lūs kūriniai. Albino Morkaus keliai ilgainiui pasuka į Prancūziją. Tiu-
bingeno ir Paryžiaus universitetuose jis studijuoja kalbas, filosofiją ir 
literatūrą. Iš Prancūzijos emigruoja į JAV, kur tęsia studijas Čikagos 
universitete.

Amerikoje imasi įvairių darbų: su italais kasa griovius ir sijoja 
smėlį, su lenkais rūšiuoja tabako lapus, su žydais dirba restorano pa-
davėju, su airiais ir meksikiečiais – nešioja plieno virbus. JAV Albi-
nas įsitraukia į lietuvių emigracijos politinę veiklą. Bendradarbiauja 
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„Naujienose“, tampa Amerikos lietuvių tarybos (ALT) sekretoriumi ir 
vicepirmininko P. Grigaičio pagalbininku.

Tuo metu ypač aktyviai reiškėsi ALT ir Vyriausiasis Lietuvos iš-
laisvinimo komitetas (VLIK). ALT pastangomis pradėtos transliuoti 
iš JAV „Amerikos balso“ radijo laidos lietuvių kalba. Jos lietuviams 
suteikė galimybę išgirsti objektyvią informaciją.

Nežinia, dėl kokių priežasčių Albinas Morkus staiga pakeičia savo 
politinę orientaciją ir nusisuka nuo Lietuvos išlaisvinimo siekių, VLIK 
bei ALT idėjų. Susideda su KGB inspiruotais Amerikos komunistuo-
jančiais lietuviais. „Vilnyje“ Narimanto Norago slapyvardžiu pradeda 
„vagoti“ lietuvių patriotus juodinančius tekstus. Atbunda jame pro-
zininko talentas. Rašo apsakymus ir siunčia juos į sovietų okupuotą 
Lietuvą. Ar daro tai nuoširdžiai, ar komunistų saugumo aparato už-
sakymu, nežinia. (Gerai būtų žinoti, ar sovietinio saugumo archy-
vuose yra, pvz., Albino Morkaus byla. Gal kada nors kas patikrins?)  
1962 m. Sovietų Lietuvoje išeina jo pirmas apsakymų rinkinys „Bal-
tasis miestelis“. Morkus yra komunistų propagandai naudingas Vaka-
rams šmeižti.

Pragyvenęs 18 metų emigracijoje, grįžta į Vilnių. Čia jam suda-
romos geros darbo ir gyvenimo sąlygos. Morkus greitai įsitraukia į 
kūrybinį darbą. Organizuojami jo kūrybos vakarai, skaito paskaitas 
jaunimui. 1965 m. išeina antrasis jo apsakymų rinkinys „Susitikimas“. 
Vėliau pasirodo iš anglų kalbos verstas D. Ž. Keru romanas „Mido pri-
silietimas“, E. Koldvelo apysaka „Dženė“, H. Burgerio pjesė „Didysis 
Tomo Sojerio nuotykis“. Pats gėdingiausias Morkaus veikalas – publi-
cistinių straipsnių rinkinys „Vaduotojai“ iš arti“ – pasirodo jau po jo 
mirties, 1968 m.

Sunkios ligos prikaustytas prie lovos jis rašo romaną „Ant briau-
nos“. Nebaigia. Miršta 1967 m. rugpjūčio 27 d. Po mirties pasirodo 
dar: „Taip man atrodo“ (1969 m.) ir „Laukinių Vakarų madona“  
(1970 m.).

Literatūros verpetuose

Ieškau Albino Morkaus „Vaduotojų“ iš arti“. Tai 1968 m. „Gin-
taro“ leidykloje Vilniuje išleistas publicistinių straipsnių rinkinys. Juo 
Morkus Sovietų Lietuvoje labiausiai išgarsėjo. Kaip minėjau, tai pats 
gėdingiausias jo veikalas. Jame šmeižiama ir juodinama Amerikos lie-
tuvių emigracija, Amerikos lietuvių tarybos (ALT) ir Vyriausiojo Lie-
tuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) veikėjai.
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Dėl „Vaduotojų“ teiraujuosi mokytojo ir kraštoty-
rininko Juozo Sigito Paransevičiaus. Jis surinko dide-
lę knygų kolekciją. Pasak jo, ši Morkaus knyga buvo 
fonduose, bet dabar jos neturi, mat knygas dovanojo 
Punsko licėjui. Beje, mokyklai perduotų knygų sąraše 
„Vaduotojų“ iš arti“ nėra. Knygą aptinku Lietuvių ka-
talikų mokslo akademijos (LKMA) išeivijoje archyvo 
atliekamų knygų fonduose, tiksliau sakant – LKMA 
interneto svetainėje. Ją galima gauti kaip labdarą, už-
tenka parašyti. Parašiau. Atsakymo kol kas negavau.

Skaitau Albino Morkaus 1970 m. Vilniuje išleistą 
„Laukinių Vakarų madoną“. Pati stambiausia knygos 
novelė „Pabėgėlė“ didesnio įspūdžio nepadaro. Komu-
nistinės propagandos kūrinys, skirtas propagandiniams 
tikslams. Ir tiek. Siužetas prastas, neryžtingai sudėlio-
tas, nepatraukiantis skaitytojo. Štai skaitau: „Paryžiaus 
dienraštis „Se-suar“ jau buvo rotacinėje mašinoje, kai 
visai netikėtai iš redakcijos atėjo įsakymas sustabdy-
ti jo spausdinimą. Paskutinę minutę staiga redaktoriams šovė mintis 
pakeisti jo strimerį. (...) Nors toks redaktorių susigalvojimas galėjo 
suvėlinti laikraščio išleidimą, bet žinia, numatyta naujam strimeriui, 
jų nuomone, visai pateisino tą vėlavimą. Ji buvo aktuali, intriguojanti, 
sensacinga ir, svarbiausia, dar nespėjusi pasirodyti kitame laikraštyje. 
(...) Tą vakarą „Se-suar“ išėjo pusvalandį vėliau, bet užtat su viliojan-
čiu, iš sprindinių raidžių sustatytu pirmojo puslapio strimeriu, kuris 
rėkte rėkė apie kažkokį „Nepaprastą pabėgimą“ iš Tarybų Sąjungos. 
(...) Žinutės sensacingumui sustiprinti pabaigoje juodavo kiek riebes-
niu šriftu prierašas: „Dėl nežinomų priežasčių Paryžiaus policija pa-
bėgusios lietuvės, žymios mokslininkės pavardę laiko paslaptyje. (...) 
Per naktį vakarinio Paryžiaus dienraščio paskelbtą naujieną spaudos 
agentūros išnešiojo beveik po visą kapitalistinį pasaulį. Ne mažiau 
rėksmingas antraštes įsidėjo taip pat ir Londono, Briuselio, Stokholmo, 
Niujorko, Čikagos ir pagaliau kitų pasaulinių dienraščių laikraščiai.“

Šioje novelėje Morkus stengiasi „demaskuoti“ Amerikos lietuvių 
politinius veikėjus. Daro tai taip primityviai ir nevykusiai, kad kritika 
atsisuka prieš jį patį. Morkus tamsiomis spalvomis piešia Vakarų lie-
tuvių politinius veikėjus, aprašo jų „nešvarius“ siekius, egoizmą, kar-
jeros ir pinigų siekimą – bet kokia kaina. Štai JAV lietuvių politikieriai 
klasta suvilioja Paryžiuje viešinčią Iloną Rugytę, žada ją suvesti su jos 
pirma didele meile – Andriūnu. Ji ne mokslininkė, bet paprasta labo-
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rantė. Paprasta, jautri, politika nesidominti mergina. Lietuvių veikėjai 
jau skaičiuoja, kiek Amerikos miestuose surengs susitikimų su „pabė-
gėle“ iš Sovietų Sąjungos, kiek parduos bilietų, kiek uždirbs, kiek pini-
gų pažers jiems „Vašingtono vyrai“. Nepaprastai šlykštus yra Kačkio 
– buvusio Lietuvos diplomato Prancūzijoje – portretas. Kačkis gyvena 
labai prabangiai: „Salono prabanga: paauksuotais karnizais išdeko-
ruotos sienos, jose sukabinti solidžiais rėmais paveikslai, žaliu pliu-
šu išmuštos kėdės, veidrodžiu tviskantis grindų parketas ir palubėje 
žėrintis sietynas – kažkaip iš esmės nesiderino nei su jos pabėgėliška 
nuotaika, nei su jos kukliais drabužiais. (...) Kačkio kabinetas ištaigin-
gumu nenusileido salonui. Tik jame vietoj pliušo – visur buvo oda. (...) 
O galinėje sienoje kabojo didelis portretas, įstatytas į oda aptrauktus 
rėmus. Iš tų rėmų žvelgė pagyvenęs vyriškis. Jo veido bruožai labai 
priminė pačio šeimininko bruožus.“

Kačkiui pavergta tėvynė yra vien priedanga pasipelnyti. Už lie-
tuvaitės suvedžiojimą Čikagos lietuvių komitetas pažadėjo jam 1000 
dolerių. Jis pareikalaus iš jų dar 500 dolerių, nes „pabėgėlė“ jį kainavo 
daug pinigų (iš tiesų tik 20 dolerių, kuriuos sumokėjo seniui – lietuvių 
pulkininkui emeritui). Šlykštumo viršūnę Kačkis pasiekia seksualiai 
priekabiaudamas Rugytę.

Šiaip Albino Morkaus „Pabėgėlė“ – labai abejotinos vertės kūri-
nys. Nuo jo nereikėtų pradėti pažinties su punskiečio rašytojo kūryba. 
Kiti apsakymai ir novelės („Laukinių Vakarų madona“, „Prancūziška 
novelė“, „Žmogus laiptų aikštėje“, „Krautuvininkas Tomas“, „Er-
dvė“, „Vokiškame traukiny“, „Susitikimas“, „Ant briaunos“ ir kt.) 
visai įdomūs.

Lietuvių prozininkas ir literatūros tyrinėtojas Adolfas Sprindis 
apie Morkaus kūrybą rašė: „Morkus rašė apie tai, kas vertė nerim-
ti. Jo kūrybą maitino karo metų įspūdžiai, o ypač skaudžios kelionės 
pasauly, kraupus susidūrimas su tikrove, matyti kontrastai ir konflik-
tai, paties betarpiškai patirti, išgyventi. (...) Betgi didžiausio atgarsio  
A. Morkaus kūryboje rado socialiniai JAV kontrastai, blizgesys ir 
skurdas, apgaulė ir moralinis smukimas. Iš amerikoniško gyvenimo 
tikrovės rašytojas sėmėsi siužetinę medžiagą, tipažus, sodrius vaiz-
dus. Šioje kūrybos dalyje pastebime dvi temų šakas: viena – „ame-
rikietiška“, pagrįsta Amerikos gyvenimo apskritai vaizdavimu, antra 
– „lietuviška“, kurioje dominuoja tenykščių lietuvių, įvairiais keliais 
atklydusių į šį kraštą, visokių dipukų, „išvietintų asmenų“, „vaduoto-
jų“, vaizdavimas. Žinoma, tos abi šakos glaudžiai tarpusavyje susikry-
žiavusios ir persipynusios.“
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Pasididžiavimas ar gėda?

Punsko miestelis nedidelis. 2016 m. pirmojoje pusėje čia buvo pri-
registruoti 1223 gyventojai. Gatvių, jei neklystu, yra 28. Tai: Strażacka 
(Ugniagesių g.; šioje gatvėje yra Punsko ugniagesių būstinė), Dzuków 
(Dzūkų g.), Krótka (Trumpoji g.), St. Łysakowskiego (S. Lisakaus-
ko – buvusio Punsko mokytojo vardu pavadinta gatvė), A. Mickie-
wicza (A. Mickevičiaus g.), Górna (Kalno g.), Słoneczna (Saulės g.), 
T. Kościuszki (T. Kosciuškos g.), E. Plater (E. Pliaterytės g.), Polna 
(Laukų g.), Szkolna (Mokyklos g.; seniau šioje gatvėje buvo Punsko 
mokykla, dabar darželis), 11 Marca (Kovo 11-osios g.; čia yra Puns-
ko Kovo 11-osios licėjus bei Dariaus ir Girėno mokykla), O. Miłosza  
(O. Milašiaus g.), S. Norkusa (S. Norkaus – Punsko klebono, aušri-
ninko ir literato gatvė), A. Morkusa (A. Morkaus – Punske gimusio 
literato ir vertėjo gatvė), Sejwiańska (Seivų g.; kitados Seivai buvo 
valsčiaus centras), 1 Maja (Gegužės 1-osios g.; anų laikų reliktas, bet 
šiandien ši data turi ir kitų reikšmių – Lenkijos ir Lietuvos įstojimo į 
ES diena), Partyzantów Litewskich (Lietuvos partizanų g.), Zygmun-
ta III (Žygimanto III – Lenkijos karaliaus gatvė), Dariusa i Girenasa 
(Dariaus ir Girėno g.), Sudawska (Sūduvos g.), Puńska (Punsko g.), 
Nowa (Naujoji g.), Lipowa (Liepų g.), Klonowa (Klevų g.). Punsko 
naujajame kvartale, vadinamajame Skruzdėlyne, yra dar: Grunwaldz-
ka (Žalgirio g.), Witolda (Vytauto g.; nežinia, kurio, bet, be abejo, tu-
rėta omeny Vytautą Didįjį), W. Jagiełły (V. Jogailos g.).

Punsko gatvių pavadinimai (lentelės) yra lenkų kalba. Lenkijos 
tautinių mažumų įstatymas leidžia čia pakabinti dvikalbes gatvių pa-
vadinimų lenteles. Punskiečiai tuo nepasinaudojo. Nėra tokio reikalo. 
Šios temos nebuvo, nėra ir turbūt ji nebus gvildenama. Gatvių pava-

Dabartinis Punskas. Vaizdas iš paukščio skrydžio
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dinimuose nėra istorijos paveldo elementų, kuriuos reikėtų saugoti ir 
puoselėti.

Teoriškai gatvės galėtų vadintis ir labai paprastai: 1-oji, 2-oji, 10-
oji, 28-oji gatvė. JAV neretai taip ir yra. Europoje gatves pavadinant 
turima ir kitų tikslų. Pavadinimai privalo būti funkcionalūs ir ganė-
tinai informatyvūs. Turėtų arba informuoti, arba ką nors prasmingo 
priminti – ką nors iš mūsų bendros atminties, atmintinus įvykius, nu-
sipelniusius žmones ir kt. Gatvių pavadinimai privalo ugdyti, perteik-
ti bendros istorijos supratimą. Žinoma, galima įamžinti išnykusių ar 
nykstančių kaimų vardus, primirštus vandenvardžius, senuosius že-
mėvardžius, taip pagerbiant tų vietų žmonių atminimą. Gatvės vardas 
gali atspindėti realybę. Tarkim, jei toje vietoje yra akį traukianti klevų 
alėja, gatvė gali vadintis Klevų. Jei ji veda tvenkinio link, galėtų būti 
Tvenkinio.

– Kas siūlo gatvių pavadinimus, kas juos tvirtina? – klausiu Puns-
ko valsčiaus viršaičio Vytauto Liškausko.

– Siūlyti gali savivaldybės atstovai, miestelio gyventojai ir kiti. 
Tvirtina tarėjai. Per tą laiką, kai esu viršaitis (16 metų), nebuvo reika-
lo keisti gatvių pavadinimų. Kelioms naujoms gatvėms buvo suteikti 
pavadinimai: Klonowa (Klevų g.), Partyzantów Litewskich (Lietuvos 
partizanų g.) ir Krótka (Trumpoji g.).

– Morkaus gatvė – garbė Punskui ar gėda? Reikėtų keisti ar pa-
likti?

– Mano manymu, reikėtų keisti, ir pakeisim. Kai kas siūlo ją pava-
dinti Arvydo Žygo (A. Żigasa) vardu, bet nežinau...

– O gal Motiejaus Simonaičio (M. Simonaitisa) gatvė? Ji būtų ne-
toli Simono Norkaus (S. Norkusa) gatvės.

Ir Norkus, ir Simonaitis buvo to pačio kalibro žmonės, abu šiam 
kraštui nusipelnę, abu dvasininkai, švietėjai, veikėjai ir visuomeni-
ninkai. Negalima iš akių išleisti fakto, kad kun. Motiejus Simonaitis 
prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo (po dvejų metų 
minėsime 100-ąsias Nepriklausomybės metines). Simonaitis buvo vie-
nas iš Nepriklausomybės kūrėjų. Jis dalyvavo Vilniaus lietuvių konfe-
rencijoje, kuri vyko 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Konferencijos dalyviai 
priėmė sprendimą atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę ir šią už-
duotį pavedė Lietuvos Tarybai.

Gatvės vardo pakeitimas nebūtų Morkaus gatvės gyventojams 
„skausmingas“. Apsieitų be didesnių išlaidų. Pagal naują Lenkijos Sei-
mo gatvių dekomunizacijos įstatymą, gyventojai neturi keisti doku-
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mentų. Jie juos pakeis, kai pasibaigs galiojimo laikas. Morkaus gatvėje 
yra 6 gyvenamieji namai. Visi gatvės gyventojai – lietuviai.

– Galėtų būti ir, pavyzdžiui, Vasario 16-osios (16 Lutego) gatvė, – 
konstatuoja Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.
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MARyTė ČERNELIENė

SEINų IR PUNSKO KRAŠTO LIETUVIAI  
KOMUNISTINėS LENKIJOS  
sAUgUMO AkIRATyJE

Įvadas

Nuo 1944 metų Lenkijoje komunistai naują valstybės sistemą 
įgyvendino remdamiesi represiniu aparatu (saugumu, kariuomene ir 
teisėsauga) bei komunistų partija. Represinio aparato struktūros augo 
greitu tempu. Valstybės „saugumui“ užtikrinti svarbų vaidmenį at-
liko politinė policija, t. y. Saugumas (Urząd Bezpieczeństwa, vėliau 
Służba Bezpieczeństwa). Politinė policija – komunistų partijos įrankis. 
Įvairialypė agentūra buvo svarbi piliečių terorizavimo priemonė. As-
menis, žmonių grupes, bendruomenes, kurios, saugumo tarnybų nuo-
mone, užsiėmė „priešiška veikla“ arba tokia veikla buvo tik įtariami, 
represuodavo pagal pranešimus, raportus, o dažnai pagal skundus1. 
Komunistų valdžiai gana greitu laiku pavyko suterorizuoti visuomenę, 
numalšinti pasipriešinimą, opoziciją.

Veiklos pradžioje saugumo tarnybos susidomėjo Seinų ir Punsko 
krašto lietuviais, jų veikla ir gyvenimu. Pradėjo juos sekti, ieškoti tarp 
jų bendradarbių.

Straipsnyje trumpai supažindinama su agentūrinio tinklo orga-
nizavimu, pristatomos agentūros rūšys, supažindinama su kandidatų 
slaptajam bendradarbiavimui parinkimu, rengimu ir verbavimu bei jo 
metodais, aptariamos operatyvinių bylų rūšys. Tolesnėje darbo dalyje, 

1 T. Ruzikowski, Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), 
Warszawa, 2004, p. 4.
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pagal komunistinės Lenkijos saugumo archyvo medžiagą, pateikiami 
Seinų ir Punsko krašto lietuvių ir jų veiklos sekimo atvejų pavyzdžiai 
bei vertinimai.

Komunistinės Lenkijos saugumo agentūrinio tinklo  
organizavimas

Saugumo tarnautojų darbą reguliavo Saugumo ministerijos, Vi-
daus reikalų ministerijos parengtos operatyvinio darbo instrukcijos. 
Jose buvo nurodymai, kaip verbuoti agentūrą (slaptuosius bendradar-
bius – asmenis, slaptai bendradarbiaujančius su saugumo tarnybomis, 
ne visada bendradarbiavimą formalizuojant) ir dirbti su ja. Instruk-
cijose buvo aptariama, kaip reikia parinkti kandidatus į slaptuosius 
agentus, kaip rinkti ir apdoroti informaciją apie kandidatus, kaip juos 
verbuoti ir dirbti su slaptaisiais bendradarbiais bei jų darbą kontro-
liuoti. Daug vietos instrukcijose buvo skirta operatyviniam darbui, 
kurį pradėdavo pagal slaptųjų informatorių pranešimus. Be pagrindi-
nių instrukcijų (1945 vasario 12 laikinoji2, instrukcijos nr. 012/533, nr. 
03/554, nr. 04/555, nr. 03/606, nr. 006/707, nr. 00102/898), galiojo daug 
kitų normatyvinių aktų, jų gausa dažnai viršydavo tarnautojų galimy-
bes su jais susipažinti. Nors instrukcijos numatė saugumo darbuotojų 
operatyvinio darbo ribas, jų saugumiečiai dažnai nesilaikydavo, nes jų 
nežinojo, arba dėl savo patogumo, apsileidimo, tingėjimo.

Agentūros rūšys. Iki 1960 metų agentūrinį tinklą sudarė agentai, 
informatoriai ir rezidentai (nuo 1953 slaptieji agentai). Šis skirstymas 

2 Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci  
z dnia 12 02 1945 r. potwierdzona przez ministra bezpieczeństwa publicznego S. Radkie-
wicza.

3 Instrukcja nr 012/53 o pracy aparatu bezpieczeństwa z siecią agenturalną. Rozkaz  
nr 025/53 z 15 08 1953 r. ministra bezpieczeństwa publicznego S. Radkiewicza. 

4 Instrukcja nr 03/55 o zasadach prowadzenia rozpracowania agenturalnego i ewidencji 
operacyjnej w organach bezpieczeństwa publicznego PRL. Rozkaz z dnia 24 03 1955 r. 
przewodniczącego KdsBP Wł. Dworakowskiego. 

5 Instrukcja nr 04/55 o zasadach pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa publicznego 
PRL. Rozkaz z 24 03 1955 r. przewodniczącego KdsBP Wł. Dworakowskiego. 

6 Instrukcja nr 03/60 z dnia 2 lipca 1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy ope-
racyjnej Służby Bezpieczeństwa. Zarządzenie nr 0121/60 z 2 07 1960 r. zatwierdzone przez 
ministra spraw wewnętrznych St. Wicha.

7 Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych. 
Zarządzenie nr 006/70 z 01 02 1970 r. zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych 
K. Świtała. 

8 Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad działalności operacyjnej Służby Bez-
pieczeństwa. Zarządzenie nr 00102 z 09 12 1989 r. zatwierdzone przez ministra spraw 
wewnętrznych Cz. Kiszczaka.
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taikomas pagal Sovietų Sąjungoje vartojamus terminus. Nuo 1960 
metų vienintelis informacijos šaltinis buvo įvairių kategorijų slaptieji 
agentai, atlikę įvairias funkcijas. Rezidentai dirbdavo su slaptaisiais 
agentais, buvo politiškai patikimi, glaudžiai susiję su saugumo struk-
tūromis ir turintys operatyvinio darbo patirties. Pagal 1970 metų nor-
minius aktus slaptuoju bendradarbiu buvo laikomas asmuo, tikslingai 
palenktas bendradarbiauti su saugumo tarnybomis, kuris atpažįsta, 
atskleidžia, suseka priešišką veiklą bei nuo jos apsaugo9. Pagal 1989 
metų instrukciją slaptuoju bendradarbiu buvo asmuo, palenktas ben-
dradarbiauti su Saugumu, kuris slaptai teiks šiai tarnybai svarbias 
informacijas ir vykdys kitas užduotis. Pagal šią instrukciją saugumas 
galėjo slaptąjį bendradarbį įgalioti vadovauti ir koordinuoti kitų 
slaptųjų bendradarbių darbą10, t. y. atlikti rezidento funkciją. 

Be slaptųjų agentų, buvo ir kitų neoficialių bendradarbiavimo su 
saugumu formų. Tai asmenų, dirbančių vadovais, ir darbovietės kadrų 
skyriaus darbuotojų tarnybiniai susitikimai su saugumo darbuotojais. 
Saugumas noriai naudojosi jų paslaugomis. Tarnybiniai ryšiai, vėliau 
oficialūs asmeniniai informacijos šaltiniai buvo žmonės, kurie dėl uži-
mamų pareigų arba turimų žinių, laikinai arba pastoviai galėjo teikti 
rūpimą saugumui informaciją11. 

Kitas neformalizuotas informacijos šaltinis buvo žmonės, kurie 
savanoriškai teikė saugumui informaciją. Pradžioje jie buvo vadinami 
piliečių pagalba12, vėliau operatyviniais ryšiais13 arba informuojan-
čiais asmenimis14, jie saugumui buvo reikalingi gauti informacijai be 
slaptųjų agentų dalyvavimo. Operatyviniai pilietiniai kontaktai buvo 
naudojami tada, kai dėl formalių priežasčių asmenų negalima buvę 
verbuoti. Jų privalumas – neįsipareigojamas bendradarbiavimo su 
saugumu būdas. Per pilietinius kontaktus saugumas legaliai gaudavo 
informaciją iš Lenkijos jungtinės darbininkų partijos (LJDP) narių, 
kurių oficialiai nebuvo galima verbuoti agentais be partinių organų 
sutikimo. Šis informacijos gavimo būdas teikė labai plačias galimybes. 
Šią formą Lenkijos saugumas sėkmingai taikė iki Liaudies Lenkijos 
žlugimo15. 

9  Instrukcja nr 006/70, paragraf 10, punkt 1.
10  Instrukcja nr 00102/89, paragraf 3, punkty 1, 2.
11 Instrukcja nr 03/60, Część I. Instrukcja nr 006/70, paragraf 19, punkt 1. Instrukcja  

nr 00102/89, paragraf 12, punkt 1.  
12 Instrukcja nr 03/60. Część I.   
13 Instrukcja nr 006/70, paragraf 19.
14 Instrukcja nr 00102/89, paragraf 12.
15 T. Ruzikowski, min. veik., p. 8.
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Saugumo tarnybų darbe buvo problemų, kurioms spręsti reika-
lingos profesinės žinios, bet etatiniai saugumo darbuotojai jų neturė-
jo. Tokiu atveju buvo naudojami konsultantai, kurie savo profesines, 
mokslines, specialisto žinias ir gebėjimus pritaikydavo saugumo tar-
nybų darbe. Jie sudarė grupę asmeninių informacijos šaltinių, kurie 
nebuvo registruojami slaptaisiais bendradarbiais16. Ištisus dešimtme-
čius saugumo tarnybos naudojosi įvairių sričių profesionalų pagalba.

Kandidato slaptajam bendradarbiui parinkimas prasidėdavo 
nuo konkrečios operatyvinės situacijos, kuri pateisino slaptojo ben-
dradarbio suradimą. Reikėdavo patikrinti, ar kandidato ir saugumą 
dominančių asmenų ryšiai leidžia manyti, kad kandidatas turi arba 
gali įgyti tų asmenų pasitikėjimą. Svarbios buvo ir kandidato asmeni-
nės teigiamos savybės: bendrasis intelekto lygis, moralinė laikysena, 
charakterio bruožai. Paskutinis kriterijus – kandidato užverbavimo ti-
kimybė17. Priklausymas LJDP diskvalifikuodavo kandidatą tapti slap-
tuoju bendradarbiu. ypatingais atvejais partijos narius buvo galima 
verbuoti slaptaisiais bendradarbiais tik gavus Vidaus reikalų minis-
terijos ir LJDP vaivadijos komiteto I sekretoriaus sutikimą. Buvo tai 
atvejai, kai kiti asmenys užduoties atlikti negalėdavo arba kai užduotį 
reikėdavo atlikti užsienyje. Uždrausta buvo partijos narius verbuoti 
pagal sunkinančią medžiagą ar aplinkybes18. Nors partijos narius ver-
buoti slaptaisiais bendradarbiais buvo uždrausta, saugumas jų paslau-
gomis gausiai naudojosi kaip operatyviniais ryšiais. Nebuvo reikalau-
jama jų įsipareigojimo bendradarbiauti ir jie nebuvo registruojami kaip 
slaptieji agentai. Buvo atvejų, kai už jų paslaugas įvairiomis formomis 
buvo atsilyginama. 1989 metų instrukcija jau nedraudžia partijos na-
rių verbuoti agentais. Tai saugumui atvėrė naujas veiklos galimybes. 

Kandidato būti slaptuoju agentu parengimas ir jo verbavi-
mas. Kandidato parengimas verbavimui slaptuoju agentu prasidėda-
vo nuo informacijos apie jį rinkimo. Pagal surinktą medžiagą buvo 
parenkamas tinkamiausias verbavimo metodas, geriausiai tinkančios 
verbavimo aplinkybės bei nustatoma, kokiu būdu kandidatas bus 
kviečiamas į verbavimo vietą, taip pat numatoma, kaip elgtis, jeigu 
verbavimas nepavyks. 1989 metais nustatyta, kad kandidatas ruošia-

16 Instrukcja nr 006/70, paragraf  20. Instrukcja nr 00102/89, paragraf 3, punkt 4.
17 Instrukcja nr 03/60. Dział II, rozdział I. Instrukcja nr 006/70, paragraf 11. Instrukcja  

nr 00102/89, paragraf 4.
18 Instrukcja nr 03/60. Dział I. Instrukcja nr 006/70, paragraf 10, punkt 8.
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mas verbavimui ne ilgiau kaip vienerius metus19. Paskui prasidėda-
vo verbavimo etapas. Reikėjo panaudoti saugumo operatyvinio dar-
buotojo „gebėjimus“, visą surinktą informaciją apie kandidatą, kad jį 
„laimėtum“, palenktum bendradarbiauti. Užverbuotų agentų skaičius, 
darbo su jais rezultatai turėjo įtakos saugumo darbuotojo avansui ir 
kitiems apdovanojimams. 

Verbavimo metodai. Vienas iš agentų verbavimo metodų buvo 
grįstas patriotine laikysena, vėliau pavadintas pilietine atsakomybe. 
Po šiais patetiškais žodžiais retai slypėjo nesavanaudiškas noras padė-
ti saugumui dėl pilietinių paskatų. Dažniausiai tai būdavo daroma dėl 
įvairių priežasčių: nepasvertos ambicijos, savimeilės, tuščios garbės, 
nepalankumo kam nors, pavydo. Šias emocijas saugumo tarnautojai 
išmoningai kurstė ir leido joms pasireikšti. Šiuo suktu būdu septintojo 
dešimtmečio pradžioje užverbuota per 80 % slaptųjų bendradarbių20. 

Kitas metodas – verbavimas dėl materialinių paskatų, t. y. ben-
dradarbiavimas už atlyginimą. Atlyginimas buvo įvairus: pinigai, 
deficitinės prekės, užsienio paso išdavimas, greitesnis buto gavimas, 
vykimas į užsienį mokytis, tobulintis, profesinis avansas. Būdavo taip 
pat proginės dovanos vardadienio, gimtadienio proga, už profesinius 
laimėjimus. Buvo daug tokių, kurie imdavo atlyginimą už konkrečią 
atliktą užduotį. Atrodo, kad po įvardijamu pilietinės atsakomybės mo-
tyvu dažnai slėpėsi verbavimas dėl finansinių ir daiktinių paskatų.

Kitas metodas – verbavimas pagal sunkinančią medžiagą, aplin-
kybes: įvykdytų nusikaltimų įrodymus bei kompromituojamą infor-
maciją. Visas verbavimo formas galima buvo taikyti kartu, priklauso-
mai nuo operatyvinių poreikių ir kandidato verbavimo fazių. 

Įvairiose instrukcijose verbavimo pagrindai skyrėsi smulkmeno-
mis. Tik 1989 metų instrukcijoje nurodoma, kad naudingiausias ir vie-
nintelis galimas bendradarbiavimas su saugumu yra bendradarbiavi-
mas savo valia. Tai buvo padėtis, kurios siekiama, bet nepašalino ir 
kitų metodų taikymo21. 

Labiausiai tiesioginis, akivaizdus, matomas, konkretus, aiškus 
verbavimo rezultatas dažniausiai buvo slaptojo bendradarbio raštiškas 
įsipareigojimas bendradarbiauti. Buvo jis rašomas ranka, trumpesnės 

19 Instrukcja nr 03/60, dział II, rozdział III. Instrukcja 006/70, paragraf 11. Instrukcja nr 
00102/89, paragraf 4.

20 T. Ruzikowski, min. veik., p. 10.
21  Instrukcja nr 00102/89, paragraf 5.
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arba ilgesnės formos. Slaptasis bendradarbis pasirašydavo jį vardu ir 
pavarde bei paties pasirinktu slapyvardžiu.

Nepaisant įdėtų didelių pastangų, verbavimo metu pasitaikydavo, 
kad kandidatas slaptajam agentui nesutikdavo bendradarbiauti. Nors 
1960 metų instrukcija draudė tokį asmenį diskriminuoti, tokiu atveju 
kandidatui, kurį verbavo pagal sunkinančią medžiagą, sudarydavo tei-
sinės atsakomybės bylą ir taip susidorodavo. Panašią bausmę numatė 
ir 1970 metų instrukcija. Iš kandidato, kuris atsisakė bendradarbiau-
ti, buvo siekiama paimti raštišką pasižadėjimą dėl verbavimo fakto ir 
pokalbio turinio paslapties laikymo. 1989 metų instrukcija nenumato 
jokių pasekmių tiems, kurie atsisakė bendradarbiauti su saugumo tar-
nybomis22.

Už atsisakymą bendradarbiauti kitokios pasekmės grėsė pirmai-
siais pokario metais nei vėlesniais. Pirmaisiais po Antrojo pasaulinio 
karo metais atsisakymas bendradarbiauti su saugumo tarnybomis 
dažnai baigdavosi kandidato areštu. Kandidatas slapta dingdavo. Apie 
jo likimą šeima nieko nežinodavo ir negalėjo sužinoti. 1960–1989 me-
tais nepaklusniesiems buvo taikomos tik administracinės represijos. 
Pavyzdžiui: darbovietėje pablogėdavo darbo sąlygos, žlugdoma pro-
fesinė karjera, sudaromi sunkumai užsienio pasui arba butui gauti. Su 
didele tikimybe galima teigti, kad po 1956 metų, jeigu kas nenorėjo su 
saugumu bendradarbiauti ir nebuvo padaręs jokio kriminalinio nusi-
kaltimo, tokį asmenį būdavo labai sudėtinga priversti bendradarbiauti. 
Aišku, pasitaikydavo ir kraštutinių situacijų23. 

Susitikimai su slaptaisiais bendradarbiais vykdavo anonimiš-
kumą garantuojančiose viešose vietose: parkuose, kavinėse, rečiau 
gatvėse. Dažnai buvo susitinkama saugumo darbuotojo automobilyje 
arba privačioje mašinoje. Susitikimams su slaptaisiais bendradarbiais 
buvo paruoštos kontaktinės patalpos bei konspiraciniai butai. Buvo 
reikalaujama, kad susitikimo vietos atitiktų konspiravimo reikalavi-
mus ir suteiktų galimybę laisvai vesti pokalbį bei kad būtų atsižvelgta 
į kandidato visuomeninę poziciją. Kontaktines patalpas buvo galima 
rengti privačiuose butuose jų savininkams sutikus. Apskričių lygme-
niu tokias patalpas surasdavo įvairių ūkio, medicinos, kultūros ir švie-
timo įstaigų patalpose. Konspiraciniai butai – tai specialiai įrengti, 
šifruoti butai, kuriais naudojosi tik saugumo tarnautojai, juose vyk-

22 Instrukcja nr 03/60, dział III, rozdział II. Instrukcja nr 006/70, paragraf 12, punkt 5 i 6. 
Instrukcja nr 00102/89, paragraf 5, punkt 6.

23  T. Ruzikowski, min. veik., p. 11.
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davo susitikimai su svarbiais slaptaisiais bendradarbiais. 1970 metų 
instrukcija numatė, kad susitikimai galėjo vykti ir kitose vietose, ga-
rantuojančiose bendradarbiavimo paslaptį, išskyrus partijos, tarybų 
prezidiumų, visuomeninių-politinių organizacijų patalpas. Avariniais 
atvejais palaikyti ryšius buvo galima naudojant kontaktines dėžutes, 
paštą ir telefoną. 1989 metų instrukcija uždraudė kontaktines patalpas 
organizuoti valstybės organų, jaunimo organizacijų, profsąjungų, teis-
mų ir prokuratūrų patalpose bei pastatuose, kuriuose gyveno seimo 
nariai, senatoriai, valstybės politinės valdžios atstovai, Aukščiausio-
sios kontrolės inspekcijos darbuotojai, teisėjai ir prokurorai24.   

Saugumas ne tik organizavo slaptųjų bendradarbių darbą, bet ir jį 
kontroliavo pasitelkdamas įvairias priemones. Prie kontrolės metodų 
priskiriama paralelė agentūra, kontrolinės užduotys, pateiktų slapto-
jo bendradarbio informacijų sisteminga analizė. Organizuojami buvo 
slaptųjų bendradarbių susitikimai su paskirų departamentų ir skyrių 
vadovybės atstovais. Slaptųjų bendradarbių darbo kontrolė vykdavo 
patikrinti jų nuoširdumą saugumo tarnybų atžvilgiu bei nustatyti 
informacijos objektyvumą, ar laikomasi konspiracijos taisyklių, ar 
vykdant pavestas užduotis panaudojami bendradarbio gebėjimai ir 
ar jo elgesys yra taisyklingas. Darbo kontrolės metu buvo papildomos 
žinios, kokiomis aplinkybėmis slaptasis bendradarbis gavo informaci-
ją. Buvo stengiamasi sukelti tų aplinkybių konfrontaciją su realiomis 
slaptojo bendradarbio galimybėmis. Stengtasi jo pateiktą informaciją 
lyginti su informacija, kurią pateikė kiti šaltiniai25. 

Operatyvinių bylų rūšys. Sudėtingiausios buvo operatyvinio 
gvildenimo, išnagrinėjimo bylos26. Tokia byla būdavo užvedama tada, 
kai buvo teigiama ar manoma, kad asmuo arba grupė žmonių užsii-
ma priešvalstybine veikla. Šio tyrimo tikslas buvo surasti priešvals-
tybinės nusikalstamos veiklos vykdytojus, tos veiklos ištyrinėjimas ir 
dokumentavimas taip, kad būtų galima sudaryti baudžiamąjį procesą 
bei palengvinti jo eigą. 1989 metų instrukcijoje kalbama apie priešiš-
ką veiklą, kuri kenkia valstybės saugumui, pagrindiniams jos poli-
tiniams, ūkiniams interesams. Tai labai bendro pobūdžio definicijos. 

24 Instrukcja nr 03/60, część III, dział II, rozdział II. Instrukcja nr 006/70, paragraf 15. In-
strukcja nr 00102/89, paragraf 13.

25 Instrukcja nr 03/60, część II, dział IV, rozdział III. Instrukcja nr 006/70, paragraf 16. In-
strukcja nr 00102/89, paragraf 8.

26 Sprawa operacyjnego rozpracowania.
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Toks įrašas suteikė saugumui neribojamas veiklos galimybes paskuti-
niu jo veiklos laikotarpiu27.    

Kita kategorija – operatyvinio stebėjimo byla28. Tai stebėjimas 
pasitelkiant visas galimas technines ir personalines priemones. Jo 
metu buvo renkama informacija apie asmenis, stengiamasi atpažinti jų 
priešišką veiklą, taip pat kenksmingų jų tikslų paviešinimas ir įvairiais 
metodais trukdymas juos įgyvendinti. Stebėti buvo skiriami asmenys, 
kurie įtariami, kad tam tikromis sąlygomis gali užsiimti priešiška vei-
kla, bei tie, kurie prieš karą arba karo metu bendradarbiavo su Vakarų 
kraštų žvalgyba. 

1989 metais įvedama kategorija profilaktinė operatyvinė byla29. 
Ji buvo sudaroma asmenims, kuriems, saugumiečių manymu, reikalin-
ga pastovi arba laikina kontrolė, kuri apsaugotų nuo galimų valsty-
bės politiniams, ūkiniams interesams bei jos saugumui gresiančių pa-
vojų. Formuluotėse trūksta konkretumo. Interpretacijos galimos labai 
įvairios, apimdavo viską, ką saugumas laikė pavojumi. Operatyvinio 
stebėjimo bylos tąsą sudarė operatyvinė įskaita30, įvesta 1970 metais. 
Ją sudarė saugumiečių stebimų asmenų operatyvinė dokumentacija31.

Kita kategorija – operatyvinio patikrinimo byla32. Ji būdavo su-
daroma, kai buvo manoma, kad valstybės politiniams, ūkiniams reika-
lams bei saugumui gresia pavojus arba to reikalauja svarbūs operaty-
viniai tikslai33. Jokių ribojimų.  

Atskirą kategoriją sudarė objekto byla34. Ji užvedama institu-
cijoms, kurių veikla buvo Liaudies Lenkijai priešiška. Pavyzdžiui: 
Vakarų kraštų diplomatinėms atstovybėms, Katalikų Bažnyčios kai 
kurioms struktūroms, aukštosioms mokykloms, kelionių biurams, ren-
giniams, suvažiavimams, konferencijoms bei simpoziumams, kuriuose 
dalyvauja Vakarų kraštų atstovai. Jos tikslas – stebėti institucijos dar-
bą, jos siekius ir ten dirbančius asmenis. 1989 metais šios kategori-
jos byla pavadinta problemine byla35. Tai sudarė saugumo tarnyboms 

27 Instrukcja nr 03/60, część  III, dział  II, rozdział II. Instrukcja nr 006/70, paragraf 23, 
punkt 3. Instrukcja nr 00102/89, paragraf 25.

28 Sprawa obserwacji operacyjnej.
29 Sprawa profilaktyki operacyjnej.
30 Kwestionariusz ewidencyjny.
31 Instrukcja nr 03/60, część III, dział II, rozdział II. Instrukcja nr 006/70, paragraf 15. In-

strukcja nr 00102/89, paragraf 13.
32 Sprawa operacyjnego sprawdzenia.
33 Instrukcja nr 03/60, część III, dział II, rozdział III. Instrukcja nr 006/70, paragraf 23. In-

strukcja nr 00102/89, paragraf 23.
34 Sprawa obiektowa.
35 Sprawa problemowa.
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naujas veiklos galimybes – sekti naujų valstybės organų kūrimo dar-
bą36.

Iš komunistinės Lenkijos saugumo veiklos tarp Seinų ir Punsko 
krašto lietuvių

Be ypatingo saugumo tarnybų dėmesio neliko taip pat Seinų ir 
Punsko krašto lietuviai. Saugumo tarnautojai sekė jų privatų ir tar-
nybinį gyvenimą. Įvairiais būdais stengėsi daryti poveikį jų veiklai, 
ardyti bendruomenės vieningumą, persekioti aktyvius visuomenės 
atstovus, gąsdinti, šalinti iš darbo, ieškoti saugumui patikimų bendra-
darbių. 

Iki pradedant darbą Punsko licėjui, Punsko lietuvių kultūros 
namams dauguma tautiškai sąmoningesnių šio krašto lietuvių buvo 
operatyvinėje įskaitoje, jiems buvo užvestos operatyvinio stebėjimo 
bylos, rengiami operatyviniai patikrinimai. Juozas Maksimavičius iš 
Ožkinių, Juozas ir Petronėlė Jakimavičiai iš Šlynakiemio, Jonas Stos-
keliūnas iš Punsko, Vincentas Valinčius iš Valinčių, Juozas Vaina iš 
Punsko, Antanas Valinčius iš Valinčių, Kazimieras Markauskas iš Sei-
nų, Vlada ir Jonas Pajaujai iš Punsko, Viktoras Jankauskas iš Kreivėnų 
saugumo tarnybų buvo įvardijami kaip tipiški lietuvių nacionalistai37.  
Nacionalistinių pažiūrų asmenims, kurie vykdė tarp lietuvių gyvento-
jų nacionalistinę veiklą, užvesdavo tam tikrų kategorijų operatyvines 
bylas ir operatyviniu būdu juos sekė. Už nacionalistinę veiklą grėsė 
teisminė, administracinė atsakomybė, įspėjamieji pokalbiai, kompro-
mitavimas spaudoje38. Tačiau kokią veiklą saugumas laikė nacionalis-
tine, niekur neapibrėžė. Todėl labai įvairią veiklą, kiekvieną aktyvumą 
galima buvo priskirti šiai kategorijai.

1956 metais Seinų apskrities saugumiečiai skundėsi savo virši-
ninkams Balstogėje, kad turi objektyvių sunkumų, kurie beveik ne-
leidžia daryti tinkamų sprendimų. Yra tai bendras lietuvių nenoras 

36 Instrukcja nr 03/60, część III, dział II, rozdział IV. Instrukcja nr 006/70, paragraf 23, punkt 
4. Instrukcja nr 00102/89, paragraf 26.

37 TAIB. Seinų apskrities Pilietinės milicijos Saugumo tarnybos  II skyriaus 1959 metų ge-
gužės 12 dienos kontržvalgybinė charakteristika. ypatingai slaptai. IPN Bi 145/2026/1,  
l. 138–140.

38 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo 
kontržvalgybinė charakteristika. Slaptai. IPN Bi 045/2026/2, l. 13–14, 27–28, 41–42, 60–
61, 74–75, 89–91, 106–107, 124–125, 138–139, 167.
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teikti bent kokią viens kitą apsunkinančią informaciją39. 1959 metais 
Seinų apskrities saugumo tarnybos informavo savo viršininkus, kad 
turi labai ribotas galimybes operatyvinio asmenų sekimo, patikrinimo. 
Jų nuomone, informatoriai, kurie veikia, žemo intelektualaus lygio 
lyginant su asmenimis, kuriems užvestos operatyvinės bylos. Saugu-
miečiai tuomet teigė, kad tie asmenys diskutuodavo, bendraudavo ir 
bendradarbiaudavo tik su jau patikrintais, patikimais asmenimis. Tada 
saugumiečiai rašė, kad jiems lietuvių nacionalistų aplinką pažinti pa-
deda neagentūriniai šaltiniai. Jau tais metais jie turėjo 5 patikimus ne-
agentūrinius šaltinius, su kuriais nuolat susitikdavo ir kuriems buvo 
skiriamos operatyvinės užduotys. Saugumiečiai skundėsi, kad turi 
rimtų sunkumų užverbuoti naujus agentus. Jų manymu, lietuviai ne-
norėjo teikti informacijos, nes toks darbas lietuvių suprantamas kaip 
kenksmingas lietuvių visuomenei, kuri yra ir taip lenkų diskriminuo-
jama. Verbuojami kategoriškai atsisakydavo teikti kokią nors infor-
maciją apie nacionalistinę lietuvių veiklą40.   

Seinų apskrities saugumiečiai domėjosi, kokį poveikį vietos lie-
tuvių nacionalistai turi Lenkijos gilumoje gyvenantiems lietuviams ir 
kokį poveikį daro valstybės gilumoje gyvenantys lietuviai gyvenan-
tiems Seinų krašte. Stengėsi aiškintis, kokiais kanalais lietuvių emi-
gracija palaiko ryšius su lietuvių nacionalistais, gyvenančiais Sovietų 
Lietuvoje. Norėjo išaiškinti tarpininkus, per kuriuos Vakarų kraštų 
lietuvių emigracija palaiko ryšius su Sovietų Lietuvos žmonėmis. Kie-
kvieną tokio tarpininkavimo galimybę siekė išaiškinti ir per vaivadi-
jos saugumo organus perteikti informaciją Sovietų Sąjungai. Stengė-
si aiškinti kanalus ir asmenis, kurie gali gabenti nelegalią literatūrą 
į sovietinę Lietuvą. Jiems rūpėjo žinoti, kokiomis Lenkijos lietuvių 
problemomis domisi lietuvių emigracija. Siekė nustatyti ir išaiškinti, 
kokiais tikslais emigracijos veikėjai domisi lietuvių jaunimu, kokį jam 
turi poveikį. Kokį poveikį lietuvių emigracijos centrai daro Lenkijos 
lietuviams. Dokumentavo nelegalios literatūros, kurią siuntė lietuvių 
emigracijos centrai Lenkijos lietuvių visuomenei, faktus ir stengėsi ją 
likviduoti. Sekė vietos lietuvių ryšius su asmenimis, kurie atvykdavo 
iš Vakarų kraštų ir Sovietų Lietuvos turistiniais, giminių lankymo ar 

39 TAIB. 1955–1956 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų viršininko pranešimai ir charak-
teristikos Balstogės vaivadijos saugumo tarnybų viršininkui. 1956-07-02 specialusis 
pranešimas. Slaptai. IPN Bi 045/472, l. 9.

40 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo 
kontržvalgybinė charakteristika. 1959-09-24 informacija. ypatingai slaptai. IPN Bi 
045//2026/2, l. 169–170.
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moksliniais tikslais. Saugumiečiai siekė išaiškinti jiems „nepatikimų“ 
asmenų veiklos formas ir metodus. Stebėjo, kokį poveikį „nepatiki-
mieji“ daro socialistinio ūkio plėtrai kaime, lietuvių kultūros namų 
ir LVKD kultūrinei veiklai bei švietimui. Siekė apsupti operatyvine 
globa asmenis, kurie pasižymi nacionalistine veikla ir kurie dirba 
LVKD, lietuvių kultūros namuose, mokyklose, artistiniuose būre-
liuose, tam, kad mus [saugumą – M. Č.] pasiektų informacija apie 
jų veiklą. Sekė, ar po visuomeninės kultūrinės veiklos legalaus darbo 
skliautu nėra priešiškos veiklos41.                           

Lenkijos lietuviams teko savotiškas tarpininko vaidmuo tarp so-
vietinės Lietuvos ir išeivijos Vakaruose. Su sovietine Lietuva nuo 1957 
metų buvo palaikomi oficialūs kontroliuojami ir varžomi ryšiai, jie apė-
mė kultūrinio gyvenimo ir švietimo sritis. Pradžioje buvo tai mokytojų 
kursai, komandiruotės, Sovietų Lietuvos kultūros atstovų lankymasis 
Seinų ir Punsko krašte, vėliau ir pasienio gyventojų ,,bendradarbia-
vimas“. Per šiuos ryšius Lenkijos lietuviai buvo veikiami politiškai ir 
ideologiškai. Kita vertus, per oficialius ryšius buvo siekiama plėtoti 
tautinės veiklos kryptis – tokią veiklą stebėjo sovietų ir lenkų saugu-
mas. Susitikimuose su tautiečiais buvo perteikiama politinė informaci-
ja iš Vakarų lietuvių centrų, platinama dažniausiai istorinės ir religinės 
tematikos spausdinta literatūra, kuri Lenkijos lietuvius pasiekdavo su 
siuntiniais. Informacija iš Vakarų buvo perteikiama per vykstančius į 
kursus, komandiruotes arba studijuojančius asmenis. Tuo pačiu keliu 
informacija iš Lietuvos keliaudavo į Vakarus. Suvalkų trikampio lie-
tuviai buvo savotiškas tiltas, artinantis Rytų ir Vakarų lietuvių laisvės 
viltis. Didelį nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą lietuviais LJDP kėlė jų 
palaikomi ryšiai su išeiviais ar giminėmis Vakaruose. Šie ryšiai buvo 
laikomi kenksmingais Lenkijos valstybės interesams42. 1961 metais 
saugumo darbuotojai rašė, kad Seinų apskrities teritorija naudojama 
įvairių emigracijos nacionalistų susitikimams su asmenimis, kurie at-
vyksta iš LTSR43. Atvykstantieji dažniausiai lankė lietuvių inteligenti-

41 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo kontr-
žvalgybinė charakteristika. ypatingai slaptai. IPN Bi 045/2026/2, l. 13–14, 27–28, 41–42, 
60–61, 74–75, 89–91, 106–107, 124–125, 138–139, 167.

42 Banionis J., Devintojo dešimtmečio Lenkijos lietuvių politinio gyvenimo bruožai KGB by-
los ,Tramplinas‘ puslapiuose, Genocidas ir rezistencija, 1998, Nr. 1(3), p. 15–16; Banionis 
J., Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975–1990, Vilnius, 2002, p. 131–150; Stravinskienė 
v., Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais, Vilnius–Punskas, 2004, p. 66–73.

43 TAIB. 1961-09-19 dienos Seinų apskrities saugumo tarnybų informacija apie operatyvinę 
padėtį tarp lietuvių  Balstogės vaivadijos saugumo tarnyboms. Slaptai. IPN Bi 045/626, 
l. 94.
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ją, bendravo su mokytojais, atveždavo literatūros, darė tendencingas 
nuotraukas44.

Nepriklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių, kiekvienos ben-
druomenės kultūrinį, tautinį, patriotinį visuomeninį darbą dažniausiai 
inspiruoja, planuoja ir organizuoja inteligentija. Pokario Lenkijos Sei-
nų ir Punsko krašte lietuvių inteligentų buvo labai nedaug. Jie grei-
tu laiku pateko į Lenkijos saugumo akiratį. Pavyzdžiui, Juozas Vai-
na – platina spaudą lietuvių tarpe ir kultūros namuose – nustatyti 
jį lankančius asmenis45. J. Vaina su kiekvienu atvykstančiu iš LTSR 
bendrauja, domisi esama padėtimi, o vėliau persiunčia informaciją į 
įvairius nacionalistinius centrus. J. Vaina, 1958 metais būdamas pe-
dagogikos mokymuose Lietuvoje, bendravo su lietuvių nacionalistais, 
o grįžęs pasiuntė į Vakarus informaciją apie politinę ir ūkinę LTSR 
padėtį46. Juozui Vainai 1960 metais buvo užvesta agentūrinė byla 
„Nemunas“47. Kaip pranešė informatorius „Jonas“, J. Vaina nuogąs-
tavo dėl jam gresiančio iškeldinimo iš Punsko, apie kurį jis sužinojo iš 
Balstogės vaivadijos tarybos prezidiumo atstovų. J. Vainai 1960 me-
tais buvo paruoštas iškeldinimo planas į Bidgoščiaus vaivadiją, todėl 
tuomet jis ribojo visuomeninę veiklą, rūpinosi tik profesiniu darbu48. 
Tada J. Vaina iš Seinų ir Punsko krašto kaimų gyventojų pradėjo rinkti 
eksponatus dabartiniam jo vardo muziejui Punske.

Pagal informatoriaus „Baliun“ pranešimą 1960 metais Jonui Stos-
keliūnui užvesta agentūrinė byla „Žvalgas Nr. 698/60“. Saugumas 
įtarė, kad J. Stoskeliūnas perteikdavo informaciją į Vakarų Vokietiją. 
Iš Vakarų Vokietijos tuo pačiu keliu informacija pasiekdavo J. Stos-
keliūną, kuris savo tarnybinio pobūvio metu 1958–1959 metais per-
teikė žinias į sovietinę Lietuvą. Išaiškinti jo ryšiams ir vesti žaidimą 
su lietuvių emigracijos organizacijomis saugumas tuomet nusprendė 

44 TAIB. 1968-03-01 Seinų apskrities saugumo tarnybų teritorijos kontržvalgybinė charak-
teristika. ypatingai slaptai. IPN Bi 045/2026/1, l. 16.

45 TAIB. 1957 metų III ketvirčio Seinų apskrities milicijos posto saugumo skyriaus darbo 
planas. Slaptai. IPN Bi 045/574, l. 81.

46 TAIB. 1959-05-12 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus ko-
mendanto Seinų apskrities kontržvalgybinė charakteristika. ypatingai slaptai. IPN Bi 
045/2026/1, l. 140.

47 TAIB. 1960-10-28 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus viršininko 
raportas apie operatyvinių veiksmų agentūrinės bylos „Niemen“ prieš J. Vainą planą ir 
lietuvių nacionalizmą Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus 
komendantui. Slaptai. IPN Bi 045/476, l. 7–9.

48 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo tarnybų 1960-07-05 dienos 
pranešimas Vidaus reikalų ministerijos III departamento III skyriaus viršininkui apie 
lietuvių tautinės mažumos operatyvinę padėtį. Slaptai. IPN Bi 045/607, l. 182.  
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verbuoti Punsko mokyklos buhalterį J. Šliaužį, J. Leončiką – Seinų 
apskrities švietimo skyriaus darbuotoją, G. A., gimusį Marijampolėje, 
Balstogės medicinos akademijos studentą49. 

1957 metų rudenį Jonas Pajaujis grįžo iš Inovroclavo į Punską. 
Tuoj pat saugumas juo susidomėjo. Užvedė agentūrinę bylą „Nacio-
nalistas Nr. 613/59“50.

J. Stoskeliūno, J. Vainos ir J. Jakimavičiaus sekimui 1960 metais 
saugumui pavyko užverbuoti agentą „Antaną“ – Punsko licėjaus ab-
solventą, vėliau ilgus metus dirbusį vienoje iš Seinų ir Punsko krašto 
mokyklų. Dėl labai svarbios misijos gvildenant mokytojo J. Stoskeliū-
no veiklą 1961 metais Seinų apskrities saugumiečiai rengdami agentą 
„Antaną“ pagalbos prašėsi Balstogės vaivadijos saugumo III skyriaus 
viršininko51. 

1960 metais užvesta operatyvinė byla mokytojai Petronėlei 
Babkauskaitei, kuri rodo priešišką nacionalistinį santykį Lenkijos 
Liaudies Respublikai, susirašinėja su lietuvių emigracija Vakaruose. 
Šiai problemai tirti užverbuotas agentas „Jurgis“52. Sekami buvo ir 
mokytojo Antano Valinčiaus veiksmai ir darbai. Jis buvo kaltinamas 
bendravimo su nacionalistu K. Markausku, kuris už nacionalistinę 
veiklą buvo iškeldintas iš pasienio ruožo, palaikymu ir tuo, kad rodo 
priešišką nacionalistinį santykį partijai ir liaudies valdžiai Lenkijo-
je53. 1959 metais jam užvesta operatyvinės įskaitos-stebėjimo byla54. 
Apie A. Valinčiaus ir P. Babkauskaitės darbus saugumui pranešdavo 
agentai „Witałtas“ bei „Jonas“55. 

49 TAIB. 1960-07-01 Balstogės vaivadijos milicijos posto saugumo skyriaus komendanto 
ataskaita Vidaus reikalų ministerijos II departamento V skyriaus viršininkui. Slaptai. IPN 
Bi 045/618, l. 66–68.

50 TAIB. 1957 metų III ketvirčio Seinų apskrities milicijos posto saugumo skyriaus darbo 
planas. Slaptai. IPN Bi 045/574, l. 81. 1960-07-01 Balstogės vaivadijos milicijos posto 
saugumo skyriaus komendanto ataskaita Vidaus reikalų ministerijos II departamento  
V skyriaus viršininkui. Slaptai. IPN Bi 045/618, l. 65.

51 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
pirmąjį pusmetį. ypatingai slaptai. Raportas dėl agento ,,Antanas“ operatyvinės kombi-
nacijos panaudojimo. IPN Bi 045/625, l. 172–173.

52 TAIB. 1960-12-21 Seinų apskrities saugumo tarnybų kvartalinis pranešimas lietuvių na-
cionalizmo problema. Slaptai. IPN Bi 045/474, l. 3.

53 TAIB. 1960-12-21 Seinų apskrities saugumo tarnybų kvartalinis pranešimas lietuvių na-
cionalizmo problema. Slaptai. IPN Bi 045/474, l. 4.

54 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo kontr- 
žvalgybinė charakteristika. 1959-09-24 informacija. ypatingai slaptai. IPN Bi 045//2026/2, 
l. 165.

55 TAIB. 1961–1963 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų veiklos planai ir darbo ataskai-
tos. Slaptai. IPN Bi 045/469, l. 48. 
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1968 metais mokytojui Kostui Sidariui buvo užvesta operatyvinė 
byla už destruktyvinę veiklą tarp jaunų lietuvių inteligentų56. 

Jau 1958 metais Lenkijos komunistų partijos ir saugumo insti-
tucijos gerai žinojo, kad Punsko licėjus yra didelis pasiekimas – tai 
kultūros ir švietimo darbuotojų bei lietuvių inteligentijos kalvė57. To-
dėl visokiais būdais stengėsi persekioti mokytojus, veikti mokyklos 
darbą. Seinų apskrities saugumo tarnybos 1960 metais rašė apie Puns-
ko mokyklos pedagogų nacionalistinį poveikį jaunimui. Pabrėžiama 
buvo, kad jaunimo auklėjimas neatitinka to meto reikalavimų. Pagal 
informatoriaus ,,Kazis“ pranešimus, mokytojai Juozas Vaina, Petronė-
lė Jakimavičienė, Vlada Pajaujienė atnešdavo mokiniams pasiskaityti 
nacionalistinės spaudos iš Vakarų bei diskutuodavo su jais apie gy-
venimo sąlygas Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Tose diskusijose nebuvo skiriama dėmesio gyvenimui Sovietų Sąjun-
goje ir kituose „liaudies demokratijos“ kraštuose. Pasak saugumiečių, 
kai kurie Punsko vidurinės mokyklos pedagogai jaunimą auklėjo ne 
pagal socialistinę auklėjimo kryptį. Apie „netinkamą“ jaunimo auklė-
jimą Punsko mokykloje LJDP komiteto Punske I sekretorius pranešė 
Balstogės rajono švietimo kuratorijai, kurios darbuotojai atvažiuoda-
vo rengti tardymų58. Tokie pranešimai saugumiečiams ir partijai su-
teikdavo galimybę dar labiau persekioti lietuvius mokytojus. Nebuvo 
tada svarstoma, kiek jie pagrįsti, kiek ne. 

Lenkijos saugumui labai užkliūdavo Lenkijos lietuvių susirašinėji-
mas su Vakaruose gyvenančiais lietuvių emigracijos atstovais ir gimi-
nėmis. J. Jakimavičius ir jo žmona mokytoja Petronėlė informuodavo 
lietuvių išeiviją apie esamą lietuvių padėtį Seinų apskrityje, apie lietuvių 
kultūros namų ir licėjaus darbą, siųsdavo licėjaus mokinių, lietuvių cho-
ro nuotraukas. Ši informacija patekdavo į lietuvių išeivijos spaudą. Toks 
lietuvių aktyvumas netiko partijos valdžiai. Tada Seinų apskrities valdžia 
teigė, kad tų asmenų laikysena pagrindinai ir atspindi padėtį apskrityje. 
Saugumo darbe ypač pasižymėjo informatorius „Kazis“, jis per trumpą 
laiką pateikė gana vertingos informacijos apie lietuvių švietimo padėtį ir 

56 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo 
kontržvalgybinė charakteristika. 1969-02-18 informacija. ypatingai slaptai. IPN Bi 
045//2026/2, l. 22. 

57 TAIB. 1958-06-27 Seinų apskrities saugumo tarnybų informacija Balstogės vaivadijos 
saugumo tarnyboms apie partinių instancijų, tarybų, visuomeninių organizacijų darbą su 
lietuvių tautybės gyventojais. Slaptai. IPN Bi 045/476, l. 65. 

58 TAIB. 1960-06-28 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus viršininko 
agentūrinio operacinio darbo ataskaita Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros sau-
gumo skyriaus komendantui. Slaptai. IPN Bi 045/618, l. 430–432.
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naujos medžiagos apie saugumą dominančius asmenis59. Pagal informa-
torių „Kazis“, lietuviškojo licėjaus Punske mokytojai Juozas Vaina, Jo-
nas Stoskeliūnas, Vlada Pajaujienė, Petronėlė Jakimavičienė mokslei-
vius moko, kad jie būtų priešiškai nusiteikę lenkų tautybės atžvilgiu, bei 
mokiniams rodo savo priešišką nusiteikimą Liaudies Lenkijos, TSRS ir 
partijos atžvilgiu ir kartu giria kapitalistinę santvarką60. Agentas „Jur-
gis“ 1961 metais informavo, kad licėjaus jaunimą priešiškos veiklos mokė 
seni lietuvių veikėjai J. Vaina, J. Stoskeliūnas, P. Jakimavičienė, o tarp 
moksleivių priešiškai veiklai vadovavo tų veikėjų sūnūs ar giminaičiai. 
Pagal agentų „Kazis“ ir „Antanas“ pranešimus, jaunimui poveikį darė ir  
J. Maksimavičiaus veikla61. Seinų apskrities valdžia stengėsi iš darbo 
licėjuje šalinti ikikarinius inteligentus. Šie planai buvo įgyvendinami 
direktoriui J. Dabušinskui padedant62. Apie Punsko licėjaus mokytojas 
(Onutę Aleksaitę, Petronėlę Jakimavičienę), jų veiklą, bendravimą su 
atvykstančiais iš sovietinės Lietuvos žmonėmis saugumui informaciją 
teikė agentas „Antanas“63. Kai J. Stoskeliūną ir V. Pajaujienę apkalti-
no brandos egzamino klastojimu ir pašalino iš Punsko licėjaus, atsirado 
rimtas pavojus, kad mokykla gali būti likviduota. Susidariusiai padėčiai 
sekti saugumas specialiai apmokė agentus „Kazis“, „Witałtas“ bei in-
formatorius K. P., Ł. S. ir K. J.64 J. Stoskeliūną sekė dar ir dvasininkas 
agentas „X-5“. Jis informavo saugumą apie J. Stoskeliūno nuotaiką, 
laikyseną, kai šis buvo pašalintas iš Punsko licėjaus ir dirbo Vidugirių 
pagrindinėje mokykloje65. 

59 TAIB. 1960-06-28 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus viršininko 
agentūrinio operacinio darbo ataskaita Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros sau-
gumo skyriaus komendantui. Slaptai. IPN Bi 045/618, l. 432–433.

60 TAIB. 1960-06-19 Seinų apskrities saugumo tarnybų kvartalinis pranešimas lietuvių na-
cionalizmo problema. Slaptai. IPN Bi 045/474, l. 10.

61 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
pirmąjį pusmetį. Slaptai. 1961-02-22 pranešimas. IPN Bi 045/625, l. 175–176. 

62 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
pirmąjį pusmetį. 1961-06-22 pranešimas apie lietuvių tautinės mažumos nacionalizmą. 
Slaptai. IPN Bi 045/625, l. 209–211.

63 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
pirmąjį pusmetį. 1961-03-17 pranešimas apie lietuvių tautinės mažumos nacionalizmą. 
Slaptai. IPN Bi 045/625, l. 198.

64 TAIB. 1960 metų Seinų apskrities saugumo tarnybos kvartaliniai darbo planai. Slaptai. 
IPN Bi 045/616, l. 27.  

65 TAIB. 1960-12-02 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus viršininko 
informacija Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus komendan-
tui apie lietuvių nacionalizmą. Slaptai. IPN Bi 045/476, l. 2.
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Saugumo tarnybos gerai žinojo apie lietuvių nuotaikas, jiems ne-
tinkamą padėtį Punsko licėjuje, kurią sudarė partija pasitelkusi švie-
timo kuratoriją. 1961 metais iš darbo licėjuje atleido ir Joną Pajaujį. 
Licėjuje dirbti liko tik J. Vaina66. Mokykloje įdarbinti kiti mokytojai, 
patikimi partijai. Mokytoja Vlada Pajaujienė kelerius metus buvo vi-
sai be darbo. 1962 metais Seinų apskrities saugumo tarnybos kartu su 
LJDP komitetu nesutiko jos įdarbinti lietuvių kultūros namuose, nes ji 
turės galimybę auklėti jaunimą pagal savo įsitikinimus67.   

Lietuvių emigracija domėjosi jauna lietuvių inteligentija, ypač 
daug dėmesio skyrė Punsko licėjui. Mokiniai gaudavo siuntinių su 
rūbais ir spauda bei literatūra. Nors mokiniai patys laiškų nerašė, ne-
prašė jokios pagalbos, kaip pranešė agentas „Marian“, kuris pats as-
meniškai tuo reikalu su mokiniais kalbėjosi68.  

1960 metais kovoti su lietuvių jaunos inteligentijos nacionalizmu 
buvo užverbuoti du nauji agentai „Marian“ ir „Jurgis“69. 1961 metais 
Seinų apskrities saugumo tarnybos savo viršininkams Balstogėje rašė, 
kad Punsko licėjuje didelę įtaką turi mokytojai nacionalistai. Šioje 
mokykloje nepaisoma internacionalizmo principų. Mokiniai auklė-
jami politiškai netinkama dvasia. Tarp dirbančių mokytojų nacio-
nalistine veikla išsiskyrė J. Vaina, J. Pajaujis, P. Jakimavičienė. Iš 12 
dirbančių licėjuje mokytojų tik direktorius J. Dabušinskas (LJDP na-
rys), J. Karčiauskas (LJDP narys) ir J. Wasiliuk (LJDP narys) nėra 
nacionalistų įtakojami. Likusieji mokytojai, jeigu patys nevykdo na-
cionalistinės veiklos, tai būna nacionalistų įtakojami. Tėvų komiteto 
pirmininkas yra žinomas nacionalistas J. Maksimavičius. Mokytojų 
profsąjungų pirmininkas yra J. Pajaujis [...] Punsko inteligentija bei 
didelė dalis pradinių mokyklų mokytojų  yra jų įtakoje. Šios grupės 
veikla yra susieta su vietos klebono A. Šuminsko nacionalistine vei-
kla. [...] 1958–1960 metais iš Punsko licėjaus išėjo nemažai absolven-

66 TAIB. 1961-09-19 dienos Seinų apskrities saugumo tarnybų informacija apie operatyvinę 
padėtį lietuvių tarpe Balstogės vaivadijos saugumo tarnyboms. Slaptai. IPN Bi 045/626,  
l. 95.

67 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1962 metų 
antrąjį pusmetį. 1962-10-19 pranešimas apie lietuvių tautinės mažumos nacionalizmą. 
Slaptai. IPN Bi 045/653, l. 121–122.

68 TAIB. 1960-12-29 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus komen-
danto kvartalinė ataskaita iš agentūrinio-operacinio darbo Balstogės vaivadijos milicijos 
komendantūros saugumo skyriaus komendantui. Slaptai. IPN Bi 045/620, l. 304.

69 TAIB. 1960-12-29 Seinų apskrities milicijos komendantūros saugumo skyriaus komen-
danto kvartalinė ataskaita iš agentūrinio-operacinio darbo Balstogės vaivadijos milicijos 
komendantūros saugumo skyriaus komendantui. Slaptai. IPN Bi 045/620, l. 305.
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tų. Per 50 % jų dirba mokytojais pradinėse mokyklose. Didesnė dalis 
mokyklos auklėtinių visiškai nesusieti su dabartine valdžia bei san-
tvarka. Net jeigu jie nevykdo priešiškos veiklos, tai jų didelė dalis ri-
zikuoja nacionalistinį auklėjimą su savita pasaulėžiūra, susirašinėja 
su emigracija, giria vakarietišką gyvenimo būdą. Keturiems mokyto-
jams saugumas užvedė operatyvines bylas, informaciją teikė 8 agen-
tai. Tarp jų buvo 2 pradinių mokyklų mokytojai, 2 valstybės įstaigų 
tarnautojai, 2 ūkininkai, 1 kunigas ir 1 vidurinės mokyklos mokinys. 
Saugumo vertinimu, 5 iš jų buvo jauni žmonės, turintys galimybę įgyti 
pasitikėjimą ir autoritetą tarp nacionalistų. Išskyrus agentą „X-5“, 
kuris ateityje gali įsigyti pasitikėjimą ir paveikti Punsko jaunąją in-
teligentiją, likusieji agentai neturi įtakos padėties formavimui70. 1961 
metais Seinų apskrities saugumo tarnybos nusprendė tiksliai doku-
mentuoti įdarbintųjų Punsko licėjuje nacionalistinę veiklą, pradedant 
tų žmonių veikla nuo licėjaus įsikūrimo. Per agentus „X-5“, „Tadek“, 
„Jonas“, operatyviniu keliu riboti jų veiklą. Rinkti ir dokumentuoti 
žinomų nacionalistų piktnaudžiavimo atvejus ir kitas medžiagas, ku-
rios galėtų juos kompromituoti kriminaliniu pagrindu. Svarbu, kad 
jie prarastų pasitikėjimą visuomenėje. Perspektyvoje numatyti kraš-
tutinai nacionalistinius mokytojus šalinti iš darbo. Apie padėtį licė-
juje pastoviai informuoti Seinų apskrities LJDP komitetą, Balstogės 
rajono švietimo kuratorijos III skyrių, Balstogės vaivadijos saugumo 
tarnybų III skyrių bei Balstogės vaivadijos LJDP komitetą71.  

1961 metais iš Seinų apskrities švietimo inspektoriaus pareigų 
atleidžiamas Juozas Leončikas. Lietuviškųjų mokyklų vedėjai, ypač  
P. Jakimavičienė ir J. Kubilius, teigė, kad J. Leončikas buvo atleistas dėl 
to, kad buvo sąmoningas lietuvis72. J. Leončikas tuomet buvo LVKD 
centro valdybos aktyvus narys, rūpinosi Seinų parapijos lietuvių sie-

70 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
pirmąjį pusmetį. 1961-02-22 dienos pranešimas apie nacionalizmą tarp lietuvių. Slaptai. 
IPN Bi 045/625, l. 175–177, 1961-02-15 pranešimas apie operatyvinę padėtį tarp lietuvių  
ir susijusios su ja saugumo tarnyboms užduotys. Slaptai. IPN Bi 045/625, l. 181–183, 185.

71 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
pirmąjį pusmetį. 1961-02-15 pranešimas apie operatyvinę padėtį tarp lietuvių ir susijusios 
su ja saugumo tarnyboms užduotys. Slaptai. IPN Bi 045/625, l. 186–187.

72 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1961 metų 
antrąjį pusmetį. 1961-08-30 pranešimas apie lietuvių tautinės mažumos nacionalizmą. 
Slaptai. IPN Bi 045/628, l. 46.
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lovados reikalais. Su kitais lietuviais rašė prašymus Lenkijos bažnyti-
nei valdžiai dėl lietuviškų pamaldų sugrąžinimo į Seinų baziliką.   

Nors partijos ir saugumo darbuotojai stengėsi kompromituoti lie-
tuvių veikėjus, jie ir toliau buvo lietuvių visuomenės remiami. 1962 
metais Punske LVKD ratelio pirmininku ir delegatais į III draugijos 
suvažiavimą išrinkti mokytojai Jonas Pajaujis ir Antanas Valinčius. 
Mokytoja Vlada Pajaujienė 1963 metais įdarbinama lietuvių kultū-
ros namuose73. Lietuvių visuomenė bandė nepageidaujamus asmenis 
izoliuoti nuo draugijos veiklos, bet Seinų apskrities LJDP aktyvistai 
stengėsi jų pastangoms užkirsti kelią. Į III LVKD suvažiavimą iš Puns-
ko ratelio delegatu nebuvo išrinktas mokytojas J. Karčiauskas (LJDP 
narys), nors jo kandidatūra buvo pasiūlyta. Todėl LVKD centro valdy-
bos narių grupė (LJDP nariai) nusprendė, kad J. Karčiauskas turi būti 
išrinktas nuo Seinų ratelio74. 

1963 metais Seinų apskrities saugumo skyriaus tarnautojai pa-
žymėjo, kad nacionalistinė veikla sklido tarp lietuvių inteligentų per 
valstybinėse institucijose dirbančius asmenis: Joną Pajaujį, Petro-
nėlę Jakimavičienę, Joną Stoskeliūną, Juozą Vainą. Jau 1963 metais 
daugumos lietuviškųjų mokyklų vadovai buvo lietuviai LJDP nariai. 
Saugumo manymu, jose dirbo nacionalistai veikėjai Jonas Pajaujis, 
Juozas Vaina, Petronėlė Jakimavičienė, Jonas Stoskeliūnas, Antanas 
Valinčius, kurie kiekviena susidariusia proga auklėjo visuomenę 
žemindami socialistinę santvarką ir kompromituodami partijos na-
rius75. Lietuvių veikėjai buvo susirūpinę jaunimo auklėjimu. Jiems 
svarbu buvo ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis jaunimui skiepyti 
patriotiškumą, tautiškumą. Todėl dėl susiklosčiusių aplinkybių lietu-
viai inteligentai skatino jaunimo auklėjamuoju darbu daugiau užsiimti 
pačius moksleivių tėvus. 

Tarp Lenkijos lietuvių buvo ir tokių, kuriuos partija ir saugumas 
gynė. Saugumiečiai rašė, kad tų asmenų, partijos narių, autoritetas vi-

73 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo kontr-
žvalgybinė charakteristika. 1963-02-20 pranešimas. ypatingai slaptai. IPN Bi 045//2026/2, 
l. 109. 

74 TAIB. Balstogės vaivadijos milicijos komendantūros saugumo skyriaus vadovybė. Infor-
macijos ir pranešimai apie Seinų apskrities operatyvinę-politinę padėtį per 1962 metų 
pirmąjį pusmetį. 1962-04-30 pranešimas apie lietuvių tautinės mažumos nacionalizmą 
ryšium su LVKD III suvažiavimu. Slaptai. IPN Bi 045/651, l. 99. 

75 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo 
kontržvalgybinė charakteristika. 1964-02-06 informacija. ypatingai slaptai. IPN Bi 
045//2026/2, l. 98–99 .
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suomenėje žeminamas, stengiamasi juos šalinti iš visuomeninės vei-
klos76.

1974 metais pagrindinė problema, kuri turėjo įtakos Seinų apskri-
ties saugumui, buvo lietuvių tautinės mažumos nacionalistinė veikla 
bei Vakarų nacionalistinių centrų poveikis tai tautinei mažumai, – 
rašė Seinų apskrities saugumo darbuotojai.  LVKD centro valdybos 
Seinuose, Lietuvių kultūros namų bei Punsko licėjaus adresais dar vis 
ateidavo lietuviškos spaudos ir literatūros iš Vakarų; daugumą jos kon-
fiskuodavo Punsko ir Seinų pašto įstaigos bei saugumo tarnautojai77.

Seinų apskrities saugumo tarnybos 1975–1980 metų operatyvinio 
darbo programoje numatė kontroliuoti jaunimo ir mokytojų veiklą. 
Siekė nustatyti asmenis, kurie užsiima priešiška veikla, yra priešiškų 
bei klerikalinių pažiūrų ir jas platina dirbdami su jaunimu. Sekė tų 
asmenų ryšius su lietuvių emigracijos atstovais. Saugumiečiams ne-
pageidaujamas buvo emigracijos ideologinis poveikis jaunajai lietuvių 
inteligentijai, informacijos rinkimas apie Lenkijos lietuvių gyvenimą 
bei galimybė susitikti su Sovietų Lietuvos piliečiais78. 

1976 metais Sovietų Sąjungos KGB kreipėsi į Vidaus reikalų mi-
nisteriją Varšuvoje, kad į lietuvių kalbos kursus Vilniuje pasiųstų 1–2 
agentus lietuvius. Jais galėjo būti studentai, aukštųjų mokyklų absol-
ventai arba jaunos lietuvių inteligentijos atstovai. Jie padėtų išaiškinti 
lietuvių tautybės svetimšalius, ypač centro „Santara – Šviesa“ narius, 
bei teiktų informaciją apie kursus79. Toks bendradarbiavimas vyko. 
Mokytojų kursuose ar studentų išvykose į Lietuvą dalyvaudavo lie-
tuviai agentai arba saugumo patikimi asmenys lietuviai, jie teikė in-
formaciją. 

Agentūrinis tinklas buvo aktyvus. Saugumo dokumentuose yra 
labai įvairių pranešimų. Dar keletas pavyzdžių. Kaip pranešė agentas 

76 TAIB. 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių nacionalizmo 
kontržvalgybinė charakteristika. 1966-01-20 informacija. ypatingai slaptai. IPN Bi 
045//2026/2, l. 69; 1959–1970 metų Seinų apskrities saugumo tarnybų lietuvių naciona-
lizmo kontržvalgybinė charakteristika. 1969-02-18 informacija.  ypatingai slaptai. IPN Bi 
045//2026/2, l. 23.

77 TAIB. Objekto byla „Napraviače“ („Naprawiacze“). 1975-03-14 operatyvinės medžiagos 
vertinimas ir 1974 metų saugumo būklė bei operatyvinės veiklos kryptys. Slaptai. IPN Bi 
01/112, l. 4. 

78 TAIB. Seinų apskrities Milicijos komendantūros saugumo tarnybos metiniai planai 
(1971-01-09–1975-01-27). Saugumo tarnybų operatyvinių veiksmų programa 1975–1980 
metams. Slaptai. IPN Bi 045/2024, l. 10, 18.

79 TAIB. Operatyvinė byla „Napraviače“. 1976-05-22 Vidaus reikalų ministerijos raštas Su-
valkų vaivadijos milicijos komendantūros III skyriaus viršininkui su 1976-05-04 SSRS 
KGB rašto nr. 250 vertimu. Slaptai. IPN Bi 01/112.
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„Ryś-1“, 1978 metais Punsko licėjaus direktoriaus adresu atėjo kvieti-
mas dalyvauti mūsų krašto jaunimui Vakarų lietuvių organizuojama-
me Jaunimo kongrese Anglijoje ir Vokietijoje. Toliau agentai „Ryś-1“ 
ir „Nijola“ informavo, kad 1979 metais IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Vokietijoje dalyvavo Punsko licėjaus absolventė Zita Jonuš-
kaitė. Pagal agento „Ryś-1“ pranešimą, lietuvių inteligentijos susiti-
kimas su lietuvių išeivijos vyskupu P. Baltakiu buvo numatytas 1987 
metų rugpjūtį Punske. Net trys informatoriai – „Kazis“, „Piotr“ ir 
„Nijola“ – saugumiečiams pranešė apie V. Vainos, D. Jankauskaitės 
dalyvavimą VI pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Australijoje 1987 
gruodžio mėnesį ir 1988 sausį80. Tai labai produktyvūs agentai, jie dir-
bo iki komunistinės politinės sistemos subyrėjimo.    

1981 metais Punsko kultūros namų muzikinis ansamblis, kurį su-
darė kaimo kapelos, šokių kolektyvo ir mišraus choro dalyviai, ruošėsi 
išvykai į JAV. Dauguma ansamblio dalyvių buvo mokytojai ir Punsko 
licėjaus mokiniai. Suvalkų saugumo darbuotojams apie planuojamą 
išvyką pranešė agentai „Nijola“ ir „Ryś-1“. Saugumiečiai savo vir-
šininkams Varšuvoje pranešė, kad išvykstančios grupės operatyvinė 
apsauga yra užtikrinta81.  

Savo tikslams įgyvendinti bei lietuvių veiklai kontroliuoti Seinų 
apskrities saugumo skyrius 1984 metais naudojosi 13 agentų paslau-
gomis. Buvo tai 24–43 metų žmonės. 30 % iš jų mokytojai, 20 % – 
studentai. Kiti – įvairių valstybės institucijų tarnautojai. Turime ge-
rai ištirtą LVKD centro valdybos prezidiumą, kuriame turime 30 % 
agentų, – rašė saugumiečiai82.   

1986 metų spalio mėnesį Lenkijos saugumas susitiko su SSRS 
KGB delegacija aptarti bendradarbiavimo organizacinių reikalų. Tuo-
met buvo nutarta organizuoti bendras operatyvines kombinacijas. 
Lenkijos pusė pažadėjo siųsti į Lietuvą į lietuvių kalbos kursus, stu-
dijas arba pagal privačius kvietimus savo agentus lietuvius, kurie pa-
laiko ryšius su lietuvių emigracijos Vakaruose atstovais. O SSRS KGB 

80 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. Priešiškos veiklos sąrašas. Slaptai. IPN Bi 01/112,  
l. 25–32.

81 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. 1980-12-08 Suvalkų vaivadijos milicijos 
komendantūros III skyriaus viršininko pranešimas Vidaus reikalų ministerijos III depar-
tamento II skyriaus viršininkui. Slaptai. IPN Bi 01/112.

82 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. 1984-01-10 informacija apie padėtį lietuvių tautinės 
mažumos tarpe. Slaptai. IPN Bi 01/112, l. 11v.
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panaudos juos nacionalistinių pažiūrų LSSR asmenims ir jų ryšiams 
aiškinti83.   

1987 metais SSRS KGB siuntė Lenkijos vidaus reikalų ministe-
rijai LTSR piliečių, kurie palaikė ryšius su lietuvių nacionalistinių 
organizacijų Vakaruose ir Lenkijos Liaudies Respublikos piliečiais 
lietuviais sąrašą bei Lenkijos piliečių lietuvių, kurie palaiko ryšius 
su reakcinga lietuvių emigracija, sąrašą. SSRS ir LLR saugumiečiai 
bendradarbiaudami norėjo išaiškinti ryšius, asmenis ir LLR kana-
lus, kuriais susisiekia LTSR nacionalistai su reakcingos emigracijos 
atstovais. Į tą sąrašą pateko nemažai Lenkijos lietuvių, kurie palaikė 
ryšius su užsienio lietuviais, bet ir tie, kurie tik tokiais ryšiais buvo 
įtariami. Buvo tai: Rimas Vaina, Leonardas Jonuška, Bronius Makaus-
kas, Kristina Kraužlienė, Alicija Jonuškaitė, Zita Jonuškaitė, Sigitas 
Paransevičius, Irena Čėplienė, Jonas Stoskeliūnas, Marytė Černelie-
nė, Aldona Vaicekauskienė, Jonas Vaina, Juozas Vaina, Antanas Va-
linčius, Jonas Pajaujis, Onutė Sendienė, Jurgis Paransevičius, Benas 
Jankauskas, Darius Čėpla, Danutė Linkaitė, Jurgis Kuliešius, Nijolė 
Kolytė, Jūratė Kardauskienė, Živilė Kalkauskaitė, Petras Zimnickas, 
Violeta Grigutytė, Vitas Grigutis (iš Punsko), Petras Gavienas, An-
tanas Venslauskas, Jonas Vaičiulis, Viktoras Vaina, Irena Aleksaitė. 
Apie daugumos išvardytų asmenų veiklą saugumą informavo agen-
tai „Kazis“, „Nijola“, „Ryś-1“ ir „Piotr“. Šioje aplinkoje dirbo dar ir 
agentai „Teresa“ bei „Patrycja“84. 

Pavyzdžiui, mokytojai A. Vaicekauskienei saugumiečiai buvo 
užvedę agentūrinę bylą „Etnograf“ dėl to, kad ji legaliai veikiančio 
etnografinio būrelio metu vedė nacionalistinę veiklą. Saugumiečiai ją 
kaltino, kad būdama LVKD būrelio Punske pirmininke, organizuodavo 
paskaitas ir diskusijų vakarus Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros, 
etnokultūros tematika. Diskusijas vesdavo J. Vaina, J. Stoskeliūnas, 
I. Čėplienė, kurie, saugumiečių manymu, naudodavosi ikikarine bei 
Vakaruose leidžiama literatūra. Suvalkų vaivadijos saugumo dar-
buotojai J. Vainą įvardija kaip nacionalistinį veikėją, tokios veiklos 
„smegenis“, etnografą mėgėją, „Vainos muziejaus“ steigėją, Aušros 

83 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. 1987-01-12 Vidaus reikalų ministerijos raštas Suvalkų 
vaivadijos vidaus reikalų įstaigos III skyriaus viršininkui. Slaptai. IPN Bi 01/112.

84 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. Slaptai. 1987-08-06 Vidaus reikalų ministerijos raštas 
Suvalkų vaivadijos vidaus reikalų įstaigos III skyriaus viršininkui (W. Pacewicz) su  LTSR 
piliečių ir LLR piliečių, kurie turi ryšių su lietuvių emigracija Vakaruose, sąrašais. 1987-
11-27 Suvalkų vaivadijos vidaus reikalų įstaigos III skyriaus raštas Vidaus reikalų minis-
terijos III departamento V skyriaus viršininkui dėl asmenų, gyvenančių šioje teritorijoje, 
operatyvinių charakteristikų. Slaptai. IPN Bi 01/112.   
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redkolegijos narį, palaikantį įvairius ryšius su Vakarų kraštų ir LSSR 
piliečiais. Apgailestauja, kad nepaisant saugumo prieštaravimų, 1987 
10 14 buvo apdovanotas svarbiausiu Liaudies Lenkijos apdovanojimu 
(Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski). sigitas Paransevi-
čius, eidamas Punsko licėjaus direktoriaus pareigas, saugumiečiams 
užkliuvo dėl aktyvios veiklos LVKD, angažavimosi Aušros redkolegi-
jos darbe, Lietuvių kultūros namų Punske statybos organizaciniuose 
darbuose bei ryšių palaikymo su Vakarų kraštuose ir LSSR gyvenan-
čiais piliečiais85.   

1980 metais Suvalkų vaivadijos milicijos komendantūros III sky-
riaus saugumiečiai domėjosi Aldonos Vaicekauskienės klerikalinėmis 
nacionalistinėmis pažiūromis, kurias ji propagavo mokiniams, bei 
apie jos organizuojamus jaunimo susitikimus su IV pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje dalyviais86. vie-
nas antisovietinėje veikloje pasižymintis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso dalyvis buvo Arvydas Žygas, jis, saugumiečių nuomone, 
buvo Vakaruose veikiančių lietuvių emigracijos organizacijų emisa-
ras, dažnai besilankantis Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje. Jis materia-
liai ir moraliai rėmė priešiškus elementus, kurie stimuliavo antiso-
vietinę veiklą. Saugumiečiai užvedė jam agentūrinę bylą, pavadintą 
„Nažečony“ („Narzeczony“)87. 

1989 metais saugumiečiai skundėsi, kad paskutiniu metu žymiai 
susilpnėjo bendradarbiavimo su agentais efektyvumas. Buvo vengia-
ma kalbėti jautriomis tautinėmis temomis, o netgi buvo neatvirumo ir 
nenuoširdumo požymių. To priežastis buvo stiprus tautinis sąjūdis Lie-
tuvoje, nacionalistinės laikysenos stiprėjimas lietuvių tarpe, didėjantis 
lietuvių visuomenės hermetiškumas ir integracija. Tais metais sekda-
mas Seinų ir Punsko krašto lietuvius ir jų veiklą saugumas bendravo su 

85 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. Slaptai. 1987-08-06 Vidaus reikalų ministerijos raštas 
Suvalkų vaivadijos vidaus reikalų įstaigos III skyriaus viršininkui (W. Pacewicz) su LTSR 
piliečių ir LLR piliečių, kurie turi ryšių su lietuvių emigracija Vakaruose, sąrašais. 1987-
11-27 Suvalkų vaivadijos vidaus reikalų įstaigos III skyriaus raštas Vidaus reikalų minis-
terijos III departamento V skyriaus viršininkui dėl asmenų, gyvenančių šioje teritorijoje, 
operatyvinių charakteristikų. Slaptai. IPN Bi 01/112. 

86 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. Slaptai. 1980-05-02 Suvalkų vaivadijos milicijos 
komendantūros III skyriaus viršininko pranešimas Vidaus reikalų ministerijos III depar-
tamento II skyriaus viršininkui. IPN Bi 01/112. (Trūksta lapo numerio, nes byla dar nėra 
iki galo parengta skaitytojams.)

87 TAIB. Objekto byla „Napraviače“. Slaptai. 1980-09-12 dienos Vidaus reikalų ministerijos 
raštas pagal SSRS KGB pageidavimą, Suvalkų vaivadijos milicijos komendantūros III sky-
riaus viršininkui dėl 1979 metais Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos narių, pabuvojusių 
Suvalkijoje. IPN Bi 01/112. 
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13 agentų. Tarp jų buvo „Nijola“, „Ryś-1“, „Kazis“, „Piotr“, „Teresa“, 
„Patrycja“, „Kowalski“, „Hanka“, „Witek“, „Vaiva“. Agentai „Ryś-1“, 
„Nijola“, „Kazis“, „Patrycja“ turėjo tirti Punsko licėjaus moksleivių sie-
kius ir veiksmus bei susipažinti su jų veiklos tikslais.

Išvados

Saugumo tarnautojų darbą reguliavo saugumo bei vidaus reikalų 
žinybų parengtos operatyvinio darbo instrukcijos ir kiti normatyviniai 
aktai. Agentūrinį tinklą sudarė agentai, informatoriai ir rezidentai, vė-
liau slaptieji agentai, slaptieji bendradarbiai. Be jų, buvo ir kitų neo-
ficialių bendradarbiavimo su saugumu formų: pilietiniai ir tarnybiniai 
ryšiai, vėliau pavadinti oficialiais asmeniniais informacijų šaltiniais, 
konsultantai, taip pat buvo žmonių, kurie savanoriškai teikė saugumui 
informaciją.

Verbuodamas kandidatą slaptam bendradarbiavimui saugumo 
operatyvinis darbuotojas naudojo visus savo „gebėjimus“, visą su-
rinktą informaciją apie kandidatą, kad laimėtų jį bendradarbiavimui. 
Verbavimo metodai buvo pagrįsti patriotine laikysena, pilietine atsa-
komybe, materialine paskata arba sunkinančia medžiaga bei aplin-
kybėmis. Užverbuotasis dažniausiai pasirašydavo sutikimą bendra-
darbiauti. Jeigu kandidatas slaptajam bendradarbiui nesutikdavo 
bendradarbiauti, vienokios pasekmės jam grėsė pirmaisiais pokario 
metais, kitokios vėlesniais. Pradžioje tokie kandidatai dingdavo be ži-
nios, vėliau nepaklususiems buvo taikomos administracinės represijos.

Saugumiečiai rinko medžiagą apie Lenkijos lietuvių darbą, jų 
„priešišką veiklą“. Lietuviai buvo kaltinami nacionalizmu. Tačiau sau-
gumas niekur neapibrėžė, kokia veikla laikoma priešiška, nacionalisti-
ne, todėl bet kokį aktyvumą buvo galima priskirti šiai kategorijai. Ne 
visa saugumui teikiama informacija buvo teisinga. Iš ataskaitų aiškėja, 
kad jas informatoriai rašydavo remdamiesi nepatikrinta informacija, 
dažnai iškreipta, tendencinga, sufalsifikuota. Tokie pranešimai dažnai 
tarnavo žmonių įvairiapusiam persekiojimui, moralinio chuliganizmo 
taikymui. Tokiems įtariamiesiems buvo taikomos operatyvinės draus-
minamosios priemonės: stengiamasi juos oficialiai įspėti, supriešinti, 
dezinformuoti, kiršinti, šmeižti, kompromituoti.

Aktyviausiems Lenkijos lietuviams buvo užvestos operatyvinės 
bylos, jie buvo įvairiais būdais represuojami. Slaptieji agentai (tarp 
jų ir lietuviai) teikė informaciją iki pat valstybės politinės sistemos 
subyrėjimo. Labai teigiamai reikia vertinti daugumos Seinų ir Puns-
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ko krašto žmonių nenorą teikti saugumui informaciją apie lietuvius ir 
jų tautinę veiklą. Buvo visuomenėje ir tokių, kuriuos saugumas gynė. 
Lenkijos lietuviai buvo patekę ir į sovietinio saugumo akiratį. Sovietų 
ir Lenkijos saugumas sekė Lenkijos lietuvių ryšius su Vakarų lietu-
viais ir sovietinės Lietuvos gyventojais. 

Kodėl Lenkijos saugumas nesiėmė kraštutinių represinių priemo-
nių prieš mažą lietuvių bendruomenę? Po 1956 metų Lenkijos valsty-
bės politika tautinių mažumų atžvilgiu buvo kur kas liberalesnė negu 
ankstesniu laikotarpiu. Komunistinės Lenkijos valdžia patyrė sovietų 
valdžios įtaką. Sovietų ir komunistinės Lenkijos saugumai bendradar-
biavo, todėl šios struktūros norėjo turėti savo agentūrą tarp lietuvių. 
Seinų ir Punsko krašto lietuviai turėjo tarpukario Lenkijos persekio-
jimų patirties. Dauguma žmonių buvo krikščioniškų pažiūrų, savo 
gyvenime vadovavosi seniai nusistovėjusiomis vertybėmis ir princi-
pais. Dėl svarbiausių visuomenės reikalų jie buvo vieningi. Kritiniais 
jų padėties atvejais neoficialiais kanalais kreipdavosi į sovietinės Lie-
tuvos vadovus užtarimo. Sovietų paraginimas Lenkijos valdžiai buvo 
įsakymas. Tarp saugumo darbuotojų buvo labai įvairių žmonių – vieni 
buvo uolūs represinių struktūrų tarnautojai, kiti, dėl įvairių priežasčių, 
nesiėmė kraštutinių veiksmų, pasitenkindavo mažiau kenksmingomis 
ataskaitomis. Be to, Lenkijos saugumas turėjo begalę visuomenės pro-
blemų savo valstybėje.    

Šaltiniai

Archyviniai šaltiniai
Tautinės atminties instituto archyvas Balstogėje:
Balstogės vaivadijos milicijos saugumo tarnybos;
Seinų apskrities milicijos saugumo skyrius.

Spausdinti šaltiniai
T. Ruzikowski, Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945– 
1989), Warszawa, 2004.
Banionis J., Devintojo dešimtmečio Lenkijos lietuvių politinio gyvenimo bruožai 
KGB bylos ,Tramplinas‘ puslapiuose, Genocidas ir rezistencija, 1998, Nr. 1.
Banionis J., Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975–1990, Vilnius, 2002.
Stravinskienė V., Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais, Vilnius–
Punskas, 2004.

Marytė Černelienė

MARyTė ČERNELIENė (g. 1954 m. Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje) – hu-
manitarinių mokslų daktarė. Pagrindinę ir vidurinę mokyklas baigė Punske. 
1973–1977 m. studijavo matematiką Varšuvos universiteto Balstogės filiale. 
1977–2008 m. Punsko licėjaus matematikos mokytoja, 1991–2008 m. – Punsko 
Kovo 11-osios licėjaus direktorė. 2008 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė 
humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties disertaciją „Lenkijos lietuvių 
švietimas po Antrojo pasaulinio karo“.
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kATARZyNA JACHIMOWICZ

PIRMOSIOS SEINų ŠVČ. MERGELėS  
MARIJOS APLANKyMO BAŽNyČIOS  
REkONsTRUkCIJA PAgAl  
ARCHEOLOGINIUS IR ARCHITEKTŪRINIUS 
TyRIMUs1

Seinų Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios ir buvusio 
dominikonų vienuolyno ansamblis yra vienas svarbiausių sakralinės 
architektūros objektų šiaurės rytų Lenkijoje. Jo architektas nežino-
mas. Ansamblis buvo statomas 1610–1619 metais, 1760 m. (bažnyčia), 
1619–1706 (vienuolynas). Iš pietų ir šiaurės šventovę supa mūrinė sie-
na, iš rytų – ant cokolių stovintys stulpai, tarp kurių įtvirtinti metali-
niai strypai. Į bažnyčios šventorių, kur seniau buvusios kapinės, veda 
laiptai ir ašyje įrengti kaltiniai vartai. Ant nedidelio pakilimo įsikūręs 
ansamblis sudaro vakarinį miesto fasadą ir yra jo dominantė.

Bažnyčios ir buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio  
rekonstrukcija ir architektūra

Iki mūsų laikų nėra išlikęs pirminis Seinų bažnyčios ir buvusio 
dominikonų vienuolyno architektūrinis projektas. Seniausia ir vienin-
telė turima ano meto ikonografinė medžiaga yra fundatoriaus Jurgio 
Grudzinsko (Jerzy Grodzieński) portrete įamžintas bažnyčios ir vie-
nuolyno ansamblis, tapytas veikiausiai XVII ir XVIII a. sandūroje  
(1 pav.). Nežinomas šio paveikslo autorius pateikė objekto vaizdą iš 
šiaurės rytų pusės, medžių ir kalvoto kraštovaizdžio fone, mūrinių 
miesto statinių apsuptyje (2 pav.). Sprendžiant iš šventovės tūrio, tai 

1 Straipsnis parengtas pagal magistro darbą Seinų bažnyčios ir buvusio dominikonų vie-
nuolyno ansamblis (Podominikański zespół kościelno klasztorny w Sejnach), parašytą ir 
apgintą 2013 m. Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universitete. Darbo vadovas KSVU 
prof. hab. dr. Zbigniew Bania.
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1 pav. Seinai, Švč. Mergelės 
Marijos Aplankymo bažnyčia, 
Jurgio Grudzinsko portretas 
(XVII ir XVIII a. sandūra)  
(K. Jachimowicz nuotr.)

2 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia, Jurgio Grudzinsko 
portretas, bažnyčios modelio vaizdas (XVII ir XVIII a. sandūra) 
(K. Jachimowicz nuotr.)
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halinio tipo statinys, prailginto stačiakampio plano su išskirta uždara 
trisiene presbiterija. Navos korpusą iš rytų ir vakarų puošia dekoruo-
ti frontonai, dengia raudonas dvišlaitis stogas su iškilusiu bokšteliu 
centre. Šiaurinėje navos korpuso sienoje yra keturios langų nišos. Že-
mesnę už korpusą presbiteriją taip pat dengia dvišlaitis stogas, o iš 
rytų – pagal daugiakampį bažnyčios užbaigimą – trys papildomi stogo 
šlaitai. Prie šiaurinės jos sienos šliejasi dviejų aukštų zakristija. Iš šiau-
rinės zakristijos pusės pristatytas trijų tarpsnių bokštas daugiašlaičiu 
stogu ir bokšteliu ant jo. Išilgai šiaurinės korpuso navos matomas že-
mas koridorius, jungiantis zakristiją su vienuolynu. Portrete matomas 
taip pat šiaurinio vienuolyno sparno fragmentas, kurio kampe stovi 
apvalus bokštas.

XX a. septintajame dešimtmetyje atlikti tyrimai leido atkurti pir-
minį bažnyčios pavidalą. Vadovaudamiesi pirmiau pateikta ikonogra-
fine medžiaga ir siekdami patvirtinti informacijos šaltinio patikimu-
mą, mokslininkai sutelkė dėmesį į šiaurinio fasado navos korpusą ir iš 
šiaurės rytų pusės prie jo prigludusią kapinių aikštelę. Atlikta išsami 
atkarpos, esančios tarp Dievo Motinos koplyčios vakarinės sienos ir 
vienuolyno rytinio sparno, analizė. Darbų metu kapinėse aptikti du 
netaisyklingo stačiakampio plano zakristijos ir bokšto pamatai. Nusta-
tyta, kad prie šiaurinio zakristijos fasado pristatytas bokštas, tiksliau – 
jo rytinė dalis, sudarė zakristijos rytinės sienos pratęsimą. Vakarinėje 
navos korpuso dalyje rasti zakristiją su vienuolyno pastatais jungusio 
koridoriaus likučiai. Vadovaudamiesi atidengtais zakristijos, bokšto ir 
koridoriaus reliktais ir jų buvimo vieta, mokslininkai padarė išvadą, 
kad pirminis bažnyčios pavidalas atitinka portrete pateiktą šventovės 
modelį2.

Pasak vienuolyno kronikos, trumpą pirmosios bažnyčios aprašą 
savo veikaluose pateikė Juzefas Zlotkovskis (Józef Złotkowski) ir Vla-
dislovas Klapkovskis (Władysław Kłapkowski). Autoriai nustatė, kad 
1610–1619 metais statytą šventovę sudarė trinavis, keturių tarpatra-
mių navos korpusas ir prailginta presbiterija, užbaigta trisiene apside. 
Aštuoni langai papildomai apšvietė vidų. Lauko fasadai buvo tinkuoti, 
statinys dengtas raudonomis čerpėmis3. Šis aprašas patvirtintas ir pa-
pildytas XX a. atliktų tyrimų išvadomis. Išlikę pamatų fragmentai ir 

2 P. M. Gartkiewicz, Badanie architektoniczne kościoła podominikańskiego w Sejnach, 
Warszawa 1969, WUOZ Suwałki, sygn. 164, p. 1–41.

3 J. Złotkowski, Figura łaskami słynąca Matki Boskiej i kościół sejneński, Sejny 1938,  
p. 23–24; W. Kłapkowski, Konwent dominikanów w Sejnach, „Ateneum Wileńskie”, R. 13, 
1938, z. 2, p. 14–15.
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statinio sienų analizė leido rekonstruoti vidaus erdvės, ypač seniausios 
jos dalies – presbiterijos, pavidalą. Įrodyta, kad choro, veikiausiai vie-
nos erdvės su dviem tarpatramiais, dalyje buvo cilindrinis skliautas su 
liunetėmis. Tyrinėjimų metu piliastrų pamatų nerasta, todėl laikoma, 
kad presbiterijos sienos neturėjo vertikalių padalų4.

Tyrinėtojus sudomino pietinis navos korpusas ir prie jo iš pietų 
pusės ties presbiterijos tarpatramiu prišlieta XVII a. antrojoje pusėje 
pastatyta Švč. Jėzaus Širdies koplyčia. Rytinėje koplyčios sienoje ap-
tikta išlikusi kampinio kontraforso dalis. Tai pietinę navą iš rytų pusės 
užbaigiančio fasado pratęsimas. Neatmetama, kad pagal pirminį baž-
nyčios projektą statinio navas skiriančių kolonų ašyse buvo numatyti 
išoriniai kontraforsai. Be to, pietinėje pusėje įrengta patalpa, kurios 
paskirtis nežinoma5.

Nepaprastai įdomūs šiaurinės navos korpuso sienos vakarinio 
fragmento analizės rezultatai. Šioje vietoje rastos pirmojo statybos 
etapo metu įrengto portalo bei pakylos ir medinių laiptų, vedusių iš 
vienuolyno aukšto tiesiai į koridorių prie šventovės šiaurinio fasado, 
konstrukcinių elementų liekanos6.

Šiaurinį įėjimą į bažnyčią puošė gausiai dekoruotas portalo ap-
vadas su, tikėtina, abipus įrengtais piliastrais (galimai ant cokolių) ir 
viršuje esančiu karnizu, įsirėmusiu į įėjimo arkados arką – profiliuotą 
arba su archivoltu. Virš arkados buvęs vainikuojantis karnizas prilai-
kė virš jo iškilusį trikampį frontoną. Ištaigingo portalo poreikį šioje 
vietoje tyrinėtojai siejo su šalimais įsikūrusiu vienuolynu ir iš šiau-
rinės pusės orientuotu pagrindiniu įėjimu į bažnyčią7. Šios minties, 
atrodo, atsisakyta, nes portalas buvo panaikintas ir statant koridorių 
sulygintas su sienos paviršiumi. Anot tyrinėtojų, įėjimu į šventovę vėl 
pasinaudota XVIII a. vykusių perstatymo darbų metu, kai koridorius 
buvo visiškai nugriautas8. Tačiau tai nepaaiškina pačios komunika-
cijos. M. Ambrosevičiaus (M. Ambrosiewicz) plane, rekonstruojan-
čiame dominikonų vienuolyno planą pirmuoju statybos laikotarpiu  
(3 pav.), pažymėti trys įėjimai į bažnyčią: šiaurinis, pietinis ir vakarinis. 
Savo knygoje autorius nutyli šiaurinio portalo buvimą ir jo reikšmę, 
pagrindiniu nurodydamas įėjimą iš pietų pusės9. Tolesnis mokslininkų 

4 P. M. Gartkiewicz, Badanie architektoniczne…, p. 27–28.
5 Ibidem, p. 9, 27, 30.
6 Ibidem, p. 2.
7 Ibidem.
8 Ibidem, p. 2–3.
9 M. Ambrosiewicz, Zespół podominikański w Sejnach, Suwałki 1997, p. 27, 29.
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navos korpuso tyrimas patvirtino, kad pagrindinis įėjimas į bažnyčią 
buvo įrengtas ankstesnio vakarinio fasado sienoje, prie kurio buvęs 
portalas su smailiaarkiu langu viršuje ir iki dabar išlikusiu frontonu10. 
Pagal šiuo metu turimas žinias sunku spręsti, kam tarnavo paskiri įė-
jimai į bažnyčią. Tikėtina, kad vakariniu portalu naudojosi dominiko-
nai, o pietiniu – pasauliečiai. Kam pastatytas šiaurinis portalas ir kam 
jis buvo skirtas, sunku nuspėti.

Verta taip pat pasvarstyti, ar M. Ambrosevičiaus parengta re-
konstrukcija yra teisinga. Abejonių kelia visų pirma vienuolyną su 
zakristija jungiantis koridorius, kurio paskirtis gana mįslinga. Hori-
zontalioje projekcijoje pavaizduotas koridorius veda iki zakristijos 
vakarinės sienos, iš kur toliau nėra jokio praėjimo. Be to, lyginant  
M. Ambrosevičiaus planą su ansamblio atvaizdu Jurgio Grudzinsko 
portrete, pastebimi skirtumai tarp koridoriaus ir zakristijos planavimo. 
Paveiksle šiaurinis zakristijos fasadas išsikišęs priešais koridorių, pla-
ne atvirkščiai – koridorius žymiai išlindęs priešais zakristiją. Abejonių 
kelia taip pat šventovės plotis – jos horizontalioji projekcija po per-
statymo darbų XVIII a. atrodo žymiai siauresnė palyginti su pirminiu 
bažnyčios planu (4 pav.).

10 P. M. Gartkiewicz, Badanie architektoniczne…, p. 30.

3 pav. Seinai, buvęs dominikonų vienuolynas, pirminio projekto planas (1610–
1619), repr. iš: M. Ambrosiewicz, Zespół podominikański w Sejnach, Suwałki 
1997, p. 29.
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Seinų Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios architektūra 

Dabartinis Seinų bažnyčios architektūrinis pavidalas visiškai 
kitoks nei pirminis, 1610–1619 metų, tūris. Iki mūsų laikų išlikusi  
Švč. Mergelės Marijos aplankymo bažnyčia yra neorientuota, prail-
ginto stačiakampio plano, trinavė, šešių tarpatramių halinė bažnyčia. 
Navos korpusą užbaigia neatskirta presbiterija, orientuota į vakarų 
pusę, o iš rytų – dvibokštis fasadas su erdviu priebažnyčiu, virš kurio 
įrengtas vargonų choras. Bažnyčios navos korpuso skersinėje ašyje 
pastatytos dvi koplyčios, į kurias įeinama pro šoninių navų sienose 
įrengtus įėjimus. Iš pietų pusės prigludusi kvadrato plano Jėzaus Šir-
dies koplyčia, iš šiaurės – stačiakampė Dievo Motinos koplyčia.

Triašį vieno tarpsnio pagrindinį fasadą (5 pav.) puošia priešingose 
pusėse pastatyti tritarpsniai bokštai, vainikuoti variniais svogūniniais 
šalmais. Prieš vidurinę fasado dalį nežymiai išsikišusių poros bokštų 
fasadai lengvai išgaubti, kampai akcentuoti abipus ant cokolių ir pir-
mame tarpsnyje besitęsiančioms lizenomis. Trečio tarpsnio aukštyje 
lizenos iš apačių pereina į voliutas. Pažvelgus į rytinį vėlyvojo baroko 
stiliaus fasadą, pastebimas bokštų tarpsnių diferencijavimas – kylant 
į viršų palaipsniui kinta jų aukštis, o tarpsniai nežymiai siaurėja. Tai 
bokštų siluetams suteikia grakštumo ir pabrėžia kilimo į dangų įspūdį. 
Paskiras dalis skiria ir praturtina antablementas, sudarytas iš architra-

4 pav. Seinai, bažnyčios ir vienuolyno planas – dabartinė padėtis, J. Żabickio 
repr. iš: Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2009, 
p. 366.
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vo, frizo ir karnizo, bei pano papuoštas atikas. Šiais architektūriniais 
elementais, kartu su lizenomis ir kontrastinėmis spalvomis (balta ir 
rožine), išgaunamas puikus šviesos ir šešėlio efektas, interjerui sutei-
kiantis plastiškumo ir dinamikos. Tarp bokštų įrėmintą vidurinę fasa-
do dalį užbaigia banguojantis frontonas. Šios fasado dalies apačioje 
įrengtas pagrindinis įėjimas į šventovę užbaigtas segmentine arka, iš 
abiejų pusių pabrėžtas lizenomis ant aukštų cokolių, su išraiškingu, 
plačiu profiliuotu karnizu viršuje. Virš karnizo yra rokoko stiliaus 
stiuko lipdiniai, vaizduojantys pirmųjų bažnyčios fundatorių Jurgio ir 
Justinos Grudzinskų herbus: Parzyca ir Ostoja. Virš jų pano (užbaig-
tame suplota arka ir karnizu užbaigta arka su ryškiai suplota centrine 
jos dalimi) įamžinti popiežiaus simboliai – tiara ir sukryžiuoti raktai 
bei užrašas: BAZYLICA MINOR ANNO DOMINI MCMLXXIII. 
Fasado viršūnėje matomi kiti du stiuko lipdinių herbai: Tram ir Sas, 

5 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia, pagrindinis fasadas 
(perstatytas 1760 m.)  (K. Jachimowicz nuotr.)
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žymintys bažnyčios perstatymo aštuoniolikta-
jame amžiuje iniciatores – Rožę Pliaterytę-Stru-
tinskienę ir jos dukrą Teresę Drucką-Liubecką.

Virš karnizo, skiriančio pirmą ir antrą fasado 
tarpsnį, įrengtas aukštas, kabančia arka užbaigtas 
stačiakampis langas. Tokios pačios apdailos lan-
gų angos yra antrame ir trečiame bokštų tarps-
niuose. Metalinėmis nedidelėmis baliustradomis 
apsaugoti langai aukščiausiose partijose deko-
ruoti pusapvaliais karnizais, virš kurių įtaisyti 
laikrodžių ciferblatai.

Dėl neporinio langų angų skaičiaus šešių 
ašių šoniniai bažnyčios fasadai pasižymi asime-
trija. Du stačiakampiai segmentine arka užbaigti 
langai su apvadais skrodžia pagrindinio fasado 

šonines sienas, likusieji keturi iš šiaurės ir penki iš pietų – navos kor-
puso. Pietų fasadą (atkarpa tarp pietinės koplyčios ir rytinio vienuo-
lyno sparno) papildomai išryškina iš sienos kyšantys trys dviejų pa-
kopų kontraforsai, veikiausiai menantys pirmojo statybos etapo laikus  
(6 pav.), ir dvivėrės medinės durys, užbaigtos segmentine arka. Kor-
pusą ir prie šoninių navų prisišliejusias koplyčias dengia dvišlaitis 
stogas. Koplyčių kampai įrėminti lizenomis ant aukštų, profiliuotų co-
kolių. Ant Jėzaus Širdies koplyčios pietinio fasado, žemutiniame aukš-
te yra kvadrato formos langas, atsiveriantis į priebažnytį, užbaigtas 
trikampiu frontonu, o virš jo – graikiško kryžiaus pavidalo pano, su 
horeljefišku užrašu, skirtu vyskupui Povilui Strašinskiui (Paweł Stra-
szyński). Vakarinėje šios koplyčios sienoje aptikta nedidelė, tačiau gili 
niša, užbaigta segmentine arka. Dievo Motinos koplyčios rytiniame 
ir vakariniame fasaduose įrengta po du priešpriešiais esančius stačia-
kampius langus su apvadais.

Iki dabar išliko XVIII a. perstatymo laikus menantis ištaigingas 
vakarų fasado frontonas (7 pav.). Patį fasadą uždengia rytinis vienuo-
lyno sparnas, virš kurio iš šiaurinės pusės matomi du vienos pakopos 
kontraforsai, siekiantys karnizą, vertikaliai atskiriantys fasadą nuo 
viršutinės jo dalies. Apatinis šio bažnyčios fasado tarpsnis padalintas 
į penkias dalis, viršutinis – į tris. Abi dalys atskirtos karnizu, deko-
ruotos lizenomis. Pirmojo tarpsnio viršus dekoruotas trimis aklinomis 
pusrutulio formos prie karnizų prigludusiomis nišomis ir supančiomis 
jas konchomis su apvaliomis angomis bei jų apačioje esančiomis sta-
čiakampėmis plokštėmis. Dvi tokios pat konchos, su pusapskrite arka 

6 pav. Seinai, Švč. 
Mergelės Marijos 
Aplankymo bažnyčia, 
pietinis fasadas, kon-
traforsai (1610–1619) 
(K. Jachimowicz 
nuotr.)
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užbaigtu stačiakampiu langu, įrengtos taip pat antro tarpsnio viršuti-
nėje dalyje, už kurios matomas bokštelis su atrama.

Bažnyčios erdvę (8 pav.) skaido penkios poros grakščių, kvadra-
tinio plano toskaninio orderio piliorių, ant kurių remiasi arkados ir 

7 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia, vakarų fasado fronto-
nas (1610–1619) (K. Jachimowicz nuotr.)

8 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia, interjeras (1610–
1619, 1760, 1881) (K. Jachimowicz nuotr.)
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pagrindinės navos gurtai. Analogiška 
tvarka išdėstytų šoninių navų skliautų 
konstrukcija papildomai remiasi į sienų 
piliastrus. Pagrindinės navos skliautai 
yra cilindriniai su liunetėmis, o šoni-
nių – kryžminiai. Skirtingose epochose 
statytos dvi koplyčios į šonines navas 
atsiveria aukštomis arkadomis. Pieti-
nėje pusėje prigludusi XVII a. Jėzaus 
Širdies koplyčia, kurioje kadaise buvo 
Masalskių (Massalscy) šeimos mauzolie-
jus. Jos kvadratinio tūrio erdvė užbaigta 
aklinu į bures atsirėmusiu kupolu, ku-
rio karkasas remiasi į keturis kampinius 
toskaninio orderio piliastrus ant profi-
liuotų cokolių (9 pav.). Šiaurinėje pusėje  
XIX a. pastatyta stačiakampio plano 
Dievo Motinos koplyčia (1881) užbaig-
ta cilindriniais skliautais su liunetėmis, 
papuoštais polichromija, vaizduojančia 
ramybės po audros sceną, ir Marijos mo-
nograma mėlyname, žvaigždėtame fone 
angelų apsuptyje. Koplyčios sienas puo-
šia toskaninio orderio piliastrai (10 pav.).

Vakarinėje dalyje įrengtą dviejų 
tarpatramių presbiteriją nuo navos kor-
puso per visą jos plotį skiria trys laip-
teliai. Šios vietos svarbą akcentuoja 
skliautus ir gurtus puošiantys paveiks-
lai, kuriuose pavaizduoti keturi evange-
listai ir šventieji vyskupas Stanislovas 
Kostka bei Kazimieras (11 pav.).

Rytinėje bažnyčios pusėje, tarp 
bokštų, įrengtas banguojančių kontūrų 
linijų vargonų choras atremtas ant pi-
liorių (12 pav.). Choro erdvę nuo navos 
dalies skiria medinė, gausiai dekoruota 
rokoko stiliaus baliustrada, už kurios at-
siveria vaizdas į didingą vargonų pros-
pektą.

9 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo 
bažnyčia, aklinas kupolas pietinėje Jėzaus Širdies, 
buvusioje Masalskių, koplyčioje (XVII a. septintasis 
dešimtmetis) (K. Jachimowicz nuotr.)

10 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo baž-
nyčia, skliautai ir piešiniai Dievo Motinos koplyčioje 
(1881) (K. Jachimowicz nuotr.)
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Bažnyčios rūsiuose yra taip pat kriptos. Jos užverstos žeme ir už-
mūrytos, todėl šiuo metu neprieinamos.

11 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia, skliautai ir piešiniai 
virš presbiterijos (XVIII a. antroji pusė) (K. Jachimowicz nuotr.)

12 pav. Seinai, Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčia, choras (1760) 
(K. Jachimowicz nuotr.)
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Vienuolyno pastato architektūra

1619–1706 metais pastatytas vienuolynas yra netaisyklingo ke-
turkampio pavidalo su keturkampiu vidiniu vienuolyno sodu ir ke-
turiais apskritimo plano bastioniniais bokštais statinio kampuose (13 
pav.).

13 pav. Seinai, vienuolyno pietinis sparnas (1619–1706) (K. Jachimowicz nuotr.)

Išorinės dviejų aukštų pastato sienos iš šiaurės ir pietų yra vie-
nuolikos ašių, o iš vakarų – dvylikos. Rytinę sieną buvęs pagrindinis 
fasadas dalija į dvi triašes dalis. Šiaurinis ir rytinis sparnas akcentuoti 
lizenomis, o pietinis – sustiprintas trimis kontraforsais. Lizenos puo-
šia taip pat vakarų pusės sparno sieną, bet tik šiaurinę dalį; pietinėje 
dalyje, žemutiniame aukšte, įžvelgiamos tik trijų kontraforsų, kurie 
veikiausiai buvo nugriauti XIX šimtmetyje vykusio perstatymo metu, 
liekanos11.

Pirmojo aukšto langų nišos užbaigtos segmentine arka, antrojo 
– stačiakampio pavidalo. Nuo pietų pusės virš įėjimo į pastatą išliko 
vienintelis smailėjančia arka užbaigtas langas su 2012 m. rekonstruo-
tu vitražu, vaizduojančiu Immaculatą ir ją garbinančius šventuosius 

11 Turbūt tai įvyko XIX a. septintajame dešimtmetyje atliekamų perstatymo darbų metu, 
kuriems vadovavo vyskupas Konstantinas Lubienskis. Sprawozdanie z badań tere-
nowych architektonicznych, przeprowadzonych przez Instytut Podstaw Rozwoju  
i Architektury Politechniki Warszawskiej – na zlecenie Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej Wydziału Kultury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, 
sezon 1970, Warszawa 1970, WUOZ Suwałki, sygn. 169, p. 8.

kATARZyNA JACHIMOWICZ



219

Aloyzą Gonzagą ir Stanislovą Kostką. Atkreiptinas dėmesys į pie-
tų sparno vakarinėje dalyje nevienodai išdėstytas pirmojo ir antrojo 
aukšto langų angas bei visišką jų nebuvimą kai kuriose mūrinės sienos 
dalyse. Tai ypač akivaizdu vakarinio sparno šiaurinės dalies pirmame 
aukšte ir rytinio sparno šiaurinės dalies antrame aukšte, kur pirmo 
aukšto lygyje įrengtas nedidelis segmentine arka užbaigtas kvadrato 
pavidalo langas.

Išorines keturių ašių vienuolyno statinio sienas iš kiemo pusės 
skaido lizenos, tarp kurių abiejuose aukštuose įrengtos langų nišos. 
Visame rytinio sparno fasade ir kitų trijų vienuolyno sparnų pirmaja-
me aukšte yra stačiakampiai langai, užbaigti pusapskrite arka, o an-
trajame aukšte – kvadratiniai. Į kiemą vedančios dvi pusapskrite arka 
užbaigtos durų angos skrodžia šiaurinio ir pietinio sparno sienas. Trys 
vienuolyno sparnai, išskyrus rytinį, uždengti dvišlaičiais stogais, pas-
tarasis – vienšlaičiu.

Šiauriniame sparne esantį pagrindinį įėjimą į vienuolyną akcen-
tuoja prie jo prišlijęs, įsirėmęs į du masyvius piliorius ir užbaigtas tri-
kampiu frontonu prieangis. Kitos durų angos įrengtos pietinėje rytinio 
sparno dalyje ir pietinio sparno ašyje. Į vidų buvo galima patekti taip 
pat pro rūsį, įrengtą tik po šiauriniu sparnu, ir šiaurės vakarų bokštą, 
kuriame yra laiptinė su suktais vieno laiptatakio laiptais. Vakarinio 
sparno pirmo aukšto centrinėje dalyje yra užmūryta anga, anksčiau 
jungusi vienuolyną su pirtimi (iki mūsų dienų neišliko).

Dvi laiptinės, esančios šiaurinio ir pietinio sparno pirmame aukš-
te, veda į antrajame aukšte esančias vienuolyno patalpas (14 pav.). 
Išskyrus rytinį vienos travėjos sparną, kitų sparnų abiejų aukštų in-
terjeras yra dviejų ir trijų travėjų. Daugumos patalpų, kurių pirminė 
išvaizda pasikeitė dėl vykdomų perstatymo darbų, skliautai yra kryž-
miniai ir cilindriniai su liunetėmis. Tik šiaurinio sparno vakarinė at-
karpa yra su perdanga. Apie tai kitų autorių publikacijose nerašoma12.

12 Pirmiausia pokario leidinių autoriai, pvz.: M. Ambrosiewicz, op. cit.; J. Kubiak, Zarys 
dziejów zespołu podominikańskiego w Sejnach, [in:] Studia nad historią dominikanów 
w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczkowski, t. 2, Warszawa 1975, p. 273–285; A. J. Ko-
seski, Podominikański zespół klasztorno-kościelny w Sejnach – dzieje zabytku i jego 
konserwacji, „Ochrona Zabytków”, 1999, nr. 1, p. 61–67; W. Jemielity, Zespół podomi-
nikański w Sejnach, Sejny 2007; A. J. Baranowski, Zespół podominikański w Sejnach, 
[in:] Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, red. W. Boberski, M. Omilanowska, 
Warszawa 2004, p. 39–48; E. Klimaniec, Sanktuarium Matki Boskiej w Sejnach. Bazylika 
Mniejsza p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Podominikański Zespół Klasz-
torny, Sejny 2007. 
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14 pav. Seinai, vienuolynas, pietinio sparno laiptinė (1619–1706) 
(K. Jachimowicz nuotr.)

Būdingas buvusio dominikonų ansamblio bruožas – vienuolyno 
pastato kampuose iškilę keturi trijų aukštų cilindrinės formos bokštai, 
kurių pastatymo laikas nežinomas. Prie vakarinio sparno prišliję du gy-
nybiniai bokštai: Piwniczna (šiaurės vakarų) ir Gnojna (pietvakarių) 
yra nežymiai aukštesni ir šiek tiek didesnio skersmens nei prie rytinio 
sparno bokštai Wieprzowa (šiaurės rytų) ir Mozolna (pietryčių)13. Išo-
rinius gynybinių bokštų fasadus puošia platūs, profiliuoti tarpaukšti-
niai ir užbaigiantys karnizai. Žemiau jų yra keturios ovalios angos. 
Bokštų sienose įrengtos stačiakampės langų nišos. Tik Mozolna gy-
nybinis bokštas, kurio dalis langų pirmame ir antrame aukšte buvo 

13 Turimoje literatūroje apie Seinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį nevartojami šio straips-
nio tekste panaudoti kampinių gynybinių bokštų pavadinimai: Piwniczna, Gnojna, Wie-
przowa ir Mozolna. Tikėtina, kad pirmą, ir ikšiol vienintelį, kartą šie pavadinimai pavar-
toti inventorizacijos darbų metu 1966 m. Zespół podominikański w Sejnach. Klasztor. 
Inwentaryzacja, Sejny 1966, Zespół Podominikański, NID Grodzisk Mazowiecki, sygn. 
Klasztor I, 1966.

kATARZyNA JACHIMOWICZ
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užmūryta, išlaikė pirminę dekoratyvinę jų apdailą su staktomis. Kva-
dratiniuose pano įkomponuoti trečiojo aukšto langai yra su profiliuotu 
aprėminimu. Kiek kuklesnė Wieprzowa bokšto langų apdaila. Trečia-
me aukšte juos puošia palangių ir viršulangių karnizai. Gynybiniai 
bokštai užbaigti aukštais šalmo pavidalo stogais.

Vienuolyno ansambliui priklausė taip pat iš pietų ir vakarų pusės 
prie jo prisišliejęs XVII a. įveistas dominikonų sodas. Lenkijos kara-
lystės laikmečiu čia buvusi viešoji erdvė14. Labai apleista ir plačia mū-
rine siena atitverta buvusio sodo teritorija miesto gyventojams dabar 
neprieinama (15 pav.).

Iš lenkų kalbos vertė Daiva Valinčienė

14 P. M. Gartkiewicz, Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Katalog zabytków m. Sejny, Warszawa 1957, NID Grodzisk 
Mazowiecki, sygn. 1964, p. 51.

15 pav. Seinai, buvusio dominikonų sodo vaizdas (K. Jachimowicz nuotr.)

Katarzyna 
Jachimowicz

KATARZyNA JACHIMOWICZ (g. 1976 m. Seinuose, Lenkijoje) – meno isto-
rikė. 2013 m. baigė Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto Meno 
istorijos fakultetą. Meno istorikų sąjungos ir Varšuvos paminklų konservatorių 
sąjungos narė. Mokslinių susidomėjimų sritis – šiaurės rytų Lenkijos, Lietuvos, 
Ukrainos architektūra ir menas (taip pat kapinių) bei Ispanijos mozarabų ar-
chitektūra. Žinias apie Lietuvą ir Ukrainą gilino savarankiškų išvykų ir kapinių 
inventorizacijos darbų metu. 2012 m. dalyvavo Podolės kapinių inventorizaci-
joje, 2013 m. – moksliniame Vilniaus Rasų kapinių inventorizacijos projekte. 
Bendradarbiavo su Kardinolo S. Višinskio universiteto parodų galerija „Galeria 
przy Automacie“. Dabar rašo daktaro disertaciją apie Suvalkų septynių tikėji-
mų kapinių ansamblį (vadovas KSVU hab. dr. prof. Zbigniew Bania).
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JAUNIUs vylIUs

APIE V. ŠLEKIO KNyGą „KAPSų DAINOS“

1934 m. rudenį Komisijai tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti bu-
vęs Suvalkijos knygnešys Vincas Šlekys įteikė du įrištus sąsiuvinius 
su 305 kapsų tarme užrašytomis Marijampolės apylinkių dainomis. 
Dainų tekstai užfiksuoti rašomąja mašinėle, melodijų natos – ranka. 
Abiejų sąsiuvinių viršeliuose įteikėjo užrašyta „Vincas Šlekys. Kap-
sų dainos“. Įžanginiuose puslapiuose puikuojasi platesni paaiškini-
mai: „Kapsų dainos. Jų poezija ir melodijos. Kanklių tonacijos G ir  
D. Marijampolės apielinkėje Kapsų tarme užrašė Vincas Šlekys.  1894– 
1934 m.“ Rinkiniui duotas 630-asis numeris. Vienas pirmųjų jo skaity-
tojų ir vertintojų kompozitorius Stasys Šimkus rinkinio pradžioje už-
rašė: „Šiame sąsiuviny surašytos dainos Komisijos tautos melodijoms 
tikrinti priimtos“. Pasirašė Stasys Šimkus ir Kazimieras Banaitis. Prie 
kai kurių dainų yra S. Šimkaus pastabos: „Taip negali būti!“, „Antras 
balsas?“ ir pan. yra ir 1935 m. įsteigto (vietoje minėtos Komisijos) 
Lietuvių tautosakos archyvo darbuotojo Zenono Slaviūno pastabų, 
pvz., „atsiūsta sausio 28 d. 35 m. pataisyta melodija“ ir kt. Dainos 
sunumeruotos, bet vėliau tie antspauduoti numeriai nubraukti ir ranka 
užrašyti kiti. Pirmuose sąsiuvinių puslapiuose yra tuomečio Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyriaus darbuotojų Pranės 
Jakimaitienės ir Zitos Puteikienės įrašai: „Dainos sukatalogintos 1957.
IV.14.“ ir P. Jakimaitienės parašas, „Dainų melodijos sukatalogin-
tos 1962.II.9.“ ir Z. Puteikienės parašas. Abu sąsiuviniai pradedami  
V. Šlekio rašomąja mašinėle užfiksuotais dainų sąrašais: dainų pavadi-
nimai abėcėlės tvarka, puslapių numeriai. Ir tik po jų – pačios dainos, 
kiekviena jų atskirame lape. Pirmiausia – dainos pavadinimas, kurį 
paprastai sudaro pirmojo posmelio pirmoji eilutė, pvz.: „Aičia kalnais 
pakalnėm“, „Anksti rytelį kėliau“ ir t. t. Tačiau kai kurioms dainoms 
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V. Šlekys davė apibendrinančius pavadinimus: „Piršlys“, „Svočia“ ir 
kt. Penklinėse, prie natų yra paties V. Šlekio pataisymų, dažniausiai 
taisyti prieraktiniai ženklai, diezai ar bemoliai, kai kur išbraukti, kitur 
papildomai prirašyti. Panašių taisymų yra darę dainas spausdinimui 
rengę ir kiti tautosakininkai, tarp jų J. Čiurlionytė ir Ž. Ramoškaitė. 
Nuo 1938 m. V. Šlekio užrašytos dainos spausdintos tautosakos leidi-
niuose „Tautosakos darbai“, „Lietuvių tautosaka“, „Lietuvių liaudies 
dainynas“. Nuolat vartomas, taisomas, prirašinėtas įvairių pastabų ir 
gana aptrintas V. Šlekio surinktų dainų rankraštis išgulėjo Tautosakos 
instituto lentynose net 80 metų. Ir tik neseniai, 2015-aisiais, „Kapsų 
dainos“ pagaliau buvo išleistos.

Jos rengtos spaudai labai ilgai ir sunkiai. Sumanymas išleisti  
V. Šlekio dainų rinkinį kilo dar 1995 m. (tada išleista knygelė „Vincas 
Šlekys. Gyvenimo ir veiklos apžvalga“), tačiau nebuvo įgyvendintas 
dėl lėšų stokos. Lėšų klausimas ir vėliau stabdė leidybą. Kultūros mi-
nisterija 2013 m., Lietuvos kultūros taryba 2014 m. atmetė prašymus 
paremti Marijampolės kraštotyros muziejaus projektus. Teko ieškoti 
privačių rėmėjų ir aukoti asmenines lėšas. Jų susikaupė, ačiū Dievui, 
pakankamai ir knygos ruošimo darbai prasidėjo. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto (LLTI) vadovybė leido naudotis V. Šlekio rankraš-
čiais, padarytos „Kapsų dainų“ kopijos, sudaryti knygos turinys, abė-
cėliniai dainų ir jų pateikėjų sąrašai, spaudoje skelbtų V. Šlekio užrašy-
tų dainų bei vietovių, kuriose jis jas rinko, sąrašai, geografinė rodyklė. 
Marijampolietės mokytojos, tautosakos mylėtojų būrelio „Marijam-
polės kanklinykai“ narės Virginija Lenkauskienė, Dalia Venckienė, 
Roma Upitienė ir Aušrinė Lenkauskaitė kompiuteriais surinko visų 305  
V. Šlekio užrašytų dainų tekstus. LLTI mokslo darbuotoja, humanita-
rinių mokslų daktarė Aušra Žičkienė suredagavo dainų melodijas, taip 
pat iš Lietuvių tautosakos rankraštyno (LTR) fonotekoje turimos me-
džiagos sudarė garso plokštelę su V. Šlekio užrašinėtų pateikėjų įdai-
navimais, garso įrašų specialistas Mantas Lapeika ją parengė gamybai, 
t. y. kiek įmanoma iš 1935 m. darytų įrašų pašalino įvairius traškesius 
ir kitus trukdžius. Visa medžiaga per kompiuterių tinklus buvo nusiųs-
ta į Vilkaviškį maketuotojai Giedrei Kriščiūnienei. 2014 m. viduryje 
dauguma paruošiamųjų darbų buvo atlikti, įskaitant ir natų surinkimą 
kompiuteriu – tai padarė LLTI darbuotoja Eligija Garšvienė. Jau vyks-
tant knygos maketavimui, kuris tęsėsi gana ilgai, buvo parašyti me-
lodijų redaktorės ir knygos sudarytojo įvadiniai straipsniai, o knygos 
redaktorius, LLTI mokslo darbuotojas Povilas Kriščiūnas baigė tiks-
linti ir redaguoti pateikėjų bei dainų abėcėlinius sąrašus, aiškinamąjį 
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svetimžodžių ir tarmybių žodynėlį, tautosakos leidiniuose spausdin-
tų V. Šlekio užrašytų dainų sąrašą ir savo įžanginį straipsnį. 2014 m. 
rudenį jau turėjome visą knygos maketo kompiuterinį variantą. Tada 
prasidėjo tikrinimas, tikslinimas, klaidų taisymas. Šie darbai tęsėsi la-
bai ilgai: vieną kartą patikrinus ir rastas klaidas ištaisius, reikėjo viską 
tikrinti dar kartą. LLTI Tautosakos skyriaus darbuotojų kruopštumas 
visiems žinomas – buvo peržiūrimas kiekvienas žodis, kiekviena nata. 
Du kartus patikrinus ir ištaisius, knygos medžiaga buvo tikrinama tre-
čią kartą. Mes, marijampoliečiai – knygos sudarytojas, tekstų surin-
kėjos, spausdintojas Robertas Dumša – turėjome sukaupti visą savo 
kantrybę ir laukti, laukti. Atėjo 2015-ieji metai, atėjo ir praėjo sunkoka 
žiema su gripu ir peršalimo ligom, viltingas pavasaris, pagaliau visa 
vasara ir dalis rudens. Tik spalio pabaigoje pagaliau pasibaigė tikri-
nimas. Spausdinimui taip pat reikėjo laiko, bet ne tiek daug: 2015-ųjų 
mūsų Viešpaties metų gruodžio 23 dieną V. Šlekio „Kapsų dainos“ 
išvydo dienos šviesą. „Pagaliau kūdikėlis gimė“, – sakė Kazlų Rūdos 
„Sūduonios“ dainoriai, jas pasitikdami. Kitiems ilgai laukusiems šis 
įvykis buvo lyg svajonės išsipildymas, o Suvalkijos tautosakos mė-
gėjams – nemažas džiaugsmas sulaukus savosios tautosakos leidinio.

Pirmasis V. Šlekio „Kapsų dainų“ pristatymas visuomenei įvyko 
2015 m. gruodžio 29 d. Marijampolės kraštotyros muziejuje („Mari-
jampolės kanklinykai“), 2016 m. sausio 29 d. „Kapsų dainas“ pristatė 
Kazlų Rūdos visuomenei folkloro ansamblis „Sūduonia“, o vasario 5 
d. Šunskų bažnytkaimio ir Mokolų kaimo bendruomenėms tai padarė 
folkloro ansamblis „Žvirgždė“.

Per du mėnesius nuo išleidimo knyga padovanota Suvalkijos vie-
šosioms ir seniūnijų bibliotekoms, taip pat viešosioms bibliotekoms 
visoje Lietuvoje (per Vilniaus Adomo Mickevičiaus biblioteką). Tad 
dabar, kaip rašė M. Mažvydas, imkime ir paskaitykime.

Knygos viršelyje matome V. Šlekio portretą jo tėviškės, liepto 
per Šešupę, J. Zikaro skulptūros „Knygnešys“ fone (dailininkas Ar-
tūras Kaminskas). Viršelio atvarte yra žiupsnelis skaičių: statistiniai 
duomenys apie V. Šlekio dirbtą tautosakos rinkimo darbą, nurodyti 
kaimų ir juose gyvenusių dainininkų bei iš jų užrašytų dainų kiekiai. 
Pirmajame knygos puslapyje – Marijampolės apylinkių šiaurinės pu-
sės žemėlapis su kaimais ir valsčiais, kuriuos lankė V. Šlekys, rink-
damas dainas. Toliau – titulinis puslapis, knygos turinys, sudarytojo 
pratarmė, melodijų ir garso įrašų redaktorės bei kalbos redaktoriaus 
įžanginiai straipsniai. Po jų V. Šlekio portretas (jo 50 metų sukakties 
proga Amerikoje daryta nuotrauka, gauta iš giminaičių 1993 m.). To-
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liau spausdinamas abėcėlinis dainininkų, iš kurių užrašytos rin-
kinio dainos, sąrašas, prie pavardžių nurodyta kaimas, valsčius, 
užrašymo data, dainų kiekis ir jų numeriai knygoje. Tik prie 
aštuoneto dainininkų rasite jų gimimo metus – V. Šlekys savo 
rankraštyje tik tiek jų pažymėjo.

Pačios dainos pradedamos spausdinti 19 puslapyje, pir-
miausia „Dainos užrašytos 1894 metais“. Šios ir visos kitos 
dainos surikiuotos abėcėlės tvarka pagal tokia pačia tvarka su-
rašytus jų pateikėjus, kurių yra 28. Po dainos teksto ir V. Šlekio 
pastabų bei paaiškinimų nurodomi rankraščio ir dainos tame 
rankraštyje numeriai – LTR – 630 (1) bei redaktorių pastabos.

Be V. Šlekio portreto, knygoje yra dar dviejų pateikėjų – Ie-
vos Popierienės iš Mokolų Naujienos kaimo ir Juozo Kačergiaus 
iš Tursučių kaimo – nuotraukos, taip pat V. Šlekio rankraščio 
viršelių bei trijų dainų su natomis ir tekstais nuotraukos.

Po paskutinės – 305 dainos rasite tarmybių ir svetimžo-
džių aiškinamąjį žodynėlį, santrumpų paaiškinimus, abėcėlinį 
visų dainų sąrašą ir sąrašą V. Šlekio užrašytų dainų, kurios 
buvo spausdintos anksčiau išleistuose leidiniuose (21 leidinys, 
85 dainos). Knygos gale – kompaktinė plokštelė su V. Šlekio 
užrašytų pateikėjų įdainavimais. Trys V. Šlekio užrašinėtos dai-
nininkės – Marija Arnastauskienė iš Tarpučių, Uršulė Papeč-
kienė iš Puskepurių ir Elzbieta Popierienė iš Salemos Būdos –  
1935 m. Lietuvių tautosakos archyvo darbuotojų ir, žinoma,  
V. Šlekio rūpesčiu buvo nuvežtos į Kauną ir jų dainavimas įra-
šytas į fonografo plokšteles. Daugiausia įdainavo M. Arnastaus-
kienė – 42, E. Popierienė – 7, U. Papečkienė – 4 dainas. Įdainavo 
4 dainas ir pats Šlekys. Kaip teigia melodijų redaktorė ir garso 
įrašų parengėja A. Žičkienė, „plokštelės įrašai nėra knygoje 
skelbiamų dainų antrininkai. Tai – jau kitas istorinis dokumen-
tas. (...) Gyvas kapsų dainų skambesys – neįkainojama tautos 
kultūros vertybė. Net jei įvairūs triukšmai ir užsikirtimai gero-
kai gožia dainininkų balsus, melodijų ulbėjimą, vis viena girdėti 
autentiškas dainų, kurių jau nebėra gyvojoje tradicijoje, skam-
besys. Verta įsiklausyti. (...) To neaptiksime ranka užrašytose 
melodijose“. Ir į jos žodžius verta įsiklausyti. Ir verta žinoti, 
kad plokštelėje skambančios ir knygoje išspausdintos vienodais 
pavadinimais dainos yra tų pačių dainų skirtingi variantai.

Paskutiniame viršelio puslapyje rasime trumpą  
V. Šlekio gyvenimo ir veiklos aprašymą.

Elzbieta Abraitienė

Elzbieta Popieraitė

Kastulė Popierienė
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Tautosakos leidiniuose dainos skirstomos pagal te-
matiką: darbo, šeimos, jaunimo, vestuvių, karo ir t. t.  
V. Šlekio atveju šio skirstymo atsisakyta, pasirinktas kitas bū-
das – abėcėlinis. V. Šlekys savo rankraštyje taip pat pagal te-
matiką dainų neskirstė, nors prie kai kurių yra pažymėjęs „ves-
tuvių (veseilios) daina“, „užgėrių daina“ ir pan. Taigi knygoje 
yra vestuvių dainų, yra šeimos, jaunimo, meilės, kiek mažiau 
karo, juokų, dar mažiau darbo, vaišių, gamtos, vaikų, yra po 
vieną kalendorinę, medžioklės dainą, keletas baladžių.

Gausiausia, kaip ir visoje lietuvių tautosakoje, yra vestu-
vių dainų. Kai kurios skaitytojams bus jau žinomos, girdėtos, 
pvz.: „Paskutinis vakarėlis aš pas savo motinėlę“, „Nekentei, 
močiute, nekentei, širdele“, „Ko sėdi, sesute, ko neverki?“, 
„Raibi gaidžiai negiedojo, kai močiutė kėlė“, „Svočiule rože“, 
„Gyreisi, piršly“ ir kt. yra ir mažiau žinomų, retesnių: „Ar-
žuolas su liepele šalyj kelio stovėjo“, „Kur tave, sesute, saulutė 
leidos?“, „Vai bodit bodit manim, broleliai“, „Mergelė dvarą 
šlavė, žiedelį parytėjo“. Iš knygoje esančių vestuvių dainų ke-
lios labai retos, kituose tautosakos leidiniuose nespausdintos, 
pvz., „Ženykis, berneli, aš tau prirodysiu“. Ši daina – apie jau-
nąjį, apie jo jauseną. Jau pirmuosiuose posmuose išryškėja, 
kad mergelė ne pagal jo norą, nors dalelė ir nemenka. O po 
jungtuvių bažnyčioje jau nieko daugiau nebelieka, tik keliauti į 
namus, ir bernelis – jaunasis žiūri, kas gi čia su juo atsitiko: ogi 
ant rankelių nebėra aukso žiedo, o ant kojelių nebečerška pen-
tinėliai! Ir nelinksma dūmelė ateina bernelio galvelėn: „Jau aš 
ne bernelis, tik senas diedelis!“ O mes dar sužinome, kad buvo 
tokie laikai, tokia vieta ir toks paprotys, kad jaunasis į bažnyčią 
ir iš jos jodavo raitas.

V. Šlekys užrašė labai daug jaunimo – meilės dainų, žino-
ma, mažiau negu vestuvių, bet gausumu pralenkiančių kitas. Lietuvių 
liaudies dainų katalogo sudarytojai yra atskyrę jaunimo dainas nuo 
meilės kaip atskirų temų dainas, tačiau tautosakos rinktinių sudary-
tojai dažnai šias dvi temas sujungia, nes nėra lengva jas atskirti, po-
žymiai labai panašūs. Visose tėra du veikėjai – bernelis ir mergelė, 
retai paminimas dar kas nors kitas. Mūsų leidinyje viena būdingiausių 
šios temos dainų – „Anksti rytelį kėliau, per didį dvarą ėjau“. Anksti 
kėlęs bernelis pamato mergelę ir užkalbina ją, pavadindamas aguonė-
le, o mergelė klausia: „An ko mane pažinai? Ar an baltų rankelių, ar 
an aiklių kojelių?“ O bernelis atsako: „Tik an tavo razumėlio“. Ir dar 

Kazys Popiera

Petronėlė Mašinauskienė
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priduria: „Kur vargdienėlė kalba, kai ant kanklelių skamba“ (atidu-
mas ir pagarba mylimai merginai!). O štai kitoje dainoje „Vai ariau 
ariau laukelį“ bernelis klausia mergelės: „Kodėl tep retai atsilankai?“ 
Mergelė atsako: „Aš girdėjau, mano berneli, tu su kitom kalbėjai!“ Jau 
priekaištas. Bet bernelio atsakymas tiesus, atviras ir nuramina merge-
lę: „Kad ir su kitom kalbėjau, tave širdelėj turėjau“.

Gausu šioje knygoje ir šeimos dainų. Štai sūnelis prašo: „Tėveli 
mano, mano širdele, siūk pilką sermėgėlę (...) Arsiu ūbą laukelį“, o 
palši jauteliai supranta, „kad namų gaspadorius, kad tėvelio sūnelis“. 
Šeimos dainose labai dažna mirties tema: „Žalioj girelėj augo liepelė 
(...) Nukris lapeliai, atžels ir kiti, numirs močiutė, jau nebus kitos.“ 
Arba kita daina: „Kad ėjau lauką, rugiai žaliavo (...) Nerami man šir-
delė be senos motinėlės (...) Kelkis, močiute, kelkis, širdele, duok mą 
didę rodelę, suramink mą širdelę.“ Panašios ir kai kurios kitos.

Mirties, žūties temą atspindi ir karo dainos, dažniau vadinamos 
karinėmis-istorinėmis. V. Šlekys tokių užrašė ne per daug, bet jos yra 
vienos poetiškiausių ir melodingiausių. Štai kad ir Marijos Kreivėnie-
nės iš Mokolų kaimo padainuota: „Ant aukšto kalnelio žalias putinė-
lis (...) Po tuo putinėliu guli žalnierėlis vainelėj užšautas...“ Ši daina 
jau 1962 m. išspausdinta rinkinio „Lietuvių tautosaka“ II tome, nuo  
1979 m. iki šiol ją dainuoja Kazlų Rūdos „Sūduonia“. Arba „Ponai 
bajorai žirgus balnojo, žirgus balnojo, į Rygą jojo“ – taip pat papli-
tusi, mėgstama, dažnai dainuojama, išspausdinta 1985 m. „Lietuvių 
liaudies dainyno“ III tome. Retai kur aptiksime tokių poetiškų vaizdų: 
„Kur galva krito, bažnyčią statė, kur kraujas tiško, upė tekėjo (...) Upė 
tekėjo, vanduo mirgėjo, ant upės kranto rožės žydėjo.“ Ją padainavo 
Marija Arnastauskienė iš Tarpučių kaimo.

Rinkinyje yra palyginti nemažai, net keliolika, juokų, pašaipų dai-
nų. Jos trumpos, bet žaismingos, linksmos, neretai dainuotos, tad ne-
mažai pateko ir į V. Šlekio sąsiuvinius. Štai kelios: „Vai bernyti mano, 
tu daug skolų turi (...) Kelnes parduosiu, skolas atiduosiu.“ Arba: 
„Parsivedžiau seną diedą, neturiu kur dėti (...) Vesčia senį į turgelį, 
mažu kas nupirktų.“ Arba dar: „Kai aš buvau neženotas, ženytis norė-
jau. Kai apsiženijau, pačios nemylėjau (...) Aš einu per tiltą, visi vadin 
vilku: o tai šis balvonas pačią nemylėjo.“

Iš vaišių dainų, užrašytų V. Šlekio, išsiskiria „Tai saldi arielka, 
tai geltona“: vienbalsė minorinio pobūdžio melodija rodo seną jos kil-
mę, o tekstas atskleidžia seną vaišių paprotį. Pirmu posmu užgeriama 
„graži mūs seselė, tai raudona“, antras posmas apie stiklužį: „Kas ne-
tur stiklužio, tas belauks“, o jau trečiame – „Išgėriau stiklužį in dugne-
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lį, paritau stiklelį per stalelį“. Po to dainuojama vėl iš pradžių, tik jau 
užgeriamas brolelis, paskui močiutė, tėvelis ir kiti besivaišinantieji. 
Tokio saikingo gėrimo paprotys kažkada seniai buvo mūsų kaime. Pa-
naši yra ir „Gers mūsų brolelis“, tik šioje vienam gėrovui dainuojami 
net keturi posmai, o seniems gerti neduodama, jie aplenkiami (!).

Darbo dainų šiame rinkinyje nedaug. Jos nėra labai ryškios nei 
būdingos darbo tematikai, nes tuo metu, kai V. Šlekys rinko tautosa-
ką, jau buvo gerokai apnykusios. Prie darbo dainų priskirtina drobių 
skalbimo daina „Ant Nemuno krantelio, ant gilaus dunojėlio“, taip pat 
arimo dainos „Kur aukšti kalnai, ten nauji dvarai“ ir „Kad aš turėčia 
no tėvelio valelę“.

Išskirtinės lietuvių dainuojamojoje tautosakoje yra baladės – dai-
nos, kuriose kas nors nužudoma: tėvelis skandina dukrelę, bernelis nu-
kerta mergelei galvelę, seselė nunuodija brolį, ponia poną nudaigoja. 
V. Šlekio užrašytoje baladėje „Augin našlė du sūnus“ broliai nužudo 
savo motiną už tai, kad būdama našlė „susodino sūnelius ir paleido an 
marelių“. Ir: „Guli našlė kraujuose, mudu abu varguose“. Kitoje bala-
dėje „Ir išjojo Danila į didžią vainelę“ dėl nužudymo vėl kalta motina: 
„Ir nurašė močiutė margą gromatėlę: – Tavo pati Katarina didžią valią 
gavo...“ O pasekmė: „Tai tau, tai tau, močiute, trys griekai didžiausi: 
Katariną nužudžiau (...) Aš pats likau našlelis (...) Maži vaikai naš-
laičiai.“ Baladės paprastai būna gana ilgos ir paveikios, tokios jos ir  
V. Šlekio rinkinyje.

Nemažai „Kapsų dainose“ dainų apie gamtą. Jose dažniausiai kal-
bama apie įvairius žvėrelių ir gyvūnėlių nutikimus. „Šuva pipirus try-
nė, meška pikliavojo, vilkas malė tabalavo“, o gudruolė lapė prisiskyrė 
sau jaunamartės vaidmenį: „Žalių rūtų vainikėlis ant lapės galvelės“. 
Vienoje šios tematikos dainų – „O jūs susiedai, mieli susiedėliai“ – 
minimas Veliuonos miestelio pavadinimas: „O kap mes važiavom per 
Veleno lauką“.

Gamtos dainoms labai artimos vaikų dainos. V. Šlekio knygoje 
vis dėlto jų labai nedaug, vos keletas, visiems jos bus gerai žinomos: 
„Augo girioj pelėda“ ir „Vuods iš aržuolo puolė“.

Rinkinyje dar yra po vieną kalendorinę ir medžioklės dainą: „Kad 
aš turėjau netikrą motinėlę – močekėlę, kupole kupolėle!“ ir „Vaikšti-
nėjo meškutė pūstynėj pūstynėj“.

Užrašydamas dainų melodijas, V. Šlekys stengėsi nustatyti tiks-
lią dainavimo tonaciją, tačiau gal nebūdamas stiprus muzikos teorijos 
žinovas, šiek tiek klydo, žymėdamas prieraktinius ženklus. Dėl to me-
lodijų redaktorei teko pasukti galvą taisant šiuos netikslumus. Jų ne-
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buvo daug, stengtasi palikti maždaug taip, kaip užrašė pats V. Šlekys. 
Besimokantiems šio rinkinio melodijų reikės nemažai kūrybingumo, 
ir ne tik melodiniu, bet ir ritminiu požiūriu. Prisiminkime Liudviko 
Rėzos teiginį: „Lietuviškos dainos nepaklūsta profesionalaus meno 
taisyklėms. Užrašant jas natomis dingsta viskas, kas jose gražiausia 
ir vertingiausia.“ („Lietuvių dainos“, Karaliaučius, 1825). Remkimės 
kiekvienas savo tautosakine nuojauta ir patirtimi.

V. Šlekio užrašytosios nesudėtingos kapsų melodijos mums pa-
rodo derminės melodijų įvairovės, taip pat vienbalsių ir daugiabalsių 
dainų buvimą vieno – Suvalkijos – regiono tautosakoje. Daugiabalsės 
suvalkiečių melodijos daugiausia yra mažorinės, tuo tarpu vienbalsės 
– ir mažorinės, ir minorinės.

ypač išsiskiria suvalkietiškos vienbalsės mažorinės dainos. Jų 
Suvalkijoje gana daug – daug ir šiame rinkinyje, pvz.: „Ant tėvelio 
dvaro sakalai skripkavo“, „Dukrele mano, balta lelijėle, tu nemokė-
si jauna martautie“, „Ant Nemuno krantelio, ant gilaus dunojėlio“ ir 
kt. O vienbalsių minorinių dainų yra mažiau. Štai pavyzdžiai: „Kad 
ėjau lauką, rugiai žaliavo“, „O bernelis žirgelyj sėdėjo, sėdėdamas 
ant skripkos grajyjo“. Labai savita dainos „Vai skauda skauda mano 
galvelę, palaidojau mergelę dvidešimtų metelių“ melodija: pradžioje 
aiškiai mažorinė, bet posmelio gale netikėtai pereinanti į minorą. Dau-
giau dainų tokiomis melodijomis šiame rinkinyje nėra, neteko rasti 
ir kituose suvalkiečių tautosakos rinkiniuose nei girdėti dainuojant. 
Mažoro ir minoro kaita vienoje dainoje – nuostabą ir pasigėrėjimą 
keliantis tautinių dainų kūrėjų išradingumas, jų sugebėjimas paryš-
kinti, pabrėžti ilgesingą, liūdną nuotaiką. Verta paminėjimo Mokolų 
kaime užrašyta vienbalsė minorinės dermės daina „Renčiau stonužę 
per nedėlužę“ – ne tik dėl pagaulios, graudžios melodijos, bet ir dėl to, 
kad buvo dainuojama visame kapsų krašte: rasime ją ir J. Basanavi-
čiaus „Ožkabalių dainose“, ir F. Fortunatovo bei V. Milerio „Triobiškių 
dainose“, o dabar ir V. Šlekio „Kapsų dainose“. Ne viena šio rinkinio 
vienbalsės dainos melodija artima skambėjusioms Mažojoje Lietuvoje 
ir išspausdintoms L. Rėzos „Lietuviškose dainose“. Tokia yra Tursu-
čių kaime užrašyta „Sėdžiu už stalelio, žiūrau pro langelį“ ir dar ke-
lios kitos. Mėgstantiems ir vertinantiems vienbalsį dainavimą V. Šlekio 
„Kapsų dainose“ bus iš ko pasirinkti.

Ryškiausi daugiabalsių dainų pavyzdžiai aptariamoje knygoje 
būtų šios dainos: „Ant kalno beržas stovėjo“, kuri jau 1938 m. išspaus-
dinta J. Čiurlionytės antologijoje „Lietuvių liaudies dainos“, šiame 
straipsnyje jau minėtos „Ponai bajorai žirgus balnojo“ ir „Ant aukšto 
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kalnelio žalias putinėlis“. Pastarąją dainuoti galima net ir teksto nemo-
kant. Susideda ji iš uždainio – dviejų eilučių posmelio, garsažodžių oi, 
oi, oi ir kartojamos antrosios uždainio eilutės. Užvedėjui padainavus 
vieną posmelį ir pradėjus priedainį – garsažodžius oi, oi, oi, kartu jau 
gali dainuoti pritariantieji antruoju balsu. Melodija paprasta ir lengvai 
įsimenama.

Daugiabalsių (arba dvibalsių su pritarimu) dainų melodijos yra 
paprastesnės negu vienbalsių, lengviau įsimenamos, žmonių labiau 
mėgstamos ir dažniau dainuojamos. Šiame rinkinyje jų gausu – ir il-
gesnių, sudėtingesnių, ir trumpesnių, paprastesnių. Rinkimės pagal 
skonį ir sugebėjimus.

Dabartinei visuomenei dar vieno tautosakos rinkinio išleidimas 
gal nėra koks žymus ar dėmesio vertas įvykis. Tačiau Suvalkijoje, kaip 
ir visoje Lietuvoje, yra žmonių, mėgstančių, vertinančių tautosaką, 
suprantančių jos reikšmę tautinės kultūros ugdymui. Jiems V. Šlekio 
„Kapsų dainos“ bus leidinys, iš kurio galima semtis dvasinės stipry-
bės, pasitikėjimo savo tauta ir meilės jai.

Vinco Šlekio knygą „Kapsų dainos“ galima įsigyti Marijampolė-
je, Mokolų 8-1, tel. 8-652-89327.

JAUNIUs vylIUs (g. 1933 m. Kaune) – etnografas. Nuo 1946 m. gyveno Ma-
rijampolėje. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, po to – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
muzikos technikume. Dirbo su tautosakos rateliais. Nuo 1981 m. pradėjo rinkti lie-
tuvių 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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GINTARAS LUČINSKAS

NAUJA kNygA APIE svEIkATOs  
APSAUGą DZŪKIJOJE

Dar taip neseniai pasitikome Šarūno Šimkevičiaus knygą „Žur-
nalo „Trimitas“ (1920–1940) dzūkiška kronika“. Ir štai prieš mano 
akis jau naujas šio autoriaus leidinys „Sveikatos apsauga Dzūkijoje 
(iki 1945 metų)“. Šarūnas Šimkevičius man papasakojo, kaip knyga 
gimė, ir kartu vieną juokingą istoriją iš jos rengimo „virtuvės“. Auto-
rius bandė „prastumt“ labai ilgą tekstą apie Dzūkijos vaistines į knygą 
„Dzūkijos spaudos keliais“, kurią 2014 m. išleido Vidmantas Staniulis. 
Leidėjas skaitė tą tekstą, raukėsi, kol galų gale paklausė, ar bent viena 
Alytaus vaistinė parėmė knygos leidybą. Išgirdęs, kad ne – pasiūlė šį 
tekstą sutrumpinti arba leisti atskiru leidiniu. Šarūno teigimu, visas 
spausdintas tekstas niekur taip ir nebuvo paskelbtas. Tai ir buvo pa-
grindinė priežastis, dėl kurios ėmėsi darbo.

Dėl to, kad istorijos neparėmė vaistinės, nereikia stebėtis, nes 
vaistai ir taip labai brangūs. Nestebina net ir daugybės Alytaus įstaigų 
ir organizacijų pozicija, kurių istorijas Šarūnas savo knygose prikėlė 
iš užmaršties. Tačiau stebina tai, kad knygų leidybą keliais centais at-
sisako paremti tokios įstaigos, kurios, atrodo, net privalėtų tai daryti, 
pavyzdžiui, įvairios Dzūkijos savivaldybės.

M. Kuprevičiaus vaistinės Alytuje receptas. 1939 m.   
(Iš Š. Šimkevičiaus kolekcijos)
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Kartą Šarūnas papasakojo apie šią situaciją vienam garsiam vi-
suomenės ir politikos veikėjui, kurio pavardės čia neminėsime. Tas 
politikas atsakė, kad tai jo nestebina, nes savivaldybėse sėdintys kny-
gų neskaito, taigi nejaučia reikalo tokios iniciatyvos remti. Politikos 
veikėjas teigia, kad savivaldybininkai, nors ir neskaito knygų, galėtų 
bent nupirkti kokią istorinę knygą ir padovanoti, pavyzdžiui, muzie-
jininkams.

Šarūnas žinomas taip pat kaip geras bibliofilas. Jis turi unikalių 
prieškario Alytaus savivaldybės dokumentų, kuriuos publikuoja savo 
knygose. Net ir naujoje pateikiama medžiaga apie Alytaus apskrities 
savivaldybės vaistinę. 

Alytaus apskrityje 1914 m. veikė 7 vaistinės, panašus skaičius 
buvo ir 1918 m. 1919-aisiais veikė jau 10 vaistinių, 1920 – 11, nuo 
1923 – 12, 1926–1934 – 13 vaistinių. Seinų apskrityje 1914–1918 m. 
veikė 1, 1919 m. – 3, 1920–1922 m. – 4, 1923–1934 m. – 5 vaistinės. 
Knygos autorius renka ir senuosius Dzūkijos vaistinių receptus. Šiame 
leidinyje jis atskleidė senų vaistinių istoriją, atidavė duoklę jose dirbu-
siems vaistininkams, pabandė jas tarsi prikelti iš užmaršties. Daugelis 
Dzūkijos vaistininkų buvo žydų tautybės, tarpukariu gausėjo ir lietu-
vių.

Tarpukariu Alytuje veikė keletas vaistinių, tarp jų ir apskrities 
savivaldybės (savininkas), čia provizoriumi dirbo Juozas Žvirblis.  
1925 m. vaistinė išnuomota J. Žvirbliui. Skelbimas publikuotas  
1927 m. „Dainavos šaulio“ 2 nr. 4 p. Reklamoje minima, kad ši vaisti-

Dainavos sanatorija Varėnoje
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nė perkeliama iš Vilniaus gatvės Nr. 4 į Nr. 30. Dar vienas reklaminis 
skelbimas išspausdintas 1927 m. „Dzūko“ 1 nr. 4 p. Čia rašoma, kad ši 
vaistinė naujai įrengta Vilniaus g. 30 (Lubeckio namuose). Vėliau vais-
tinei vadovavo Julijus Budrikas (mirė 1935 m.). Nuo 1935 m. vadova-
vo provizorius Apolinaras Lastauskas, anksčiau dirbęs Vilkaviškio sa-
vivaldybės vaistinėje. 1936 m. vaistinė jau buvo įsikūrusi Vilniaus g. 7 
(Alytaus apskrities tarybos veikiantieji privalomieji įsakymai. Alytus, 
1936). Nuo 1934 iki 1939 m. vaistinėje dirbo Ona Pliusčiauskaitė, o 
1937 m. provizorius V. Federavičius. 1939 m. darbą pradėjo farmacijos 
kandidatė Antanina Stauskytė.

XIX a. pirmoji pusė – Druskininkų kurorto kilimo ir klestėjimo 
laikotarpis. Miestą gausiai lanko Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų 
kraštų gyventojai. Į kurortą žmonės atvykdavo gydytis ir linksmin-
tis, tačiau buvo dar šis tas, kas turėjo skatinti intelektualinį gyvenimą 
– vietos periodinė spauda. 1844–1846 m. ėjo Ksavero Volfgango lei-
džiamas „Ondyna Druskienickich zrodel“, pirmas kurortinis laikraštis 
lenkų kalba. Po dvejų metų (1848 m.) pasirodė „Druskieniki“, kurį 
leido ir redagavo J. I. kraševskis ir k. volfgangas.

XIX a. pradžioje gydymu Druskininkuose užsiiminėjo valstiečiai: 
Sūrutis (tragiškai miręs per muštynes su girtu kaimynu) ir jo sūnus 
Benediktas (mirė nuo padauginto alkoholio kiekio). 1830 m. Drus-
kininkuose gydėsi tik 30 asmenų. Lankytojų skaičius pagausėjo po  
1838 m., kai atidaryta gydykla. 1843 m. čia lankėsi jau 2 tūkst. asmenų.

Savo leidinyje Šarūnas pristato ne tik Druskininkų, bet ir Biršto-
no bei Varėnos kurortų istorijas. Birštono kurortas eksploatuotas nuo 
XIX amžiaus, o prieš Pirmąjį pasaulinį karą vietovė buvo jau gana 
gerai žinoma. Čia atvykdavo gydytis svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
Varšuvos, Peterburgo. Birštoną labai nusiaubė 1905 m. vykęs gaisras, 
kurortas smarkiai nukentėjo ir per Pirmąjį pasaulinį karą.

Birštono kurorte buvo gydoma purvu, bet Lietuvoje nebuvę tin-
kamo dumblo, vietoj jo vartotos durpės. Į Birštoną durpės buvo gabe-
namos iš vadinamojo „Žvėryno“ šilo, esančio netoli Prienų miestelio. 
Jas reikėjo apdirbti, išdžiovinti, sutrinti, išsijoti ir sumaišyti su vande-
niu.

1920 m. Alytaus apskrityje įvyko pirmasis sanitarinis suvažia-
vimas, kuriam pirmininkavo gydytojas S. Janavičius. Susitikime da-
lyvavo 30 medicinos darbuotojų ir valsčiaus atstovų. Daug diskusijų 
sukėlė aktualus daktaro V. Stepanovo pranešimas apie užkrečiamąsias 
ligas. Buvo nutarta žmones mokyti kovoti su užkrečiamosiomis ligo-
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mis, rengti valsčiuose daugiau paskaitų apie švaros svarbą. Kovojant 
su utėlėmis, siūlyta kaimuose įrengti viešas pirtis, tuo rūpintis turėjo 
valsčiaus savivaldybės. Alytaus įgulos ligoninėje, be vietinių ligonių, 
guldomi buvo plaučių ir kaulų tuberkulioze sergantys karo invalidai, 
kareiviai iš vilnijos krašto.

1928 m. vasaros sezone Alytuje atidaryta karo sanatorija (50 
vietų). Ji buvo įrengta buvusios įgulos ligoninės patalpose. Per visą  
1928 m. sezoną sanatorijoje apsilankė: 26 karininkai, 22 kareiviai, 6 
kariškių šeimų nariai, 5 gailestingosios seserys ir 15 laisvai samdomų 
darbuotojų, iš viso – 74 ligoniai.

Sanatorija buvo neremontuota, todėl viduje atrodė nejaukiai. 
Svečiai maitinami buvo daržovėmis, vaisiais, uogomis. Valgyti duota 
penkis kartus per dieną. Buvo galvojama įsteigti ir nuolat veikiančią 
sanatoriją. Šis sumanymas įvykdytas šiek tiek vėliau.

Lieka tik pasveikinti knygos autorių, kad nenuleido rankų ir įgy-
vendino savo sumanymą. Šarūno Šimkevičiaus knyga „Žurnalo „Tri-
mitas“ (1920–1940) dzūkiška kronika“ buvo išleista 50 egzempliorių 
tiražu. Vėliau paaiškėjo, kad šis tiražas buvo kur kas per didelis, todėl 
savo paskutinę knygą Šarūnas išleido jau tik 20 egzempliorių tiražu. 
Visi egzemplioriai numeruoti ir pasirašyti autoriaus. Autorius juokau-
ja, kad jų užteks visiems laikams. Besidominčiųjų knygomis ir savo 
miesto istorija vis mažiau.

Varėnos atvirukas (Iš Š. Šimkevičiaus kolekcijos)

NAUJA KNyGA APIE SVEIKATOS APSAUGą DZŪKIJOJE
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MARyTė MALINAUSKIENė

JOANOS ŽAMEJC „RAGANOS  
ATSIVERTIMAS“ – MAGIŠKAS ISTORINIS 
ROMANAs

2015 metais leidykla EISet išleido Joanos Žamejc (Joanna Ża-
mejć) magišką istorinį romaną „Raganos atsivertimas“ („Nawrócenie 
wiedźmy“). Autorės pavardė byloja apie lietuviškas šaknis. Jos se-
nelis vadinosi Žemaitis. Deja, Lenkijoje gyvenančio sūnaus pavardė 
buvo sulenkinta. Knygos autorė turi lietuviško, lenkiško bei vokiško 
kraujo. Vaikystę ir studijų laikotarpį praleido Olštine. Dabar jau 30 
metų gyvena Vokietijoje. Šiuo metu dirba viešosios bibliotekos direk-
tore.

Pagrindinės knygos „Raganos atsivertimas“ veikėjos, tai lietu-
vės Aušra ir jos motina Daiva. Jos – nepaprastos moterys: raganos, 
žiniuonės, aiškiaregės, nes gerai pažįsta visus gamtos dėsnius. Savo 
nepaprastas jėgas naudoja žmonijos labui. Autorė lietuves nutapo šil-
tomis spalvomis, apgaubia paslaptimi ir magija, bet neužmiršta ir jų 
tikrosios išraiškos.

Romano veiksmas prasideda 1348 metais, kada 
trys ginkluoti Vokiečių ordino vienuoliai atsiranda 
prie Alnos upės (dabar Łyna). Čia pradeda kurtis 
naujas miestas, vėliau pavadintas Allensteinu (da-
bartinis Olštinas). Didžiuliuose miškuose gyvena 
prūsų gentys. Į iki galo neapgyvendintas žemes 
atsikelia įvairių tautų žmonės, tarp jų ir lenkai. 
Waplauken (Voplaukis) vietovėje, prie Kruvinojo 
kalno, gyvena ir nedidelis būrys lietuvių. Jie čia, 
žuvusiųjų brolių šaukiami, atėjo gyventi po mū-
šio, kai kryžiuočių kariuomenė žiauriai sutriuškino 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio dalinį.

GINTARAS LUČINSKAS
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Istorijos faktai liudija, kad Voplaukio mūšis įvyko 1311 metais 
Prūsijos žemėje, netoli Voplaukio kaimo, esančio į šiaurės rytus nuo 
Kentšino miesto Varmijos Mozūrų vaivadijoje. Vytenis surengė bent 
aštuonis žygius į Prūsijos žemes. Vienas iš dviejų 1311 metais vyku-
sių puolimų pavadintas Voplaukio mūšiu. Palyginti nemažai (ir ne-
palankiai) apie jį rašė kryžiuočių kronikininkai. Šiam mūšiui atminti 
pastatytas lauko akmuo su pavaizduotomis Vokiečių ordino riterio ir 
lietuvių kario figūromis. Dabar šioje vietoje kas keleri metai rengiama 
istorinio mūšio rekonstrukcija.

Grįžkime prie romano. Lietuvių, gyvenančių Bartos miške, liki-
mas žiaurus. Pagrindinė veikėja – raganos dukra Aušra, netekusi savo 
artimųjų, gyvena besikuriančio miesto aplinkoje, kur visi jau tapę 
krikščionimis. Aušra, norėdama išlikti, pereina daug išbandymų, kaip 
nendrė „lenkiasi, bet nepasiduoda“.

Knyga labai gera, turinys įtraukia, su didžiule aistra skaitoma kie-
kviena eilutė ir vis stebina nuotykių eiga. Čia randame visko: įvairių 
tipų meilės, žmonių žiaurumo ir gerumo kontrastų, statymų ir grio-
vimų, rūstumo ir malonės bei nenutrūkstamos magiškos jėgos, ver-
čiančios žmogų ir gamtą prisiderinti, norint pratęsti gyvenimo trukmę. 
Nors veiksmas vyksta viduramžiais, daugelis problemų aktualios ir 
šiandien.

Knyga „Raganos atsivertimas“ buvo nominuota Varmijos ir Mo-
zūrų literatūrinei dovanai, susilaukė skaitytojų apdovanojimo. Tikima-
si kitų romano tomų.

Būtų puiku, jei ši knyga pasirodytų ir lietuvių kalba. Lietuvos 
skaitytojai taip pat galėtų pasimėgauti darniomis mintimis ir pasi-
džiaugti gaivinančia baltų kultūros galia.

Marytė 
Malinauskienė

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, 
Gižicke, Olštine. Dirbo Pristavonių, Navinykų pagrindinėse mokyklose, Ce-
chanovo vaikų darželyje, Kolno pagrindinėje mokykloje ir Olštino pagrindi-
nėse mokyklose. 2006 m. baigė bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos 
podiplomines studijas Olštino universitete. Dabar – Punsko Dariaus ir Girėno 
pagrindinės mokyklos bibliotekininkė. 

JOANOS ŽAMEJC „RAGANOS ATSIVERTIMAS“ – MAGIŠKAS ISTORINIS ROMANAS
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AlgIMANTAs kATIlIUs

SEINų KUNIGų SEMINARIJA  
IR JUSTINO STAUGAIČIO STUDIJOS

Seinų kunigų seminarija svarbi tiek lietuvių, tiek lenkų kultūrinei 
ir istorinei atminčiai. Joje mokėsi daug Lietuvos ir Lenkijos kultūrai 
bei dvasiniam gyvenimui nusipelniusių žmonių. Vienas iš šios semi-
narijos auklėtinių – vyskupas Justinas Staugaitis. Seminarijoje keletą 
metų mokėsi Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka, ją lankė taip 
pat Lietuvos kultūroje ir visuomeniniame gyvenime pasižymėję as-
menys: vysk. Vincentas Borisevičius, vysk. Pranciškus Būčys, prof. 
istorikas Jonas Totoraitis, Seinų „Šaltinio“ spaustuvės steigėjas Juo-
zapas Laukaitis, poetas Vincas Mykolaitis-Putinas, politikas Mykolas 
Krupavičius ir kt. Šios seminarijos lenkai auklėtiniai: arkivyskupas 
Romualdas Jalbžykovskis, palaimintuoju paskelbtas kun. Mykolas 
Piaščinskis (Piaszczyński).

Šiame straipsnyje bus akcentuojami kai kurie seminarijos istori-
jos momentai ir ryškesni J. Staugaičio pasisakymai apie Seinų kunigų 
seminarijoje praleistus metus. 

Žvelgdami į Seinų kunigų seminarijos istoriją, pabandysime ak-
centuoti tris momentus: įsigilinti į priežastis, lėmusias Seinų kunigų 
seminarijos atidarymą, klierikų tautinę sudėtį ir seminaristų lituanisti-
nę veiklą kaip svarbią moderniosios lietuvių tautos formavimuisi. 

Nuo pat Vygrių vyskupijos įsikūrimo pastoraciniam darbui la-
bai trūko kunigų. Viena iš priežasčių buvo ta, kad daug jų pasitraukė 
iš Prūsijos į Vilniaus ir Žemaičių vyskupijas. Problemai spręsti buvo 
kviečiami vienuoliai, kurie dažniausiai atvykdavo iš Vilniaus vyskupi-
jos. Vygrių bei Seinų (Augustavo) vyskupijose jie gaudavo iš Romos 
sekuliarizaciją ir tapdavo dieceziniais kunigais. Tačiau toks dvasinin-
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kų komplektavimo būdas turėjo įtakos jų išsilavinimo, 
drausmės ir moralės kokybei. Tai buvo viena iš prie-
žasčių, vertusių vyskupijos hierarchus galvoti apie 
savos diecezinės kunigų seminarijos kūrimą. Žinoma, 
buvusių vienuolių įsitraukimas į pastoracinį gyvenimą 
leido sumažinti kunigų trūkumą. Kita priežastis, kuri 
turėjo įtakos diecezinės kunigų seminarijos steigimui, 
tai dvasininkų, mokančių lietuvių kalbą ir galinčių 
pastoracinį darbą dirbti lietuviškoje vyskupijos daly-
je, trūkumas. Vykti iš lietuviškos vyskupijos dalies į 
seminariją jaunuolius galėjo paskatinti jos geografinė 
padėtis prie lietuvių gyvenamų žemių. 

Įdomus aspektas – Seinų kunigų seminarijos klie-
rikų nagrinėjimas tautiniu požiūriu. Remiantis socia-
linės ir geografinės kilmės dokumentais galima kons-
tatuoti, kad 1826–1903 m. Seinų kunigų seminarijoje 
galėjo būti 80 % ar 81 % lietuviškai kalbančių valstie-
tiškos kilmės asmenų, t. y. etninių lietuvių, kilusių iš 

etninių lietuviškų parapijų. Kalbėti apie 1904–1914 m. 
Seinų kunigų seminarijos tautinę priklausomybę paprasčiau, nes yra 
išlikę 1904–1908 m. oficialūs duomenys apie klierikų tautinę priklau-
somybę. Tuo laikotarpiu seminarijoje mokėsi 55,5 % lietuvių, 43,6 % 
lenkų ir vienas baltarusis (0,9 %). Paskutiniais seminarijos gyvavimo 
metais stengtasi subalansuoti lietuvių ir lenkų tautybių klierikų skai-
čių (t. y. abiejų tautų narių – per pusę).

Seminarijos reikšmė XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios tau-
tiniame judėjime, tautinės tapatybės formavime pirmiausia pasireiškė 
per klierikų lituanistinę veiklą, dažniausiai slaptą, pačioje seminarijoje 
ir jų visuomeninį darbą išėjus dirbti į parapijas. Parapijose jie prisidėjo 
prie lietuvių kalbos įvedimo pridėtinėse pamaldose, pamokslų sakymo, 
giedojimo lietuvių kalba. Organizuotą klierikų veiklą pradėjo Antanas 
Staniukynas, kuris seminarijoje mokėsi 1884–1889 metais. Pirmiausia 
jis įkūrė lietuviškų knygų bibliotekėlę; iš jos skaitytojų susibūrė klieri-
kų organizacija. Organizacijos įstatuose numatyti šie veiklos priorite-
tai: palaikyti žmonėse lietuvišką dvasią ir išėjus iš seminarijos platinti 
lietuvišką spaudą; patiems klierikams lavinti lietuvių kalbą, tobulinti 
lietuvišką stilių, kad būtų galima be barbarizmų sakyti pamokslus, to-
dėl klierikai nutarė tarp savęs kalbėti lietuviškai. Kiekvienas organiza-
cijos narys turėjo per metus parašyti vieną lietuvišką referatą. Susirin-
kimai vykdavo poilsiui skirtu laiku, juose buvo skaitomi ir aptariami 

Vysk. Justinas Staugaitis

AlgIMANTAs kATIlIUs
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klierikų parašyti referatai, deklamuojamos eilės, skaitomi lietuviški 
leidiniai, vykdavo diskusijos lietuviškomis temomis. Seminarijos rū-
mai buvo tapę draudžiamų lietuviškų knygų platinimo centru. Klieri-
kai slaptą lietuvišką literatūrą kaupė ne tik savo bibliotekėlėje, bet ir 
stengėsi lietuvišką spausdintą žodį platinti toliau. Vykdami atostogų 
į parapijas, jie platino knygas tikintiesiems, kad jos būtų prieinamos 
didesniam žmonių ratui. Vienas svarbus klierikų lituanistinės veiklos 
aspektas buvo slaptas lietuvių kalbos mokymasis, kol nebuvo oficialiai 
įvestas lietuvių kalbos dėstymas 1904 metais. Lietuvių kalbos žinios 
buvo reikalingos, kad klierikai pasiruoštų pastoraciniam darbui,  t. y. 
pamokslų sakymui taisyklinga lietuvių kalba.

Justinas Staugaitis Seinų kunigų seminarijoje mokėsi 1885– 
1890 m. Apie praleistą laiką seminarijoje daugiausia sužinome iš jo 
paties atsiminimų. Stojant į kunigų seminariją, labai svarbus pašau-
kimo klausimas. Iš kunigo atsiminimų matyti, kad J. Staugaitis jautė 
pašaukimą kunigystei. Tačiau jį kamavo rūpestis, kur gauti lėšų moks-
lui seminarijoje. Tėvas nebuvo pajėgus padėti finansiškai. Mokydama-
sis gimnazijoje, galėjo pats užsidirbti pinigų pragyvenimui. Įstojęs į 
seminariją, tokių galimybių neturėjo. Tačiau netikėtai atėjo pagalba. 
Naumiesčio klebonas kanauninkas Saliamonas Oleka pasikvietė Jus-
tiną Staugaitį ir pranešė, kad miręs Keturvalakių klebonas Juozapas 
Šipaila paliko pinigų stipendijai vienam klierikui iš Šipailos giminės.  
J. Staugaitis buvo kaip tik iš tos giminės. 

Atsiminimuose J. Staugaitis aprašo savo kelionę į Seinus, mini, 
kokį pirmą įspūdį padarė Seinai, katedra ir seminarijos rūmai, rekto-
rius prelatas Paulius Krajevskis, aprašo stojamąjį egzaminą. Egzamine 
dalyvavo pats vyskupas Petras Paulius Viežbovskis, kapitulos prela-
tai ir kanauninkai, seminarijos profesoriai. Tarp egzaminuotojų buvo  
J. Staugaičio klebonas kanauninkas S. Oleka. J. Staugaitis rašo: „Man 
tai buvo malonu, nes juk ne visi aspirantai turėjo tarp egzaminatorių 
savo kleboną, net kanauninką.“ Egzaminą laikė 46 kandidatai, o iš-
laikė 14. Pagrindinė kliūtis, su kuria susidurdavo klierikai, tai lenkų 
kalbos nemokėjimas. J. Staugaitis pripažįsta, kad jis gerai mokėjo len-
kų kalbą. Žvelgiant į įstojusiųjų pavardes ir kilmės vietą matyti, kad 
daugelis jų – tai lietuviai, nors, kaip rašo J. Staugaitis, „mozūrų pro-
centas buvo gana didelis 6 iš 14“. Aštresnių susikirtimų tarp lenkų ir 
lietuvių nebuvo, bet smulkesnių pasitaikydavo, nes lietuviai jau buvo 
tautiškai susipratę. 

Seminarijoje J. Staugaitis praleido penkerius metus. Apibendrin-
damas Seinuose praleistą laiką rašė: „Anais laikais Seinų seminarija 

SEINų KUNIGų SEMINARIJA IR JUSTINO STAUGAIČIO STUDIJOS
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buvo perdėm lenkiška įstaiga. Teologijos ir filosofijos mokslams, tiesa, 
buvo vartojama lotynų kalba, bet šiaip visa kas buvo lenkiškai: lenkiš-
kai buvo dėstomi visi vadinamieji pagalbiniai mokslai, lenkiškai būda-
vo sakoma mums konferencijos, visi mokytojai su mumis kalbėdavosi 
tik lenkiškai.“ Tačiau toliau J. Staugaitis teigia: „Bet reikia pripažinti, 
kad niekas mūs dėl lietuvių kalbos nepersekiojo. Jei pasišaipydavo iš 
mūs, tai patys draugai lenkai, vadinamieji mozūrai. Vyresnybė mums 
dėl lietuvybės jokių priekaištų nedarydavo. Rekreacijų metu padainuo-
davome. Dainuodavome daugiausia lietuviškai. Seminarijos vyresny-
bė girdėdavo, bet nė pusės žodžio nesakydavo.“ Seminarijoje klierikai 
skaitydavo draudžiamą lietuvišką spaudą: „Aušrą“, „Šviesą“. 

Savo atsiminimuose J. Staugaitis mini ir seminarijos profeso-
rius: rektorių P. Krajevskį, profesorius Eliziejų ir Matą Strimavičius, 
Martyną Čepulevičių, Pranciškų Augustaitį, Antaną Radžiūną, rusų 
kalbos dėstytoją, mokytoją Juozapą Kairiūkštį. Studijas seminarijoje  
J. Staugaitis vertino kritiškai: „Būtino apologetikos mokslo, kaip ats-
kiro dalyko, pamokų visiškai nebuvo. Filosofija, teologija ir istorija 
buvo mums taip dėstomos, lyg kad mes būtume gyvenę XIV amžiuje, 
lyg kad šiandien jokių klausimų nebūtų. Trumpai kalbant, seminarijoj 
viešpatavo sena rutina. Į gyvuosius gyvenimo klausimus, kurie nedavė 
mums ramumo, patys apgraibomis ieškojome atsakymų knygose. Bet 
ir dėl knygų skaitymo jokių nurodymų mes neturėjome.“ J. Staugaitis 
stengėsi papildomai savarankiškai mokytis, skaitė laikraštį „Przegląd 
Katolicki“. Nepaisant to, Seinų kunigų seminarija gerai paruošdavo 
būsimus kunigus pastoraciniam darbui parapijose, bet, kaip teigia  
J. Staugaitis, neparengdavo moksliniam darbui.

AlgIMANTAs kATIlIUs (g. 1959 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų dakta-
ras. 1985 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos 
rankraštyno vedėjas, XIX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotojas.
Mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija XIX–XX a. ir Už-
nemunės istorija XIX a. Šiomis temomis paskelbė per 100 publikacijų. Monografi-
jos Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX–XX a. pra-
džia) (2009) autorius, knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams  
(1898 m.) (2012) sudarytojas. 

Algimantas Katilius

AlgIMANTAs kATIlIUs
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ARTŪRAS SVARAUSKAS

JUSTINO STAUGAIČIO POLITINėS VEIKLOS 
FRAgMENTAI NEPRIklAUsOMOJE  
LIETUVOJE 1918–1926 M.

Kaip galima apibūdinti Justiną Staugaitį? Jis – dvasininkas, akty-
vus visuomenės veikėjas ir politikas, kurio parašą randame po 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktu.

Kaip asmuo – kruopštus, turėjęs gerą iškalbą, mokėjęs kalbėti eks-
promtu, tačiau dažniausiai savo politines kalbas ruošdavęs iš anksto ir 
pedantiškai. Gabus publicistas. yra parašęs apie 400 įvairių komenta-
rų, straipsnių, brošiūrų ir kitokių leidinių aktualiais religinio, visuome-
ninio, politinio, kultūrinio gyvenimo bei socialinių reikalų klausimais. 
Temų įvairovė rodė asmens erudiciją ir platų pažiūrų spektrą. Gebėji-
mas analizuoti ir suvokti esmines visuomenės problemas – dar vienas 
J. Staugaičio, kaip politiko, bruožas. Jo skvarbią mintį liudija parengtų 
ir publikuotų atsiminimų kokybė. Tekstas apima beveik 600 puslapių. 
Reikšminga tai, kad J. Staugaitis atsiminimuose aprašė ne tik asme-
ninę patirtį, bet ir analizavo to meto politinį, visuomeninį kontekstą1. 
Praeities tyrėjui tokie tekstai tikras lobis.

Šie asmeniniai gebėjimai leido J. Staugaičiui tapti gerbtinu poli-
tiku prieškario Lietuvoje. Nors jo oficiali politinė veikla truko tik iki 
1926 m. pavasario (vėliau atsidėjo dvasinei tarnystei), per šį laikotarpį 
užėmė įvairias svarbias valstybines pareigas. Apie viską iš eilės.

Pradedant 1905 m. kunigas J. Staugaitis pasižymėjo kaip gabus 
publicistas, rašė įvairiomis temomis. Daugiausia apie pasaulietinės 
ir dvasinės valdžių santykius, apie religijos reikšmę visuomenės mo-

1 Staugaitis J., Mano atsiminimai, Vilnius, 2006, 624 p.

SEINų KUNIGų SEMINARIJA IR JUSTINO STAUGAIČIO STUDIJOS
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ralinei dorai. Gilinosi į švietimo ir raštingumo plėtros klausimus bei 
akcentavo socialinio teisingumo visuomenėje svarbą. Pastaroji tema 
J. Staugaičiui tapo itin reikšminga, nes XIX a. pabaigoje popiežius 
Leonas XIII paskelbė žymiąją encikliką Rerum novarum. Joje ragino 
dvasininkiją rūpintis ne tik dvasiniais darbininkų ir skurstančiųjų rei-
kalais, bet ir prisidėti prie socialinio teisingumo visuomenėje įgyven-
dinimo. J. Staugaitis tapo vienu aktyviausių šios tais laikais modernios 
idėjos skleidėjų Lietuvoje2. Tai lėmė ir jo politinį pasirinkimą – tapo 
krikščioniškosios demokratijos populiarintoju. Vėliau vienu šios par-
tijos lyderių. Kaip jos kandidatas, 1920 m. deleguotas į Lietuvos par-
lamentą.

Galima teigti, kad J. Staugaičio „profesionali“ politinė veikla 
prasidėjo Pirmojo pasaulinio karo metais. Tada jis spaudoje kreipėsi į 
Lietuvos kunigiją ir dalinosi mintimis apie tai, kaip turėtų elgtis dva-
sininkas karo negandų metu. Viena pagrindinių J. Staugaičio minčių – 
kunigas visada turi likti kartu su parapijos nariais. Kad ir kas nutiktų, 
jis neturi teisės pasitraukti. Šia mintimi vadovavosi pats. Kai 1915 m. 

2 Staugaitis J., Darbininkų klausimas, Seinai, 1912, 46 p.

Lietuvos Tarybos prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Jokūbas Šernas, pirmininkas 
Antanas Smetona, vicepirmininkas Jurgis Šaulys, antrasis vicepirmininkas Jus-
tinas Staugaitis. Berlynas, 1918 m. Fotoateljė Emilie Bieber. Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas. P-19259

ARTŪRAS SVARAUSKAS
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Vokietija okupavo Lietuvos teritoriją, didelė dalis gyventojų pasitrau-
kė nuo fronto į Rusijos gilumą. J. Staugaitis buvo vienas iš nedaugelio, 
kurie nepabūgo naujos okupacinės valdžios ir liko Lietuvoje. Kaip žy-
mus visuomenininkas ir gerbtinas asmuo – 1917 m. deleguotas į pir-
mąją lietuvių konferenciją Vilniuje. Ši konferencija svarbi tuo, kad joje 
pirmą kartą viešai suformuluota ir paskelbta mintis apie aukščiausią 
lietuvių tautos tikslą – valstybės nepriklausomybę. Iki tol daugiausia 
buvo kalbama apie Lietuvos autonomiją Rusijos imperijos sudėtyje. 
Konferencijos metu J. Staugaitis išrinktas į 20 asmenų Tarybą. Tai 
buvo svarbiausia to meto politinė lietuvių institucija. Šie 20 asmenų 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvą paskelbė nepriklausoma valstybe.

Vienas Tarybos narių, taip pat 1918 m. Akto signataras ir žymus 
diplomatas Petras Klimas, apibūdindamas visus 1917 m. išrinktus Ta-
rybos narius, pažymėjo išskirtinį J. Staugaičio asmenybės bruožą – 
„pedantišką rūpestingumą“. Anot P. Klimo, J. Staugaitis jau tada buvo 
įtraukiamas į visus Tarybos „sekretus“3. Kitaip tariant, jam buvo pati-

3 klimas P., Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, Vilnius, 1991, p. 7. 

Lietuvos Taryba, pasirašiusi 1918 m. vasario 16 d. valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, 
Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras 
Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizaus-
kas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, 
Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, 
Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. Vilnius, 1918 m. vasario mėn. Fotografas 
A. Jurašaitis. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. A073-P0955
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kėta žinoti visas slaptas politikos subtilybes. Tai rodo šios asmenybės 
erudiciją, tvirtą charakterį. Tikriausiai dėl to J. Staugaitis Nepriklau-
somybės Akto paskelbimo išvakarėse buvo išrinktas į Tarybos prezi-
diumą. Tapo vicepirmininku. Kitaip tariant, vienu iš trijų svarbiausių 
naujai susikūrusios tautinės Lietuvos valstybės asmenų.

Po metų jam patikėta svarbi diplomatinė misija. 1919 m. liepą 
atstovavo Lietuvai Paryžiaus taikos konferencijos metu vykusiame 
Baltijos reikalų komisijos posėdyje. Tai vienintelis posėdis, kuriame 
buvo svarstomas Lietuvos klausimas. J. Staugaitis turėjo supažindinti 
ir įtikinti užsienio valstybių diplomatus, kad nepriklausomybę paskel-
busi Lietuva yra pajėgi išlikti savarankiška. Jis mėgino įtikinti užsie-
nio diplomatus remti valstybės nepriklausomybę, pripažinti Lietuvą. 
Tiesa, veikimo sąlygos buvo sunkios, nes Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
valstybės, netapo lygiateise Taikos konferencijos nare.

Įgavęs diplomatinio darbo patirties, 1920 m. rudenį vėl išvyko į 
didžiąsias Europos sostines – Londoną, Paryžių, Romą. Lankėsi Va-
tikane ir bendravo Lietuvos pripažinimo bei diplomatinių santykių 
su Šv. Sostu užmezgimo klausimais. Po ketverių metų jam dar kartą 
patikėta sudėtinga diplomatinė misija – 1924 m. gruodį vadovavo Lie-
tuvos misijai, kuri Vatikane turėjo atstovauti Lietuvos bažnytiniams 
interesams.

J. Staugaičio, kaip politiko, veiklos apogėjus – 1920–1926 m. pa-
vasaris. Šiuo laikotarpiu jis išrinktas į tris pirmuosius Lietuvos Seimus 

Vilniaus konferencijos (1917 m. rugsėjo 18–22 d.) prezidiumas ir sekretoriatas. 
Šios konferencijos metu buvo išrinkta Lietuvos Taryba. Iš kairės: Peliksas Bugai-
liškis, Kazys Bizauskas, Kazimieras Šaulys, Justinas Staugaitis, Jonas Basanavi-
čius, Steponas Kairys, Antanas Smetona, Jonas Vileišis, Povilas Dogelis, Juozas 
Paknys, Jurgis Šaulys, Mykolas Biržiška, Juozas Stankevičius, Petras Klimas. Vil-
nius, 1917 m. rugsėjo mėn. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. P-05864
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(Steigiamąjį, I, II). Steigiamajame seime priklausė krikščionių demo-
kratų (KDP) frakcijai. Kituose seimuose – prie KDP veikusios ir jos 
įtakoje buvusios konservatyvios Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) 
frakcijos narys. Tai atitiko jo nuosaikias ir artimas Prezidentui Alek-
sandrui Stulginskiui politines pažiūras.

Parlamentuose buvo renkamas vicepirmininku ir 1923–1926 m. 
(su pertraukomis) patikėta atsakomybė vadovauti Seimui. Tais me-
tais išrinktas Seimo pirmininku. Amžininkai prisimena, kad jis buvo 
„griežčiausias iš visų Seimo pirmininkų ir nešykštėdavo atstovams, 
kurie savo kalbose nukrypdavo nuo temos, įspėjimų ir pastabų“4. 
Seimo pirmininko postas reikšmingas dar ir tuo, kad remiantis Kons-
titucija valstybės Prezidentui išvykus iš šalies – Seimo pirmininkas 
turėjo pavaduoti Prezidentą. Taigi J. Staugaitis formaliai galėjo tapti 
svarbiausiu asmeniu Lietuvoje. Beje, 1922 m. rudenį I Seimo pirmajam 

4 Laukaitytė R., Justinas Staugaitis. Lietuvos steigiamojo seimo (1920–1922 metų) narių 
biografinis žodynas, Vilnius, 2006, t. 2, p. 360–362.

Karo mokyklos atidarymo iškilmių dalyviai. Iš kairės sėdi: pirmas – Karo mo-
kyklos viršininkas Jonas Galvydis-Bykauskas, ketvirtas – Ministro Pirmininko 
pavaduotojas Aleksandras Stulginskis, penktas – Valstybės Tarybos pirmininkas 
Stasys Šilingas, šeštas – Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, sep-
tintas – Žemaičių vyskupas Pranas Karevičius, aštuntas – Valstybės Tarybos vice-
pirmininkas Justinas Staugaitis, devintas – kunigas Kazimieras Šaulys, vienuolik-
tas – krašto apsaugos ministras Antanas Merkys. Kaunas, 1919 m. balandžio 1 d. 
Fotografas nenurodytas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. P-00038
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posėdžiui pagal tradiciją vadovavo vyriausias parlamentaras. Juo tada 
buvo J. Staugaitis, sulaukęs 56 m. amžiaus. Šis epizodas atskleidžia ir 
įdomių detalių apie Lietuvos politinio gyvenimo realijas – valstybės 
kūrybos darbe dalyvavo jauni žmonės.

Kaip minėta, nuo 1923 m. J. Staugaitis buvo renkamas Seimo pir-
mininku. Tada susiklostė įdomi situacija. Seimui vadovavo Justinas 
Staugaitis, kuris paprastai vadovavo rytiniams posėdžiams. O pir-
muoju Seimo vicepirmininku išrinktas Jonas Staugaitis, kuris papras-
tai vadovavo popietiniams posėdžiams. Jie buvo giminaičiai, tačiau 
skirtingų ideologinių pažiūrų. Tiesa, kurį laiką Lietuvos Seime dirbo 
ir trečiasis – Antanas Staugaitis. Pastarasis buvo Justino Staugaičio 
brolis.

Koks J. Staugaičio palikimas modernios Lietuvos valstybės poli-
tinėje istorijoje? Vienas atsakingiausių ir valstybiniu požiūriu reikš-
mingų darbų kuriantis valstybei – Konstitucijos rengimas. J. Staugai-
tis dirbo Steigiamojo seimo Konstitucijos komisijoje. Pastaroji rengė 
svarbiausio šalies įstatymo projektą. Tada buvo iškilęs aštrus ginčas 
– reikia Lietuvai Prezidento institucijos ar ne? Kairiųjų partijų dele-
gatai Prezidento instituciją laikė „grįžimu į reakcinį carinį valdymą“. 
Dešinieji, tarp jų ir J. Staugaitis, tam argumentuotai prieštaravo. As-

ARTŪRAS SVARAUSKAS

Lietuvos Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų blokas. Justinas Staugaitis 
sėdi pirmoje eilėje antras iš kairės. Kaunas, 1920 m. Fotografas nenurodytas. 
Lietuvos albumas, parengė L. Gira, Kaunas, 1921, p. 86.
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meniškai jis išsiskyrė ir iš savo bendrapartiečių, iškeldamas modernią 
tam laikmečiui idėją, kad Prezidentą Lietuvoje turėtų rinkti jos pilie-
čiai. Nors ši mintis nebuvo įgyvendinta ir rinkimų teisę sau rezervavo 
parlamento nariai, tačiau svarstymuose apie Vyriausybės formavimo 
principus į J. Staugaičio nuomonę buvo atsižvelgta. Buvo siūlomi net 
trys variantai. Pirma, Prezidentas skiria ministrus ir juos atleidžia. An-
tra, Seimas renka ministrus visai kadencijai. Trečia, Prezidentas pasi-
renka Ministrą pirmininką ir jis formuoja Kabinetą. J. Staugaitis buvo 
trečiojo kelio šalininkas. Tokios nuostatos ir įtvirtintos Konstitucijoje. 

Jam, kaip dvasininkui, itin rūpėjo valstybės ir Bažnyčios santy-
kiai. Tuo labiau kad iki 1926 m. balandžio Lietuvoje nebuvo įsteig-
ta bažnytinė provincija. Neapibrėžtumą skatino ir Seime vykusios 
aštrios diskusijos tarp politinių oponentų dėl principinio klausimo – 
kokią vietą valstybėje turi užimti Bažnyčia? Buvo diskutuojama dėl 
švietimo sistemos kūrimo ir Bažnyčios reikšmės šioje srityje. Be to, 
buvo kalbama apie tikybos mokymą mokyklose. Pažymėtina, kad 
J. Staugaitis, gindamas Bažnyčios interesus, visada elgėsi korektiškai 
oponentų atžvilgiu. Pats buvo tolerantiškas kitokių pažiūrų asmenims. 
Dar viena ryški veiklos Seime kryptis – siekis įgyvendinti Leono XIII 
enciklikose išdėstytas mintis apie socialinį teisingumą. J. Staugaitis 
domėjosi aktualiais socialinių reformų klausimais.

Nors 1926 m. balandį paskirtas Telšių vyskupijos ordinaru ir 
Klaipėdos prelatūros valdytoju atsidėjo tiesioginiams dvasininko rei-
kalams, „neužsidarė zakristijoje“. Kaip autoritetingas asmuo, stengėsi 
ginti tikinčiųjų interesus. 

Politinę J. Staugaičio veiklą ir indėlį į valstybingumo kūrimą api-
būdina keli epizodai. Pirmiausia, kuriantis valstybei, jam buvo pati-
kėti aukšti politiniai postai. Antra, dėl autoriteto ir aukštos politinės 
kultūros jis buvo gerbiamas tarp politinių oponentų ir tapo viena retų 
asmenybių, apie kurią su pagarba atsiliepė daugelis.

Artūras Svarauskas

ARTŪRAS SVARAUSKAS (g. 1981 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų 
daktaras, mokslo darbuotojas, 2012 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendi-
jos laureatas. Nuo 2004 m. – LII XX amžiaus istorijos skyriaus v. laborantas, 
nuo 2011 m. – jaunesnysis mokslo darbuotojas. Pagrindinės mokslinių interesų 
kryptys: Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. politinė raida,  politinė katalikybė 
XX a. Europoje. Specializuojasi Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940 m.) de-
šiniųjų partijų politinės veiklos tyrimų srityje.
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SIGITAS BIRGELIS

VySK. JUSTINAS STAUGAITIS –  
LIETUVIų TAUTOS MILŽINAS

Kiek jėgų, kiek dvasios kaupės Tavyje, –
Rodos, visą Lietuvą nešei kaip Kristoforas.
Tavo pėdsakai kaip akmenyje įminti,
Amžiais degs Tava auka už Lietuvos gerovę.
Kalba liaudis, kalba,
Kad kadaise milžinai gyveno:
Juk milžinkapiai ne pasaka – tikrovė.
Tai ir Tu už tautą išėjai į kovą!..
Tai ir Tu kaip milžinas buvai!.. kaip milžinas…
                                                                  Kun. J. Stakauskas

2016 m. lapkričio 14 d. sukako žymaus Lietuvos politiko ir vi-
suomenės veikėjo vysk. Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės. 
Jis neginčijamai viena ryškiausių XX a. pradžios Lietuvos asmeny-
bių, vienas iš mūsų liaudies apdainuotų milžinų, kaip Kristoforas ant 
savo pečių nešęs Lietuvą iš tamsios vergijos į laisvės šviesą. Tai buvo 
žmogus, kuris įrėžė savo pėdsakus beveik visuose svarbiausiuose  
XX a. pirmosios pusės Lietuvos valstybės kūrimo įvykiuose. Jo var-
das turėtų visiems laikams išlikti Lietuvos istorijoje ir mūsų atmintyje.  
J. Staugaitis turėtų būti mums kelrodis, kaip gyventi, kokiomis verty-
bėmis vadovautis. Beje, jo vardas ir darbai šiandien nepelnytai visiškai 
pamiršti. Kaip tai įmanoma?

Sovietmečiu ši asmenybė buvo šalinama iš istorinės atminties. 
1966 m. dėl žinomų priežasčių Lietuvoje nepaminėtas vyskupo gimi-
mo šimtmetis. Nepriklausomoje Lietuvoje 1991 m. užmiršta deramai 
paminėti jo 125-ąsias gimimo metines. Nedaug apie jį kalbama ir da-
bar, 2016-aisiais, minint 150-ąsias J. Staugaičio gimimo metines.
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J. Staugaitis – sumanus kultūrininkas, diplomatas, politikas, rašyto-
jas, teologas, veiklus kunigas ir ryžtingas vyskupas – savo gyvenimu ir 
darbais artimai susijęs su Seinais. Čia mokėsi kunigų seminarijoje, keletą 
metų redagavo Seinų „Šaltinio“ spaustuvėje leidžiamą žurnalą „Vado-
vas“. Seinuose parašė daugybę aktualių straipsnių įvairiais slapyvar-
džiais. Į jo straipsnius atsiliepdavo bemaž visa ano meto lietuvių spauda.

Kaip pažymi vysk. Jonas Kauneckas, J. Staugaičio gyvenimo šū-
kis buvo: „Reikia“. Kai Lietuvai reikėjo siekti nepriklausomybės, sto-
jo dirbti politinio darbo, kai būtina buvo gintis nuo bedievybės, rašė 
apologetinius straipsnius bei knygas, kai žūtbūtinai reikėjo mokyklų 
ir prieglaudų – jas steigė, kai reikėjo kunigų seminarijos – ją pastatė 
ir įkūrė.

Prireikus dalyvavo Vilniaus lietuvių konferencijoje, buvo Lietu-
vos Tarybos narys, Vasario 16-osios akto signataras, Steigiamojo Sei-
mo narys, derybininkas ir diplomatas. Ko tik reikėjo nepriklausomai 
Lietuvai, tai jis darė.

Tai buvo nepaprastai ryžtingas ir tiesus asmuo. ėjo tik tiesiai, ne-
nukrypdamas nei į kairę, nei į dešinę. Net mirdamas mąstė apie Tėvy-
nę. Paskutiniai jo žodžiai: „Dieve, neapleisk Lietuvos“.

J. Staugaitis gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose, Šakių aps-
krityje. Šeimoje buvo vyriausias iš penkių vaikų. Mokėsi Naumiesčio 
pradinėje mokykloje, vėliau Marijampolės gimnazijoje. 1890 m. baigė 
Seinų kunigų seminariją. Tais pačiais metais buvo įšventintas kunigu. 
Kunigavo įvairiose Lietuvos ir Lenkijos vietose: Alytuje, Balbierišky-
je, Seinų vyskupijos bažnyčiose, Varšuvos Šv. Aleksandro bažnyčioje. 
1905 m. grįžęs į Lietuvą, Marijampolėje įsteigė „Žiburio“ draugiją. Jo 
sumanymu ir iniciatyva šiame krašte buvo įkurtos kelios pradžios mo-
kyklos, senelių ir vaikų prieglauda, mergaičių progimnazija, įsteigta 
„Žagrės“ draugija, „Žiburio“ draugija neturtingiems moksleiviams 
bei studentams remti, pirmasis Lietuvoje vaikų darželis.

Dirbo mokslo ir spaudos darbus. Nuo 1911 m. buvo Lietuvių 
mokslo draugijos narys, 1909–1912 m. žurnalo „Vadovas“ redakto-
rius. Pasižymėjo kaip puikus publicistas, katalikybės ideologas. Savo 
darbus tikybos, moralės, politikos temomis spausdino „Šviesoje“, 
„Ūkininke“, „Viltyje“, „Vilniaus žiniose“, „Bažnytinėje apžvalgoje“, 
„Spindulyje“, „Tiesos kelyje“, „Švietimo darbe“, „Naujojoje Romu-
voje“ bei Seinuose leidžiamame „Šaltinyje“. Iš viso išleido 17 knygų, 
parašė daugiau kaip 350 straipsnių. 1934–1935 m. sukūrė trijų tomų 
romaną „Tiesiu keliu“. Išlikęs jo apysakos „Tarp jausmų ir pareigos“ 
170 puslapių rankraštis.
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Daug nuveikė lietuvių sielovados srity. Buvo Lekėčių, Pakuonio, 
Aukštosios Panemunės klebonas, Garliavos dekanas, Seinų kapitu-
los kanauninkas, prelatas. 1926 m. atkeltas į Telšius vadovauti naujai 
sukurtai Telšių vyskupijai. 1926–1943 m. buvo Telšių vyskupas ordi-
naras, Klaipėdos prelatūros valdytojas. 1927 m. įkūrė Telšių kunigų 
seminariją. Jo iniciatyva Telšių vyskupijoje buvo įsteigta 12 naujų pa-
rapijų ir bažnyčių, 5 vyrų, 11 moterų vienuolynų.

Nepaprastai svarbi buvo J. Staugaičio politinė veikla. 1917 m. 
rugsėjo mėn. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje, buvo išrink-
tas į prezidiumą, tapo Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. sausio mėn. 
išrinktas Lietuvos Tarybos vicepirmininku. Vėliau tapo Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signataru, Valstybės Tarybos vicepirmininku. 
1919–1920 m. buvo Lietuvos delegacijų dėl Lietuvos nepriklausomy-
bės užsienio šalyse vadovas. Steigiamojo Seimo atstovas, Steigiamojo 
Seimo vicepirmininkas. Pirmojo ir Antrojo Seimų atstovas, kelių ka-
dencijų Seimų vicepirmininkas ir pirmininkas.

Joks kitas Lietuvos kunigas nepasiekė tokios svarbos pareigų Lie-
tuvos politikoje ir Bažnyčioje kaip J. Staugaitis.

Jaunystė

Turbūt nedaug kas žino, kur yra Tupikų kaimas, kuriame 1866 m. 
lapkričio 14 d. gimė Lietuvos milžinas. Beje, Lietuvoje yra keli kaimai 
tokiu pavadinimu. J. Staugaitis gimė Žvirgždaičių valsčiaus (Šakių 
apskr.) Tupikų kaime. Ar prie kelio į Tupikus yra nuoroda „J. Staugai-
čio gimtinė“? Ar stovi ten jam pastatytas paminklas, ar yra įmūryta 
memorialinė lenta? Ar Tupikų kaimo gyventojai dar prisimena Stau-
gaičius, ar vyskupo atminimą puoselėja, ar didžiuojasi juo?

J. Staugaičio kelias į kunigystę buvo panašus kaip ir kitų to laiko 
Lietuvos jaunuolių. Savo atsiminimuose jis rašo: „Ar aš turėjau pa-
šaukimą į Bažnyčios tarnus? Vienas Dievas težino. Bažnyčios gies-
mės ir apeigos nuo pat mažų dienų didelio darydavo į mane įspūdžio. 
Noromis tarnaudavau šv. Mišioms, gėrėdavausi Bažnyčios iškilmėmis, 
klausydavau pamokslų. Kai kada pareidavo man galvon, kad gal ir 
man kada nors teks sakyti pamokslus, bet kur pasislėpęs, bandyda-
vau kartoti bažnyčioje girdėtą pamokslą, imituodamas kunigo balso 
intonaciją ir gestus. Tačiau ilgai melstis neturėjau kantrumo, kad ir 
kasdieninius poterius neapleisdavau. Bet kas liūdniausia, kad nebuvau 
tinkamai paruoštas pirmajai išpažinčiai ir šv. komunijai, todėl atlikda-
vau tai iš papratimo.“
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Būsimo Telšių vyskupo tėvas Mykolas Staugaitis užaugo be tėvo. 
Jis savo žmonos per daug nemylėjo. Buvo atšiaurus ir jos, ir vaikų 
atžvilgiu. Neturėjo nei mažiausio palinkimo į ūkį, nors buvo labai ga-
bus. Vos keletą dienų pasimokęs pas daraktorių, gerai rašė ir skaitė. 
Mėgdavo drožinėti iš medžio, piešti popieriuje gyvulius ir kt. Stau-
gaičių gryčios ir svirno durys buvo gražiai išdailintos Mykolo ranka. 
Į senatvę jis ėmė daryti kryžius bei šventųjų figūras. Jeigu būtų išėjęs 
mokslus, būtų tapęs nepaprastu žmogum. Deja, jam teko ūkininkauti, 
o ūkininkas buvo prastas.

J. Staugaičio motina Joana buvo visai kitokio būdo. Jai labai jau-
nai teko susidurti su gyvenimo kietumais. Dar neturėdama 16 metų 
neteko tėvų ir jai prisiėjo rūpintis ūkiu bei globoti jaunesniuosius se-
serį ir brolį. Labai jauna ji priėmė žentuosna to paties kaimo gyventoją 
Mykolą Staugaitį. Joana buvo minkšto būdo, labai jautrios širdies ir 
didelės energijos moteris.

Vyskupo tėvai Joana ir Mykolas nebuvo vykusi pora ir jų gyve-
nime nebuvę didelės harmonijos. Visa ūkio našta krito ant Joanos pe-
čių. Ji buvo ir „gaspadorius“, ir „gaspadinė“. Joana aptaisė trobesius, 
įsigijo gyvulių ir padargų. Buvo net 9 vaikų motina (4 jų maži mirė, 5 
užaugo). Joanai gyvenimo našta pasirodė per didelė. Ji mirė, eidama 
37 metus.

Apie savo motiną Justinas Staugaitis rašė: „(...) Kalėdų šventėms 
parvažiavęs, pastebėjau, kad mano mamytė labai sumenkusi ir dažnai 
kosti. Sakėsi, buvusi pas kelis gydytojus, bet jie nieko negelbsti. Pa-
galios duoda tokių įsakymų, kurių, ūkyje gyvenant, nesą galima išpil-
dyti. Seniau motinėlė labai mėgdavo bažnyčią. Šitų Kalėdų atostogų 
metu šventėms mamytė liepė bažnyčion ruoštis visiems. Jinai namieje 
pabūsianti, nes bijanti šalčio ir jaučiasi blogai.

Kad mamytė mus ir labai mylėjo, tačiau per daug glamonėtis su 
mumis nemėgdavo. Dažnai mums primindavo, kad žmogaus gyveni-
mas esąs sunkus ir juo mes būsime labiau išsilepinę, juo jis bus sun-
kesnis.

(...) Prasidėjus mokslui, tėvas tuoj rašo, kad motinėlė jau gulinti. 
Bet jis parvežęs gydytoją ir tikisi, kad gal pasveiksianti. Ir antras, ir 
trečias laiškas atneša man tą pačią žinią. Iš paskutinio laiško matau, 
kad ir tėvas jau susirūpinęs mūsų motinėlės sveikata ir rimtai dėl jos 
ima abejoti. Aš nekantriai laukiu Velykų švenčių. Darbas man ima 
nesisekti, mano mintys nuolat prie sergančios motinos patalo. Aš ją 
ir sapne nuolat sapnuoju. Aš pasidariau rimtas, mažakalbis. Draugai 
sakė: „Gavo užvaizdos vietą, tai nupuiko“.
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Pagaliau atėjo taip laukiamos Velykų atostogos. Žinia, kokie mūsų 
pavasariai: keliai ir orai kuo bjauriausi! Tėvas parašė, kad parvažiuo-
čiau su žydu lig Naumiesčio: ten būsiąs atsiųstas arklys parjoti namon.

Į Naumiestį atjojo pats tėvas. Suėjęs jį, pirmiausia, žinoma, klau-
siau nuo motinėlės sveikatos. – Taip sau, nieko! – atsakė man tėvas. 
Bet aš girdžiu, kad jis ką tai pasakoja pašnabždomis savo broliui, o 
mano dėdei. Aš suprantu, kad čia negera.

(...) Kelias iš Naumiesčio į Tupikus man pasirodė be galo ilgas. 
Pagaliau, pusėtinai sušlapę ir nušalę, parjojova. Aš, nulipęs nuo arklio, 
tuoj skubinausi prie motinėlės patalo. Jos ne mažiau išsiilgta manęs, 
kaipo mano jos. Įeinantį jinai visą mane peržvelgė ilgu ir giliu žvilgs-
niu. Nuo karščio raudoni jos skruostai darė ją daug jaunesnę, nepa-
prastai gražią.

„Liga, matyt, nėra taip pavojinga, – pamaniau sau, – gal gydytojai 
tik taip sau gąsdina“. Bet nusigandau, kai paėmiau pabučiuoti motinė-
lės ranką. Buvo ji balta kaip drobė, išsekusi kaip šipulys. (...) Nenorė-
dama toliau ir savęs, ir manęs jaudinti, motinėlė ranka nubraukė savo 
ašaras ir, tartum visiškai nurimusi, ėmė mane klausinėti, kaip einasi 
mokslas, kaip pavyko kelionė ir t. t.

Visas ligonės kūnas taip buvo sumenkęs, kad nekiek tebuvo jo 
žymu iš po antklodės. Alsavo sunkiai ir tankiai, kalbėjo vos pertrauk-
dama žodžius. Kad ir nekiek tebuvau patyręs ir ligonių bemaž nema-
tęs, tačiau ir aš ėmiau abejoti, ar mūsų motinėlė gali išgyti.

Nuo mirties ją teskyrė jau tik kelios dienos. Per tą laiką aš bemaž 
nesitraukiau nuo jos lovos. Kalbėti maža ką tekalbėdavome, nes ligo-
nei ir nelengva buvo kalbėti. Jinai žiūrėdavo į mane savo giliomis, už-
simąsčiusiom akim, iš kurių kai kada ištrykšdavo ašara. Aš žiūrėdavau 
į motinėlę, norėdamas atspėti kiekvieną jos mintį. Ir, kuo galėdamas, 
patarnauti. Ji, mačiau, dega, kad, bet ko prireikus, aš jai paduočiau, ne 
kas kitas.

Antradienį po Verbų sekmadienio ligonė pareikalavo kunigo. Se-
niai, girdi, buvusi išpažinties, vis laukusi, kada pati galėsianti nueiti, 
bet matanti, kad iš to nieko nebus, todėl – girdi – rytoj parvežkite ku-
nigą ir gana. Tiesa, dabar labai blogi keliai, bet trejetu arklių vis bus 
galima išvažiuoti.

Tuo pat laiku sunkiai sirgo Žvirgždaičių Liorantienė. Susižinojo-
me su Liorantais ir nutarėme kunigą parvežti abiem ligonim. Mūsų ar-
kliais sutarta parvežti, Lioranto – nuvežti. Rytojaus dieną parvažiavo 
su Švč. Sakramentu kunigas Petrika, kuris tuo laiku buvęs Naumiesčio 
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vikaras. Mamytė buvo labai patenkinta, nes kaip tik pas tą kunigą ei-
davo išpažinties.

(...) Tą naktį po išpažinties ligonė gyrėsi gana gerai miegojusi ir 
rytojaus dieną jautėsi daug geriau: ir mums iš tikro atrodė smagesnė.

Kad tai ir buvo Didysis ketvirtadienis, ir bažnyčioje gražios pa-
maldos, bet šiuo atveju nė tą dieną, nė rytojaus dieną iš mūsų namų jau 
niekas į bažnyčią nesirengė.

Rytojaus dieną, vadinasi penktadienį, motinėlė liepė man nujoti 
pas Rudžių tetą (Daniliauskienę) ir paprašyti, kad per Velykas atsi-
lankytų. (...) Jojau pievomis ir grabakrančiais, jokio kelio nesilaiky-
damas, nes apylinkės man buvo gerai žinomos. Kupinas buvau geros 
nuotaikos, džiugino mane ne tik gamtos gražumas, bet ir neabejotina 
viltis, kad tikrai pasveiks mano motinėlė. Besikelianti iš žiemos miego 
gamta ir ją prikels iš ligos patalo.

Ta viltis jau sustiprėjo, kai parjojęs radau ligonę iš tikro neblogoje 
nuotaikoje. (...) Nupasakojau ligonei, kas girdėt Rudžiuose, kad tetutė 
Daniliauskienė tikrai žadėjo atvažiuot antrąją Velykų dieną.

Tą vakarą mamytė išsiuntė anksti mus visus gulti. Rytoj, girdi, 
Didysis šeštadienis, tai būsią daug darbo. Namiškiai norėsią eiti į Ve-
lyknaktį, tai šiandien lai pasilsį.

Mes, mamytės paklausę, greitai išsiskirstėm gulti. Ligonė šian-
dien jaučiantis geriau, tai gal ir jinai šiąnakt geriau pasimiegosianti.

Aš tą naktį užmigau taip, kaip nė vienos šių atostogų nakties ne-
buvau miegojęs. Nežinau, ką sapnavau, tik staiga išgirdau tėvo balsą, 
žadinantį keltis: – Kelkis, – sako, – mama miršta! Buvo apie 3 val. ryto.

Aš pašokau iš patalo ir nubėgau pas mamytės lovą. Senoji tetutė 
nugabeno visus mažiukus: du mano broliuku ir dvi sesutes, kurių jau-
niausioji apie du metus teturėjo. Vyresnysis brolis turėjo 10 metų. Visi 
mes suklaupėme prie ligonės lovos. Ligonė alsavo sunkiai ir dažnai. 
Pažiūrėjusi į mus tarė: – Aš jau jus palieku. Pažvelgusi į mane ir rody-
dama ranka ketvertą mažutėlių, vėl tarė: – Tu jais rūpinkis!

Tai buvo paskutiniai mano motinėlės žodžiai. Juos ištarusi, ji ra-
miai užmigo. Buvo tai 4 balandžio mėn. 1885 metų diena, 4 ryto valan-
da, tais metais Didysis šeštadienis.“

Apsisprendimas būti kunigu

Paskutiniai motinėlės žodžiai buvo būsimam Telšių vyskupui tarsi 
testamentas. Jį įvykdyti Staugaičiui buvo nei lengva, nei paprasta. „Jei 
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liksiu kunigu, – galvojo jis, – tai neturėdamas savo šeimos, lengviau 
pasirūpinsiu savo broliukais ir seselėmis.“ Tai buvo viena iš priežas-
čių, dėl ko jis sumanė eiti seminarijon. Žinoma, svarbu buvo ir tai, kad 
jo motinėlė labai norėjo jį matyti kunigų luome. J. Staugaitis motiną 
mylėjo ir jos testamentą norėjo įvykdyti.

Mirus Justino motinai Joanai, jos vyras Mykolas nesiskubino imti 
kitos. Apie penkerius metus išnašlavo. Mažus vaikučius augino seno-
ji tetutė Katarina, bet ūkis smukte smuko. Marijampolės gimnazijoje  
J. Staugaitis galėjo apsieiti ir be tėvo pagalbos. Jis būtų ir universitetą 
baigęs, tėvui neprisidedant. Su seminarija buvę kitaip. Ten uždarbių 
nebuvo galima turėti, tad pirma problema buvusi – kaip užsimokėti už 
mokslą ir išlaikymą, už ką drabužius ir knygas pirkti? Tėvas gal ir no-
rėjo, kad sūnus stotų į seminariją, bet žinojo, jog nepajėgs jo aprūpinti, 
ir buvo linkęs patarti jam likti gimnazijoje.

Tada įvyko nenumatyta aplinkybė, apie kurią savo atsiminimuose 
pasakoja J. Staugaitis: „Kartą, netikėtai, kviečia mane pas save Nau-
miesčio klebonas, kanauninkas (vėliau prelatas) Olekas. Ar aš nenorįs, 
girdi, eiti į seminariją? – Gal ir norėčiau, – atsakiau, – bet kad mano 
tėvas nepajėgs manęs leisti seminarijon. Gimnazijon aš jau galiu eiti ir 
einu savo kojom.

Jei tik aš norįs, tai šitas dalykas, girdi, galima esą aprūpinti kito-
kiu būdu. Miręs Keturvalakių klebonas a. a. kun. Šipaila palikęs pinigų 
stipendijai vienam klierikui, jei toks atsirastų iš jo (Šipailos) giminių. 
Kadangi aš per savo močiutę esąs kaip tik kun. Šipailos giminaitis, tai 
galįs gauti tą stipendiją. Kanauninkas tuo dalyku pasirūpinsiąs.

Aš padėkojau kanauninkui už netikėtą pagalbą ir tuoj pažadėjau 
važiuoti seminarijon. Tą gerą naujieną tuoj parnešiau tėvui ir jo sese-
riai, tetutei Petronėlei Vilkaitienei, kuri vis bijojo, kad aš kartais nenu-
eičiau savais keliais.“

J. Staugaitis pradėjo ruoštis į Seinus. Kvotimai Seinų seminarijoje 
vyko liepos 5 d. Reikėjo būti bent diena anksčiau. Išvažiavo iš namų 
liepos 2-ąją. Į Seinus nuvyko liepos 3-iosios rytą. Apie kelionę rašo: 
„Tik mus, zanavykus, pripratusius prie lygumų, gana stebino dzūkų 
kalneliai. Zanavykuose nerasi laukuose akmens, kad ir, anot tos pa-
sakos, užsimušti norėtum. Čia, Dzūkuose, laukuose akmenų krūvos. 
Kai kurie akmenys taip dideli, kad apie juos ariama. Kadangi tai buvo 
liepos mėnesio pradžia, tai buvo galima matyti, kaip auga laukuose. 
Javai Dzūkuose kur kas menkesni kaip Zanavykuose ar Kapsuos apie 
Vilkaviškį ir Marijampolę. (Žmonės Dzūkuose išrodė taip pat daug 
prastesni kaip anuose kraštuose.)
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Išvažiavę iš namų apie 7 val. ryto, pakeliui Vilkaviškyje ir Kalva-
rijoj pasiganę, lig vakaro nuvažiavome netoli Seinų. Apie kokią 10 val. 
būtume galėję pasiekti ir pačius Seinus. Tačiau manėme būsią nepato-
gu nakty atvykus į nepažįstamą miestą. Kadangi oras buvo gražus, tai 
ryžomės bent kiek prasnausti ant vežimų viename miškelyje (šiandien 
jau jo nėra) per kokį 10–12 km atstu nuo Seinų. Miegoti negalėjome, 
nes uodai nedavė. Gerai išaušus, leidomės į tolimesnę kelionę. Pate-
kėjo graži saulutė, ir jos spinduliuose pamatėme gražią, aukštą dviem 
kuorais baltą bažnyčią. Prie jos dideli, taip pat balti, raudonu stogu 
dviejų aukštų mūrai su keturiais kuorais kertėse. Buvo tai Seinų baž-
nyčia ir seminarijos rūmai. Kad mūsų ir nė vienas Seinuose nebuvo 
buvęs, tačiau apie juos šiek tiek žinojome iš kitų pasakojimų, todėl 
neabejojome, kad turime prieš akis Seinų katedrą ir seminariją. Man 
širdis ėmė smarkiau plakti, nes parėjo galvon mintis, kad tuose rūmuo-
se gal teks man gyventi: o gyventi – tai didelė mįslė.“

Į Seinus Staugaičiai atvyko apie 5 val. ryto. Seinai nepadarė Jus-
tinui gero įspūdžio. Kelios kreivos gatvės, menki, daugiausia mediniai 
namai, keli mūro namai – tai viskas, kas pasiliko jaunuolio atmintyje. 
Miestelis buvo purvinas ir pilnas šiukšlių, kadangi išvakarėse pasibai-
gė didieji Seinų Švč. Panelės Aplankymo atlaidai. Į juos suvažiavo la-
bai daug žmonių, todėl gatvės buvo pavirtusios mėšlynu.

J. Staugaitį sužavėjo Seinų apylinkės: žaliuojantys kalneliai ir 
kloniai, tyvuliuojantis didelis ežeras ir šalia nusidriekęs gana didelis 
miškelis. Didžiausia miesto puošmena buvo katedra ir kunigų semi-
narija. Apie ją J. Staugaitis rašė: „Bažnyčia baroko stiliaus su dviem 
kuorais, kurie labai neharmonizuoti su visuma ir papuošti įvairiomis 
architektūros smulkmenomis. Prie pat bažnyčios (jungiasi su ja) į va-
karų pusę – rūmai. Kad architektūros pagražinimų jie neturi, tačiau 
visoj struktūroj išlaikyta proporcija ir kartu su bažnyčia sudaro jie 
akiai malonią visumą. Patys mūrai turi kvadrato formą, su paprastu 
vienuolynams koridorium viduryje ir su keturiais kuorais visose ke-
turiose kertėse.

Į pietus nuo bažnyčios ir vienuolyno gana didelis sodas, didelėj 
daugumoj tėvų dominikonų sodintas, nuo dviejų gatvių pusių aukšta 
mūro tvora aptvertas. Viskas daro įspūdžio, kad tos būstinės gyvento-
jų-įkūrėjų norėta ankšti (artimi) palaikyti santykiai su Dievu ir, kiek 
galima, labiau izoliuoti nuo pasaulio. Bet pasaulis nedavė ramumo pa-
maldiesiems tėvams. Iš gana tolimų apylinkių čion būdavo gabenami 
bajorų vaikai, kurie įgydavo mokslo dominikonų kolegijoj. Pagaliau 
pasauliui ėmė kenkti ir patys tų rūmų gyventojai. Kai po paskutinio 
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Lenkų-Lietuvių valstybės padalijimo Seinai buvo tekę Prūsams, tai 
naujieji valdovai iš tų mūrų išvarė savininkus.“

Atvykęs į Seinus, J. Staugaitis pirmiausia nuėjo į bažnyčią. Nors 
buvo rytas, daug žmonių meldėsi. Staugaitis stebėjosi moterėlių pa-
maldumu. Jos ne tik pasinėrusios maldoje klūpojo, bet kai kurios per 
visas Mišias kryžium gulėjo. Seinų bažnyčios vidus nepadarė Justinui 
didesnio įspūdžio. Altorių bažnyčioje buvo vienuolika. Visi jie buvo 
išlaikyti baroko stiliaus ir žiūrint nuo durų sudarė harmoningą vienetą. 
Viduje buvo daug gražių gipsatūrų ir figūrų. Beje, bažnyčia buvusi 
labai apleista ir ji prašyte prašėsi remonto. J. Staugaitis, pasimeldęs 
bažnyčioje, nuėjo į seminarijos sodą. Čia susitiko pažįstamus Tomą 
Žilinską ir Vincą Čėsną, kurie taip pat atvyko į seminariją kvotimų 
laikyti.

Pirmieji žingsniai Seinuose

Pirmomis dienomis J. Staugaičiui teko susidurti su seminarijos 
rektoriumi kun. Povilu Krajevskiu (Krajauskiu). Tai buvo senas, bet 
dar tvirtas vyras, žemo ūgio, gan liesas, raudono malonaus veido, žila 
galva, aukštyn sušukuotais plaukais. Jis buvo švariai, bet kukliai apsi-
rengęs. Gyveno nedideliame, kukliame bute.

Iš J. Staugaičio atsiminimų galime sužinoti, kaip Seinų kunigų 
seminarijoje vyko kvotimai. „Paskutinę valandą prasidėjo kvotimai, 
– rašo jis. – Į kvotimus atėjo pats J. E. vyskupas Viežbovskis, visa eilė 
prelatų ir kanauninkų, kurie kaip tik tą dieną katedroje buvo atlikę 
pamaldas už mirusius kapitulos narius. Kai kurie prelatai ir kanaunin-
kai buvo kartu ir seminarijos profesoriai. Bet buvo ir jaunesnių profe-
sorių, dar neturinčių kanauninko rangos. Aukštasis areopagas susėdo 
pasieniu abipus J. E. vyskupo. Kartu su kitais kanauninkais dalyvavo 
kvotimuose ir mano klebonas, kan. Olekas. Man tai buvo malonu, nes 
juk ne visi aspirantai turėjo egzaminatorių tarpe savo kleboną, dargi 
kanauninką.

Mes, kandidatai, užėmėme auditorijos suolus. Juose vos su-
tilpome, nes buvo mūsų net 46. Kvotimai ėjo lenkų kalba. Buvome 
kvočiami iš lotynų ir lenkų kalbų. Lotyniškai mes buvome pralavinti 
pusėtinai. Bet buvome pratę versti iš lotynų į rusų kalbą, ir atbulai. 
Atsakinėdavome taip pat rusiškai, čia reikėjo versti į lenkų kalbą, 
gramatikos formas aiškinti taip pat lenkiškai. Man tie dalykai pavyko 
neblogai, nes lenkiškai mokėjau gana gerai. Kai kurie kandidatai ant 
to lenkiško (vertimo) kaip tik suklupo, nes daugelis lenkiškai visiškai 
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nemokėjo. Taip pat buvo ir su lotynų kalba. Iš 46 kandidatų išlaikėme 
kvotimus vos 14. Po kokios valandos, kvotimams pasibaigus, vicerek-
torius – Eliziejus Strimavičius paskelbė mūsų 14 priimtųjų pavardes, 
patarė nuėjus į bažnyčią pasimelsti ir, atostogoms pasibaigus, atvykti 
į seminariją.“

J. Staugaičio laikais Seinų seminarija buvo perdėm lenkiška. Te-
ologijos ir filosofijos mokslams vartota lotynų kalba, bet šiaip viskam 
– lenkų. Lenkiškai buvo dėstomi visi pagalbiniai mokslai, lenkiškai 
sakomos konferencijos, dėstytojai su klierikais kalbėjosi lenkiškai, 
vyresnieji klierikai tik lenkiškai pratinosi sakyti pamokslus (tarytum 
Seinų vyskupijoje lietuvių visai nebūtų ir jiems nereikėtų pamokslų). 
J. Staugaitis su draugais iš Marijampolės tarpusavyje kalbėdavosi lie-
tuviškai, nors dažnai pereidavo į lenkų kalbą, nes lietuviškai dar ne-
mokėjo reikšti minčių ir paprasčiausiai jiems trūko terminų.

Tuo metu seminarijoje niekas klierikų dėl lietuvių kalbos vartoji-
mo nepersekiojo. Jei pasišaipydavo, tai patys draugai lenkai, vadina-
mieji mozūrai. Vadovybė jiems dėl to nepriekaištavo. Lietuviai klie-
rikai dažnai lietuviškai dainuodavo. Seminarijos vadovybė dėl to nė 
pusės žodžio netardavo. Lietuvių kalbą persekioti Seinų seminarijoje 
pradėta vėliau, rektoriaus Giedraičio laikais. Nors Giedraitis buvo lie-
tuvių kilmės, lietuviškajam judėjimui sustiprėjus, jis ėmė kovoti prieš 
lietuvybę, kai klierikų veiklą pradėjo sekti rusų valdžia. Giedraitis ir 
seminarijos vyresnybė bijojo, kad rusai, padarę čia kratą ir radę nele-
galių lietuviškų spaudinių, seminarijos neuždarytų. Tikras lietuvybės 

Seinai XX a. pradžioje
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persekiojimas Seinų seminarijoje prasidėjo arkivyskupo Jalbžykovs-
kio laikais.

J. Staugaičio laikais seminarijos vyresnybė lietuvių klausimu ne-
sidomėjo. Klierikai skaitė „Aušrą“, „Šviesą“. Lietuviškų laikraščių ir 
knygelių jie gaudavo per kun. Adomą Grinevičių, kuris tuomet gyve-
no Kalvarijoje. Lietuviai klierikai veikė slaptose organizacijose.

Seinų seminarijos profesoriai P. Krajevskis ir E. Strimavičius

Būsimo Telšių vyskupo J. Staugaičio laikais Seinų kunigų semi-
narijos rektorius buvo kanauninkas (vėliau prelatas) Povilas Krajevs-
kis. Jis buvęs lenkas, Lomžos krašto smulkiojo bajoro sūnus. Rekto-
rius aukštųjų mokslų nebaigė, bet buvo palyginti neblogai išprusęs. 
Vyskupas Petras Povilas Viežbovskis pakvietė jį rektoriauti į Seinus iš 
Vonsošo parapijos, kur jis buvo klebonas ir dekanas. Krajevskis atvy-
ko į Seinus, turėdamas 60 metų, todėl bet kokioms naujovėms nebuvo 
linkęs pritarti. Jis turėjo nemažai patirties pastoracijos srityje, bet visai 
nesuprato to laiko jaunimo, nesugebėjo jo kaip nors patraukti. Šiaip ar 
taip, jis buvo geros širdies žmogus. Kai kurie seminaristai tą jo gerumą 
išnaudodavo. Prastesni klierikai, norėdami išvengti budrios rektoriaus 
akies, stengdavosi jam įtikti. Krajevskis pasiduodavo jų siekiams ir 
jiems pataikaudavo. Rektorius klierikams dėstydavo vadinamąsias ru-
brikas. Per pamokas mėgdavo kai ką papasakoti „iš gyvenimo“. Beje, 
senukas užmiršdavo, ką jau buvo sakęs, ir dažnai kartodavo tuos pa-
čius anekdotus. Seminaristams tai buvo proga iš jo pasišaipyti. Kun. 
Krajevskio kalbos nepataikydavo jaunimui į širdį. Neretai jis tapdavo 
jaunų žmonių juokų ir patyčių objektu. Kun. Krajevskis vesdavo ir va-
dinamąją „lectio spiritualis“ (kasdien po 15 minučių prieš vakarienę). 
Per šią pamoką seminaristams paskaitydavo ką nors iš religinių knygų. 
Krajevskis buvo doras kunigas. Nors jaunimas iš jo pasišaipydavo, bet 
jį gerbė. Vyskupui Viežbovskiui mirus, Seinų kapitula kun. Krajevs-
kį išrinko vyskupijos administratoriumi. Kelerius metus, iki vyskupui 
Baranauskui atvykstant, jis valdė dieceziją. Darė tai visai neblogai. 
Tuomet seminarijoje prasidėjo lietuvių tautinis judėjimas. Nors prel. 
Krajevskis buvo kilnus žmogus, turėjo vieną silpnybę – norėjo įtikti 
rusų valdžiai. Atėjus į Seinus vyskupui A. Baranauskui, jis persikėlė į 
Lomžos parapiją ir ten, sulaukęs gilios senatvės, mirė.

Pasak J. Staugaičio, tikrasis Seinų kunigų seminarijos vadas ir jos 
siela buvo vicerektorius kanauninkas Eliziejus Strimavičius. Jis buvo 
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baigęs Petrapilio akademiją. Į Seinų seminariją atėjo būdamas jaunas 
– 43 metų. Seinuose dėstytojavo 23 metus.

„Kun. Eliziejus nebuvo didelių gabumų, bet geležinės valios, 
aukšto dvasinio išsilavinimo žmogus, Kristaus ir Bažnyčios meilė iš 
jo spindėte spindėjo, – prisimena J. Staugaitis. – Seminarijoje dirbo su 
visu atsidėjimu ir pasišventimu. Kalbus nebuvo. Kalbėdamas mikčiojo 
ir dažnai kartodavo „etc, etc“. Tačiau kalbėdavo iš gilaus įsitikinimo. 
Eliziejaus žodžius mes ryte rydavome ir jo kalbos ydų tartum ir ne-
pastebėdavome. Dvasios tėvo anais laikais seminarijoj nebuvo. Jo pa-
reigas atlikdavo pats vicerektorius. Ir puikus jis buvo klierikų dvasios 
formatorius.“

Konferencijas seminaristams sakydavo paeiliui rektorius ir vice-
rektorius. Rektorius kalbėdavo gražiai, bet be aiškaus turinio ir tiks-
lo. Kun. Eliziejus priešingai – nė vieno žodžio netardavo tuščiai. Jo 
konferencijos nebuvo iškalbingos, bet labai turiningos ir brandžios. Jis 
buvo seminaristams nusižeminimo, kuklumo, pamaldumo pavyzdys. 
Iš prigimties buvęs karšto temperamento, bet mokėjo save valdyti, o jo 
susitvardymas buvo didelių pastangų ir darbo rezultatas.

Kun. Eliziejui visi auklėtiniai buvo lygūs. Jis neturėjo nei numy-
lėtinių, nei nekenčiamųjų. Puikiai suprato jaunimo dvasią. Jei kurį 
klieriką ir pasmerkė, tai ne be reikalo; jei subarė, tai buvo to vertas. 
Vicerektorių jaunimas labai mėgo. Seminarijoje kun. Eliziejus neturė-
jo priešų. Jis mokė lotynų kalbos ir kanonų teisės. Puikus mokytojas 
nebuvo, bet dėstė suprantamai, iš mokinių išreikalauti irgi mokėjo.

Kun. E. Strimavičius buvo silpnos sveikatos. Nors gyveno labai 
tvarkingai, jo sveikata vis silpnėjo. Kenkė jam šalti seminarijos mūrai. 
Jo paties prašymu buvo perkeltas į Prienus. Čia kun. Eliziejus išgyve-
no kelerius metus, niekam nepasitenkinimo neparodydamas.

Prieš pat mirtį įvyko dalykas, kurį, pasak J. Staugaičio, galima 
laikyti stebuklu. Prel. Eliziejus jau gulėjo mirties patale. Pažįstamas 
kunigas ir prelato namiškiai suklaupę meldėsi už mirštantįjį. Prelatas 
jautė, kad jo gyvenimas eina į pabaigą. Jis, pasinėręs į aukštesniųjų 
dalykų apmąstymus, nekreipė dėmesio į klūpančiuosius. Staiga atvėrė 
akis ir pažiūrėjęs į besimeldžiantį kunigą stipriu balsu tarė: „Kunigėli, 
skubinkis, vaikas be krikšto miršta!“ Šis išėjęs laukan pamatė, kad 
žmonės, atsivežę mirštantį kūdikį, ieško kunigo. Kūdikį pakrikštijo. 
Vaikas tuoj mirė.

„Iš tikro reikėtų susirūpinti prel. Eliziejaus kanonizacija, – savo 
atsiminimuose rašo J. Staugaitis. – Jis šventai gyveno, šventai ir mirė. 
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Buvo tai didelis dvasiškojo jaunimo auklėtojas. Prel. Eliziejus išauklė-
jo visą kartą kunigų, tikrai kupinų bažnytinės dvasios. Prel. Eliziejaus 
dvasia dabartinėje Vilkaviškio diecezijoje ir šiandien tebejaučiama.“

Seinų seminarijos dėstytojai M. Strimavičius, M. Čepulis,  
P. Augustaitis, A. Radžiūnas ir J. Kairiūkštis

Prelatas Matas Strimavičius buvo vyresnysis kun. Eliziejaus bro-
lis. Seminarijoje jis dėstė moralinę teologiją ir Šv. Raštą. Matas buvo 
visai kitoks nei jo brolis Eliziejus – linksmas, gyvas, mėgo juokus ir 
linksmą kompaniją. Jis buvo doras kunigas, tačiau mėgo pasisvečiuoti, 
kartais palošti kortomis. Matas labai vertino kunigo garbę, buvo pa-
maldus ir kupinas bažnytinės dvasios. Garbės ir šiltų vietų netroško. 
Nuo akademijos suolo pradėjęs Seinuose profesoriauti, profesoriumi 
išbuvo lig gyvos galvos. Paaukštinimus priimdavo lygia nuotaika, jų 
netrokšdamas ir jais nesididžiuodamas.

Kaip profesorius laikėsi rutinos, bet moralinę teologiją dėstė ne-
blogai. Mokėjo priversti klierikus dirbti. Pats turėjo labai gerą atmin-
tį. Seminaristai mėgdavo Mato pamokas, nes jis dažnai juokaudavo, 
pamokos nemokančių nebardavo, tik kartais pašiepdavo. Klierikams 
tai buvo skaudžiau už pabarimą. Kaip teigia J. Staugaitis, Šv. Raštą 
Matas dėstė prastokai, nes nebuvo to dalyko specialistas. Šiaip ar taip 
jis buvo ir kunigų, ir auklėtinių mėgstamas ir gerbiamas. 50-ojo Mato 
kunigavimo jubiliejaus proga seminarijos kunigai ruošė jam gražią do-
vaną. Deja, jis jubiliejaus nesulaukęs mirė.

Apie seminarijos dėstytoją Martyną Čepulį (Čepulevičių) J. Stau-
gaitis savo atsiminimuose rašė: „(...) aukštųjų mokslų nebuvo baigęs. 
Vyskupo Viežbovskio liepiamas, sako, labai nenoromis ėmė mokyto-
jauti seminarijoj. Mat žmogus jautėsi esąs nepasiruošęs tam darbui. 
Kun. Čepulis, kad diplomų ir neturėjo, vis dėlto buvo išsilavinęs žmo-
gus. Daug skaitė ir mėgdavo skaityti. Čepulis dėstė mums dogmatinę 
ir pastoralinę teologiją bei homiletiką. Mokytojas buvo prastas. Mono-
toniškai, pusiau iš knygų skaitydamas, atbarabanydavo naują pamo-
ką ir imdavo klausinėti senosios. Mokiniui atsakinėjant, klausydavo 
nepaisydamas, ar jis atsako iš atminties, ar skaito iš knygų. Mokiniai, 
žinoma, dažniausiai pasirinkdavo šitą antrąjį atsakinėjimo būdą.

Jei ne kvotimai, per kuriuos, dalyvaujant komisijai, jau negalima 
būdavo skaityti iš knygų, tai kun. Čepulio dėstomų dalykų klierikai 
visiškai būtų neišlaikę. Prieš kvotimus, žinoma, klierikams reikdavo 
gerai padirbėti.“
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Klierikai kun. Čepulį gerbė ir mylėjo, kadangi jis buvo labai tie-
saus ir paprasto būdo žmogus. Nebuvo jokios jame pozos nei dirbti-
numo. Jis viską darė nuoširdžiai. Buvo kuklus ir pamaldus kunigas, 
tiesmukas žmogus, paprastas kalboje, paprastas gyvenime. Jaunimą 
žavėdavo ne tiek jo mokymas, kiek gražus pavyzdys. Kun. Čepulis, 
kaip ir anksčiau minėtas M. Strimavičius, paaukštinimų neieškojo ir 
netroško. Vysk. Baranauskas, tinkamai įvertindamas kun. Čepulio as-
menybę, padarė jį garbės kanauninku, o vėliau įvedė į kapitulą.

Kun. Čepulis ilgus metus tenkinosi nedidele profesoriaus alga. 
Savo parapijos neturėjo ir turbūt nenorėjo turėti. Jis buvo silpnos svei-
katos. Būdamas apysenis, žiemą paslydo ant šventoriaus ir išsisuko 
koją. Koja sugijo, bet kun. Čepulis liko raišas. Niekas iš jo raišumo net 
nebandė šaipytis, nors mokiniai mėgdavo tai daryti. Lietuvių judėjimo 
jis nepajėgė suprasti. Buvo visiškai sulenkėjęs ir stengėsi lenkinti savo 
gimines. Išgyvenęs Seinuose bemaž visą savo amžių, mirė nesulaukęs 
70 metų.

J. Staugaitis savo atsiminimuose nemažai dėmesio skiria kun. Če-
pulio seminarijos draugui Pranciškui Augustaičiui. Kun. Augustaitis 
atvyko į Seinų seminariją baigęs Petrapilio akademiją. Jis buvo didelės 
atminties žmogus. Atmintinai žinojo visų vyskupijos kunigų vardus, 
kelintais metais kuris gimęs, kada įšventintas, kuriose vietose buvęs. 
Augustaitis mėgo daug skaityti. Žinių turėjo nemažai, tačiau jos buvo 
sudėliotos be jokios tvarkos. Mokytojas buvęs prastokas. Seinų semi-
narijoje dėstė filosofiją ir Bažnyčios istoriją. Per pamokas kalbėdavo 
labai daug, bet chaotiškai, tad mokiniai nedaug ką suprasdavo. Rei-
kalauti iš mokinių Augustaitis mokėjo. Kai jie prastai atsakinėdavo, 
jis, bemaž verkšlendamas, kartodavo: „Mój Boże, mój Boże, nic nie 
umiesz, nic nie umiesz“ („Mano Dieve, mano Dieve, nieko nemoki, 
nieko nemoki“).

Augustaitis, kaip ir daugelis Seinų kunigų seminarijos dėstytojų, 
buvo doras ir pamaldus kunigas. Jis vienas iš pirmutinių senosios kar-
tos dvasininkų suprato ir tinkamai įvertino lietuvių judėjimą. Senatvė-
je tapo lietuviu patriotu. Parašė „Seinų diecezijos istoriją“ ir „Seinų 
diecezijos bažnyčių monografijas“. Seinų diecezijos administratorius 
prel. Antanavičius nemėgo Augustaičio. Norėdamas jo išsibodėti, pa-
siuntė kunigą į buvusią Petrapilio kolegiją. Kun. Augustaitis skaudan-
čia širdimi paliko Seinus. Praleido čia labai daug savo gyvenimo metų. 
Prie Seinų buvo labai prisirišęs ir juos mylėjo. Jau vyskupo Karoso 
laikais kun. Augustaitis sugrįžo į savo vyskupiją, į Marijampolę, kur 
išbuvo iki mirties.

VySK. JUSTINAS STAUGAITIS – LIETUVIų TAUTOS MILŽINAS



264

Reikia paminėti ir Veiverių mokytojų seminarijos absolventą 
Antaną Radzinskį (Radžiūną), kuris į Seinus profesoriauti atvyko iš 
Petrapilio akademijos, kur buvo kapelionas. Seinuose daug metų dės-
tė filosofiją ir lenkų kalbą bei literatūrą. Nors buvo gabus, mokytojas 
buvęs prastas. Jis prižiūrėjo tik, kad mokiniai mokytųsi iš jo nurodytų 
knygų. Kun. Radžiūnas buvo labai geros širdies žmogus. Jį mylėjo ir 
gerbė seminaristai, kunigai ir pasauliečiai. Radžiūnas taip pat mokė 
giesmių. Jam tai sekėsi neblogai, nes turėjo gražų balsą ir buvo susi-
pažinęs su grigališkuoju giedojimu. Kurį laiką jis dėstė ir rusų kalbą. 
Seminarijoje rusų kalbai buvo skirtos dvi valandos per savaitę. Vieną 
valandą kun. Radžiūnas skirdavo lenkų kalbai, kitą klierikai skaity-
davo kokio nors rusų autoriaus knygą. Radžiūnas ypač mėgo Gogolį. 
Caro valdžia iš pradžių nesidomėjo rusų kalbos dėstymu Seinų kunigų 
seminarijoje. Vėliau pareikalavo, kad rusų kalbos mokytojas būtų pa-
saulietis. Nežinia, dėl kokių priežasčių Radžiūnas turėjo palikti Seinus 
ir persikelti į Krokialaukio parapiją. Po kelerių metų jis gavo Mirosla-
vo (Slabados) parapiją ir buvo paskirtas Seinų dekanato dekanu. Kun. 
Radžiūnas Miroslave rado menką bažnyčią ir apleistą vienuolyną. Jis 
padidino ir išpuošė šventovę, aptvėrė vienuolyną, sutvarkė kleboniją. 
Staigios ligos užkluptas, mirė gan jaunas.

Po kun. Radžiūno rusų kalbos Seinų seminarijoje pradėjo mokyti 
pasaulietis Juozas Kairiūkštis. Lenkijos Karalystės kunigų seminarijo-
se visi mokytojai privalėjo būti katalikai. Seinų vyskupas turėjo rusų 
valdžiai pristatyti kandidatą į rusų kalbos mokytojus seminarijoje. 
Nežinia buvo, iš kur tokį imti. Už rusų kalbos pamokas caro valdžios 
skiriamas atlyginimas buvo menkas ir mokytojas iš algos negalėjo iš-
gyventi. Vyskupas Viežbovskis pasiūlė valdžiai Seinų triklasės moky-
klos mokytoją Juozą Kairiūkštį. Jis tebuvo baigęs mokytojų seminariją 
Veiveriuose, todėl tinkamo pasiruošimo mokytojauti kunigų semina-
rijoje neturėjo. Rusų valdžia jį patvirtino ir Kairiūkštis tapo Seinų se-
minarijos mokytoju.

„Kairiūkščio uždavinys seminarijoj lengvas nebuvo, – prisimena 
J. Staugaitis. – Miesto mokykloje Kairiūkštis mokino matematikos, 
todėl rusų kalbai, ypač literatūrai, dėstyti nebuvo pasiruošęs. Semi-
narijoj pasitaikydavo 6, 7, kartais ir 8 klasių auklėtinių. Jie rusų kal-
bos ir literatūros atžvilgiu, žinoma, būdavo stipresni už patį mokytoją 
ir kartais jį „sugaudavę“. Kairiūkščiui iš pradžių daug nemalonumų 
teko iškentėti. Bet jis buvo labai doras žmogus. Pastebėjo tai klierikai 
ir ėmė jį gerbti. Ir pats Kairiūkštis, pastebėjęs savo trūkumus, matyt, 
stropiai ėmėsi darbo. Pagaliau, norėdamas įsigyti aukštesnįjį cenzą, 
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Kairiūkštis išlaikė tam tikrus kvotimus viename mokytojų institute 
ir tuo pačiu jau įsigijo teises mokytojauti gimnazijose, mokytojų ir 
kunigų seminarijose, kur rusų kalba buvo dėstoma filosofiniuose kur-
suose.

Kairiūkštis mokytojas buvo neblogas. Visa nelaimė, kad rusų kal-
bą klierikai laikydavo visiškai nereikalingu dalyku ir nenorėjo jos mo-
kytis. Juo labiau kad jie ir šiaip nemaža turėjo darbo su savo specialiais 
dalykais. Bet Kairiūkštis mokėjo prisitaikyti prie aplinkybių.“

Kairiūkštis mokytojavo Seinų seminarijoje keliolika metų. Iš Sei-
nų buvo perkeltas į Veiverių mokytojų seminariją.

Kiti Seinų dvasininkai P. P. Viežbovskis, J. Olekas, J. Antanavičius

Pasakojimą apie kitus Seinų dvasininkus pradėkime nuo vyskupo 
Petro Povilo Viežbovskio. Apie jį J. Staugaitis rašė: „Atvykęs į Seinus, 
galima sakyti, pirmukart iš arčiau pamačiau vyskupą. Vyskupas mano 
vaizduotėje buvo kas tai nepaprastai didelis šventas. Didelis man atro-
dė Naumiesčio kanauninkas, o čia vyskupas!..

Per mūsų kvotimus, kai buvome dar aspirantais, vyskupas, kaip 
esmi minėjęs, pats dalyvavo. Tiesa, klausti jis mūsų nieko neklausė, 
bet atsidėjęs atsakinėjančių klausė ir tik duodavo ženklą, kad su tuo 
aspirantu jau baigta. Vyskupas tuomet man atrodė labai rimtas ir gana 
šiurkštus. Tokio jo iš tikro būta.“

Vysk. P. P. Viežbovskis labai uoliai lankydavo visas pamaldas. Per 
jas nuoširdžiai melsdavosi. Per pakylėjimą susigraudinęs žiūrėdavo į 
šv. Ostiją. Jis buvo labai gilaus tikėjimo žmogus. Vyskupas buvęs gana 
reiklus. Reikalaudavo, kad ceremonijos Seinų bazilikoje būtų tinkamai 
atliekamos.

Viežbovskis klierikams buvęs geras tėvas. Jis buvo lenkas, bet 
nesiekė lenkinti lietuvių. Jo laikais daug šio krašto sulenkintų dzūkų 
atgavo tautinę savimonę. Vyskupui rūpėjo, kad į žmones būtų krei-
piamasi jiems suprantama kalba. Į kapitulą jis skirdavo bemaž vien 
lietuvius. Viežbovskis Seinų diecezijoje turėjo gerą vardą.

Nuo 1883 m. Seinų vyskupas gavo sufraganą. Juo tapo vyskupas 
Juozapas Olekas. „Su vyskupu Oleku tekdavo man susitikti atostogų 
metu, nes tuomet jis, klebonų kviečiamas, lankydavo įvairias lietu-
viškosios diecezijos dalies parapijas, šventindamas bažnyčias ir alto-
rius, teikdamas Sutvirtinimo sakramentą, – prisimena J. Staugaitis. – 
Mums, Naumiesčio parapijos klierikams, kan. Olekas stačiai liepdavo 
važinėti, kur lankosi vyskupas, nes reikdavo asistuoti.

VySK. JUSTINAS STAUGAITIS – LIETUVIų TAUTOS MILŽINAS



266

Didesnio į mane padarė įspūdžio Didvydžių (Geištarų) bažny-
čios konsekracija, įvykusi 1887 m., jei neklystu, liepos mėnesyje. Į 
konsekracijos iškilmes susirinko daug kunigų ir klierikų, daug ponų 
ir minios žmonių. Man teko asistuoti. Apeigas pradėjome 8 val. ryte 
ir baigėme apie 1 val. Aš jaučiausi pavargęs, tai kas bekalbėti apie 
senelį vyskupą? Bet jis tiek buvo kantrus, kad jokio nepasitenkinimo 
neparodė. Po iškilmių visi buvome pakviesti į dvarą pietų. Pietūs buvo 
labai dideli su tostais ir kalbomis. Vyskupas gražiai pakalbėjo į dva-
ro savininką Leoną Geištarą, kuris pastatė Didvydžių bažnyčią. Man 
tokiuose pietuose teko dalyvauti pirmąkart. Nežinojau, nė kaip sėdėti, 
nė kaip pradėti valgyti.

(...) Turiu prisipažinti, kad šita ponų puota blogo padarė į mane 
įspūdžio. Daug ceremonijų, daug pozos, daug dirbtino mandagumo, 
bet maža nuoširdumo. Daug geresni mūsų kaimo dėdienių „baliai“, 
kame valgiai, tiesa, ne rinktiniai, ne puikiausiuose induose paduoti, 
bet skanūs ir sotūs. O kas svarbiausia – tai šeimininkų nuoširdumas: 
jie iš tikro džiaugiasi svečių namuose susilaukę.“

Vyskupas Olekas buvo visiems malonus ir nuoširdus. Žmonės jį 
kviesdavo pas ligonius. Nepaisydamas blogo oro ar kelio, jis noriai 
vykdavo. Kunigai turėdavo saugoti, kad žmonės neprieitų prie vys-
kupo prašyti pas ligonį. Olekas buvo be galo gailestingas: viską, ką 
turėdavo, išdalindavo pavargėliams. Tarnai slėpdavo nuo vyskupo jo 
daiktus, nes jis, atidavęs pinigus, dalindavo savo baltinius ir drabu-
žius. Vyskupas Olekas daug metų išbuvo kapelionas kurčiųjų-nebylių 
institute Varšuvoje, klebonavo Radzimine, Varšuvos Švč. Trejybės bei 
Visų Šventųjų parapijose.

70 metų amžiaus kunigą Oleką vyskupas Viežbovskis paskyrė 
į Vilkaviškį. Čia jis išgyveno apie 8 metus. Vysk. J. Olekas ir para-
pijiečių, ir kunigų buvo laikomas šventu. J. Staugaitis apie 1927 m. 
rašė: „Kad ir jau trisdešimt aštuoneri metai sukanka nuo vysk. Oleko 
mirties, bet Suvalkų Lietuvoj tasai šventas ganytojas ir šiandien tebė-
ra minimas su didžiausia pagarba. Vertėtų pasirūpinti vyskupo Oleko 
kanonizacija.“

Keletą žodžių norisi tarti apie Seinų seminarijos auklėtinį kun. 
Juozapą Antanavičių, kuris į Seinus seminarijos prokuratoriaus parei-
goms buvo pakviestas iš Piontnicos šalia Lomžos. Kurijoje 15 metų ėjo 
kanclerio pareigas. J. Staugaičio nuomone, jis galėjo Seinų vyskupi-
joje daug nuveikti. Deja, nebūdamas „aukštos dvasios“ žmogus, ilgai 
begyvendamas Seinuose, pavirto „seiniškio kunigo tipu“, kurio aki-
ratis buvęs labai siauras. Po vyskupo Viežbovskio mirties, vyskupiją 
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administruojant prel. Krajevskiui, Antanavičius turėjo didelę įtaką jos 
reikalams. Vysk. Baranauskas buvo išsiuntęs Antanavičių į Petrapilio 
kolegiją. Baranauskui mirus, Seinų vyskupijos kapitula išrinko Anta-
navičių administratoriumi. Jis 6 metus valdė dieceziją.

Iš tikrųjų J. Antanavičius Seinų dieceziją valdė daugiau kaip tris-
dešimt metų. Laikai tuomet buvo sunkūs. Rusų valdžia smaugė Kata-
likų Bažnyčią. Su valdžia Antanavičius mokėjo sugyventi. Jo laikais 
vyskupijoje ir katalikų visuomenėje kilo daug painių klausimų. Vis 
labiau pradėjo reikštis lietuvių tautinis judėjimas. Lietuvių ir lenkų 
tarpusavio santykiai pasidarė šiurkštūs. Lietuviai ėmė reikalauti teisių 
viešajame gyvenime ir bažnyčiose. Jaunoji kunigų karta pradėjo kal-
bėti lietuviškai. Antanavičius nemokėjo susigaudyti naujoje situacijo-
je. Pirmiausia stojo lietuvių pusėje, vėliau – lenkų. Tai padarė turbūt 
norėdamas tapti vyskupu (tais laikais be lenkų pritarimo vyskupu tap-
ti buvo neįmanoma). Antanavičius neįtiko nei lenkams, nei lietuviams. 
Lenkai jį laikė „litvomanu“, o lietuviai – renegatu.

Antanavičius tikėjosi vyskupo mitros. Rusų valdžia jį rėmė, bet 
Šventasis Sostas pasipriešino. Kai Seinų ganytojo sostą užėmė vysk. 
Antanas Karosas, Antanavičių paskyrė savo generalvikaru. Per Pir-
mąjį pasaulinį karą Antanavičius pasitraukė į Rusiją, kur mirė.

Dvasininkai V. Blaževičius, S. Olekas

Apie kunigą Vincentą Blaževičių J. Staugaitis rašė: „Jis pradėjo 
Seinuose profesoriauti, kun. Antanui Radžiūnui pasitraukus. Blaže-
vičius mano mokytoju jau nebuvo, nes jis ėmė dėstyti filosofiją, kai 
aš jau buvau pirmame teologijos kurse. Blaževičius gana žymią su-
vaidino Seinuose rolę, todėl ir apie jį reikia čia šis tas pasakyti. Kun. 
Blaževičius Seinų diecezijoj buvo vienas iš pirmųjų, kurie ėjo mokslus 
užsieniuose. Blaževičius, gavęs kunigo šventimus, per kelerius metus 
vikaravo Pajevonyje. Iš ten iškeliavo Romon, kame studijavo teisę. Ga-
vęs daktaro laipsnį, parvyko Lietuvon ir, trumpai pabuvęs Naumiesty-
je vikaru, buvo pakviestas į Seinus mokytojauti. Kadangi kun. Blaže-
vičius grįžo iš Italijos, tai mes jį italu vadindavome.“

Blaževičius buvo gražaus veido, simpatiškas ir visų gerbiamas 
žmogus. Romoje jis įsigijo ne tik mokslo žinių, bet ir švelnių manierų. 
Buvo galima tikėtis, kad jis įneš naujų vėjų į rutinos liga sergančią Sei-
nų kunigų seminariją. Blaževičiaus mokslo metodai skyrėsi nuo kitų 
profesorių. Jis laisvomis valandomis klierikus mokė prancūzų kalbos. 
Pamokos buvo neprivalomos, tačiau gana daug klierikų ateidavo klau-
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syti. Blaževičius dėstė gyvai ir aiškiai. Jis buvo rimtas, bet neišdidus. 
Ragindavo klierikus skaityti ir lavintis. Katedroje jis sakydavo gražius 
pamokslus. Prie vysk. Baranausko Blaževičius, jau prelatas, tapo de-
šiniąja vyskupo ranka.

Pasak J. Staugaičio, jis nepateisino vilčių, kurių galima buvo dėl jo 
turėti. Neįdiegė naujos dvasios į Seinų santykius. Ilgainiui tapo „sei-
niškiu“. „Po keliolikos metų atvykęs į Seinus, nepažinau Blaževičiaus: 
iš kilnaus idealisto pavirto jis patogaus ir linksmo gyvenimo mėgėju, 
– rašo J. Staugaitis. – Didelių papiktinimų, tiesa, jis mėgėjas nebuvo, 
bet uolus buvo dalininkas linksmos kompanijos, kuri buvo susidariu-
si apie prel. Antanavičių. Juo blogiau, kad prel. Blaževičius tuomet 
buvo seminarijos rektorium. Jo įtaka į seminarijos auklėtinius, aišku, 
teigiama būti negalėjo. Iš pažangaus kunigo prel. Blaževičius pavirto 
dideliu atsilikėliu. Kai daug senesni kunigai už jį jau seniai buvo pasi-
davę atgimstančiai lietuvybės srovei, tai Blaževičius vis tebegarbino 
lenkų dievus ir šaipydavosi iš tebesitveriančios literatiškosios lietuvių 
kalbos. Drauge su prel. Antanavičium ir savo pupilium kun. Jalbžy-
kovskiu, šiandieniniu Vilniaus arkivyskupu, prel. Blaževičius Seinuo-
se stipriai atstovavo lenkų reikalus.“

Pirmojo pasaulinio karo metu Blaževičius pasitraukė į Rusiją. Ka-
rui besibaigiant jis vėl sugrįžo į Seinus.

Nemažą vaidmenį Seinų vyskupijoje atliko prel. Saliamonas Ole-
kas. Apie jį J. Staugaitis rašė: „Saliamonas Olekas buvo gana artimas 
vysk. Oleko giminaitis. Saliamonas buvo gimęs Šilių kaime, Griška-
būdžio parapijoj, kur buvo visų Olekų lizdas. (...) Gimnazijos mokslus 
Saliamonas ėjo Marijampolėje, toliau baigė Seinų seminariją ir Varša-
vos akademiją su teologijos kandidato laipsniu. Jaunas būdamas kun. 
Saliamonas mokytojavo Seinų seminarijoje. Kurį nekurį laiką buvo net 
seminarijos rektorius. Dėl nesusipratimų su pasauline valdžia Salia-
monui teko palikti Seinus. Trumpą laiką pabuvęs vikaru Gelgaudišky-
je, Olekas gavo Griškabūdžio parapiją. Vyskupas Viežbovskis, vertin-
damas kun. Saliamono nuopelnus, padarė jį pirma garbės kanauninku, 
vėliau įvedė ir į kapitulą.“

Kun. Olekas buvo mažo ūgio, bet didelių gabumų žmogus. Su 
jo nuomone skaitėsi ir kunigai, ir vyskupijos vyresnieji. Vysk. Bara-
nauskas norėjo Oleką padaryti savo padėjėju, bet šis atsisakė, tuo užsi-
traukdamas vyskupo nemalonę. Prel. Olekas turėjo ir literato gabumų. 
Rašydavo į „Przegląd Katolicki“ („Katalikų apžvalga“) ir kt.

Mirus Naumiesčio klebonui, dekanui Juozapui Didžpinigaičiui, 
1878 m. kun. Saliamonas užėmė jo vietą. Prel. Olekas uoliai rūpino-
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si ekonominiais bažnyčios reikalais. Sutvarkė Naumiesčio bažnyčią, 
išpuošė ją, aprūpino indais, padidino šventorių, aptvėrė jį mūro sie-
na. Perdirbo taip pat senąjį karmelitų vienuolyną, pritaikė kunigams 
gyventi kleboniją. Prel. Olekas mylėjo savo zanavykų kraštą. Kalbėjo 
zanavykų tarme, žinojo vietos žmonių padavimų, tyrinėjo žymesnių 
zanavykų giminių genealogiją.

Kaip tikina J. Staugaitis, prel. Saliamonas, nepaisant mažų silpnu-
mų, buvo grynai Bažnyčios dvasios, pamaldus ir uolus kunigas. Pir-
mojo pasaulinio karo metais Naumiesčio vikarai išbėgiojo, nusigandę 
patrankų šūvių. Vietovė daug kartų ėjo iš rankų į rankas. Nukentėjo 
Naumiesčio bažnyčia ir klebonijos trobesiai. Prel. Olekas nesijudino iš 
savo vietos, teikdamas žmonėms viltį ir sieloms pagalbą. Naumiesty-
je jis klebonavo apie 40 metų. Kunigavo daugiau kaip 60 metų. Mirė 
1916 m.

Mokymas ir auklėjimas Seinų kunigų seminarijoje

Mokymas Seinų seminarijoj, bent Staugaičio akimis žiūrint, buvo 
prastokas. Nors seminarija buvo nutolusi nuo laiko dvasios, bet labai 
nuoširdi ir katalikiška. Lietuviai kunigai buvo kilę iš liaudies. Jie, tap-
dami inteligentais, patekdavo į lenkų aukštuomenės akiratį, draugau-
davo su dvarponiais, skaitydavo lenkų literatūrą.

Staugaičio laikais lenkų šviesuomenė nevertino labai religijos. 
Katalikybė jiems buvo lenkiškumo, tautinio tapatumo saugotoja. Na-
cionalizmą jie neatsiejamai tapatino su tikėjimu. Nacionalizmo dvasiai 
neretai pasiduodavo ir kunigai.

J. Staugaičio nuomone, seminarija turėjo stebėti laiko dvasią, ap-
valyti savo aspirantus nuo ideologinio purvo, padėti įsisąmoninti klie-
rikams, kokios idėjos skelbiamos literatūroje ir kokius padarinius tai 
gali turėti būsimiems kunigams ir visuomenei. „Šitų uždavinių Seinų 
seminarija atlikti nemokėjo, – rašo J. Staugaitis. – Taip būtino apologe-
tikos mokslo, kaipo atskiro dalyko, pamokų visiškai nebuvo. Filosofija, 
teologija ir istorija buvo mums taip dėstomos, lyg kad mes būtume 
gyvenę XIV amžiuje, lyg kad šiandien jokių klausimų nebūtų. Trum-
pai kalbant, seminarijoj viešpatavo sena rutina. Į gyvuosius gyvenimo 
klausimus, kurie nedavė mums ramumo, patys apgraibomis ieškojome 
atsakymų knygose. Bet ir dėl knygų skaitymo jokių nurodymų mes 
neturėjome.“

Seinų seminarijoje buvo knygynas, likęs iš dominikonų laikų. Juo 
seminaristai mažai naudodavosi. Buvo ir kitas knygynėlis, kurį prižiū-
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rėjo klierikų dekanas. Jis tą knygynėlį ne tik tvarkė, bet ir aprūpindavo 
naujomis knygomis. Knygynėlyje būdavo naujausi katalikiškieji vei-
kalai, išleisti lenkų kalba.

Pasak J. Staugaičio, Seinai buvo vis dėlto užkampis, nuo viso pa-
saulio atskirtas. Ilgiau čia pagyvenęs kunigas virsdavo tikru „seiniš-
kiu“, kuriam Seinų seminarija, kapitula ir kurija visas pasaulis baigėsi. 
Neegzistavo jokie pasaulio iššūkiai nei sudėtingi naujų laikų klausimai.

Kaip minėjau, mokslas Seinų kunigų seminarijoje nebuvo aukš-
to lygio. Seminarijos auklėtiniai neužsidegdavo čia mokslo troškimu, 
neišmokdavo dirbti intelektualinį darbą. Tačiau auklėjimas buvo la-
bai geras. Seminarijos profesoriai buvę gyvo tikėjimo žmonės, kupini 
Šventosios Dvasios. Todėl ši įstaiga išleido labai daug uolių kunigų, 
gerų ganytojų, daug puikių Viešpaties vynuogyno darbininkų.

Seinų seminarijos mokytojai ir auklėtiniai dažniausiai buvo kai-
miečių vaikai. Dvarininkų, bajorų vaikų buvę mažai. Kai pradėjo 
reikštis lietuvių tautinės savimonės atgimimas, santykiai tarp dvaro ir 
klebonijos pablogėjo. Kaimo parapijose be dvaro inteligentų nebuvo. 
Kunigai pradėjo draugauti su pasiturinčiais ūkininkais. Tai jiems ne-
išėjo į gera. Tokia draugystė sukeldavo mažiau pasiturinčiųjų pavydą. 
Kunigai, bendraudami su liaudimi, patys „sukaimėdavo“. Jie tapdavo 
vadinamaisiais liaudies kunigais. Apie tai J. Staugaitis rašo: „Tasai ku-
nigų draugavimas su kaimiečiais, ypač Zanavykuose, buvo labai dide-
lis. Galima sakyti, kad joks didesniųjų ūkininkų pokylis neapsieidavo 
be kunigų. Būdavo kviečiami ne tik tos parapijos, bet ir visos apylin-
kės kunigai. Neretai pasitaikydavo, kad per vestuves esti lig 20 svečių 
kunigų. O tokių progų viešėtis pas kaimiečius kunigams buvo labai 
daug. Čia vestuvės, ten krikštynos, kitas ekzekvijas – štai kunigėliai ir 
bevažiuoja į kaimą.

Iš Zanavykų kilusių kunigų buvo labai nedaug. Kai kurie iš jų dir-
bo kituose Lietuvos kraštuose, kai kurie Lenkijoj ar Rusijoj. Vasaros 
metu visi stengdavosi parvažiuoti savųjų aplankyti. Giminės, turėdami 
savo tarpe taip brangių svečių, kviesdavosi ir vietos kunigus drauge 
juo pasidžiaugti ir pasilinksminti. Ir iš tikro būdavo linksminasi, kar-
tais ir per daug linksminasi. Tokie pasilinksminimai kaimiečiams duo-
davo progos pažinti kunigų silpnumą. Kaimiečiai su kunigais sueidavo 
į per didelę konfidenciją, kas žemino kunigo autoritetą ir pamažėle sil-
pnino tikybinius kaimiečio jausmus.

Atostogų metu ir mes, klierikai, drauge su kunigais dažnai būda-
vome kviečiami į tokius pokylius.

Turiu pasakyti, kad ir mums tatai į sveikatą neišėjo.“
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 Seinų seminarijos klierikai

Už išlaikymą Seinų kunigų seminarijoje turėdavo susimokėti pa-
tys auklėtiniai, todėl čia pakliūdavo daugiau lietuvių nei lenkų. Lie-
tuviškoji Seinų vyskupijos dalis buvo turtingesnė nei lenkiškoji. Lie-
tuviai dažniau savo vaikus leisdavo į gimnaziją, daugiau kandidatų 
pasiųsdavo seminarijai. Lenkų vaikai dažniau stodavo į Varšuvos ar 
Lomžos seminarijas, su kuriomis buvo patogesnis susisiekimas. Lenkų 
klierikų Seinuose būdavo nedaug ir jie beveik visi sutilpdavo į vieną 
kambarį.

„Paprastai to paties kurso klierikai būdavo susodinti paeiliu sulig 
paliudymų verte ar sulig išlaikytais kvotimais, – savo prisiminimuose 
rašo J. Staugaitis. – Mūsų kurse apsilenkta su ta tvarka. Turbūt rekto-
rius panorėjo truputį paaukštinti savuosius. Kad kun. Krajauskis nuo 
lietuvių neapykantos ir buvo laisvas, visgi dėlto kai kada pasirodyda-
vo palankesnis saviesiems. Pagaliau tai ir visai natūralu.“

Prie didelių lietuvių ir lenkų kivirčų neprieidavo. Aiški takoskyra 
tarp jų buvo akivaizdžiai jaučiama. Tam turėjo įtakos ir kiti reiškiniai. 
Maistas seminarijoj nebuvo pats geriausias. Kas galėdavo, atsiveždavo 
iš namų sūrių, sausainių, kumpių ir kt. Lenkams sunku buvo susilygin-
ti su lietuviais, nes jų kumpiai buvę daug gardesni. Tai buvo viena iš 
priežasčių, dėl ko lenkai su lietuviais nedraugaudavo. Lietuvius ir len-
kus labiausiai skyrė tautybė. J. Staugaičio teigimu, klierikai „neiškęs-
davo šio to nepasakę „litvomanų“ adresu: mes atsikirsdavome – štai 
ir susirėmimai. ypač atšiaurus mozūras buvo Antanas Karpavičius, 
sulenkėjęs dzūkas, kilęs iš pačios Seinų parapijos. Karpavičiui padėda-
vo Antanas Dorochovičius, kilęs iš Suvalkų parapijos. Dorochovičius 
buvo doras vaikinas, bet gyvas, turėjo aštrų liežuvį, todėl ir į ginčus 
su lietuviais leisdavosi ne tiek dėl įsitikinimo, kiek dėl sporto. Mes ši-
tai suprasdavome ir kolegos juokus juokais nuleisdavome. Bet vienas 
mūsų šitų juokų pakęsti negalėdavo, todėl Dorochovičiui smarkiai 
oponuodavo. Tatai duodavo Dorochovičiui akstino juo labiau „pokpič 
z niedžwiedzia litewskiego“ (pasišaipyti iš lietuviškojo lokio)“.

Lenkiškuoju nacionalizmu ypač pasižymėjo Stanislovas Ščensno-
vičius. Jis buvo kilęs iš Augustavo miestelėnų turtingos šeimos. Ščens-
novičiaus būta išdidaus. Į lietuvių vaikus žiūrėjo su panieka. Jis ilgokai 
vikaravo Suvalkuose. Vėliau kelerius metus klebonavo Bakalariavoje. 
Iš ten vysk. Karoso buvo sugrąžintas į Suvalkus ir tapo garbės kanau-
ninku. Prieš karą Suvalkuose buvo nemažai lietuvių, bet jiems Ščens-
novičius nebuvęs per daug palankus.
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Apie kitus Seinų kunigų seminarijos klierikus J. Staugaitis pa-
sakoja: „Arčiau gyvenome su draugais lietuviais. Žinoma, ne su vi-
sais vienodai. Mano kurse iš pirmos dienos artimesniu man buvo 
Tomas Žilinskas. Perėję į trečiąjį kursą, radome ten Juozą Sriuoginį 
ir Pranciškų Jakštį. Abudu juodu dėl nesveikatos daugiau kaip pusei 
metų buvo išvykę iš seminarijos ir todėl buvo palikti tame pačiame 
kurse. Buvo tai labai simpatiški draugai. Su juodviem teko man gy-
venti viename numeryje. Sriuoginis nuo pat jaunystės buvo juok-
darys. Toks jis pasiliks per visą savo gyvenimą. Jakštys kad tartum 
ir labai rimtas, bet didelis buvo „šposininkas“. Ant pažiūros tartum 
rungas, nemiklus, bet labai pajuokindavo mus savo akrobatiškomis 
štukomis.

Sriuoginį mes vadindavome Žirnius, nes Skodžių kaime, kur yra 
gimęs kun. Sriuoginis, jo tėvą žmonės taip vadindavo. Jakštį, kažin 

Seinų kunigų seminarijos auklėtinis Justinas Staugaitis. Seinai, XIX a. 9-asis 
dešimtmetis. Fotografas nenurodytas. Dariaus ir Elenos Staugaičių asmeninis 
archyvas
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kodėl, pramindavo Petru. Mes išradome, kad jam netinka Pranciškaus 
vardas, kuriuo buvo pakrikštytas.

Su mumis drauge 14 numeryje gyveno vienu kursu už mane aukš-
tesnis Kazimieras Žeimis. Buvo tai negabus mokinys, bet malonus 
draugas. Turėjo bent kiek moteriškų manierų, todėl mes ji „Magde“ 
praminėme. Visi 14 numerio gyventojai, kad vienas iš kito ir pasity-
čiodavome, bet pyktis nesipykdavome, sugyvenome gražiai ir net išėję 
iš seminarijos, prieteliškus santykius palaikydavome.

(...) Idėjinis mano draugas buvo ir Jonas Krikščiukaitis, šiandie-
ninis tėvų marijonų provincijolas Marijampolėje. Gimnazijoj Krikščiu-
kaitis buvo viena klase už mane vyresnis. Bet dėl to, kad mokėsi ne 
savo metrikais, turėjo iš gimnazijos pasišalinti ir laikyti kvotimus kai-
po eksternas. Čia Krikščiukaitis turėjo sugaišti ir atvyko į seminariją 
vieneriais metais vėliau kaip aš. Todėl seminarijoj buvo už mane vienu 
kursu žemesnis. Krikščiukaitis buvo gabus, visuomet rimtas, darbštus. 
Krikščiukaitis turėjo Maskvos universitete studentą brolį, su kuriuo, 
be abejonės, tekdavo Jonui pasiginčyti dėl pasaulėžiūros klausimų. 
Gal dėl to, o gal tik todėl, kad Krikščiukaitis buvo aukštesnio proto 
vaikinas, rūpėjo jam visos moderninio gyvenimo problemos ir gerai 
buvo su jomis susipažinti.

Mane vis labiau domino apologetika. Daug to turinio knygų skai-
tydavau ir stačiai pykau, kad mano mokytojai taip gyvą klausimą ne-
judino. Mes pora kartų per savaitę eidavome pasivaikščioti į mišką. 
Eidavome visi kartu, bet poromis. Pora būdavo galima sau pasirinkti. 
Taigi aš daugiausia eidavau su Krikščiukaičiu. Kiti draugai mušdavo 
miške vadinamąjį „palantą“. Mudu to sporto nemėgova, todėl, nuoša-
liai vaikštinėdami, kalbėdavom apie tai, ką esava skaitę.

Tuo laiku Varšavoj ėjo savaitinis laikraštis „Przegląd Katolic-
ki“ (Katalikų apžvalga). Redagavo jį kun. Novodvorskis, vėliau likęs 
Plocko vyskupu. Pats redaktorius labai sumaniai vedė skyrių „Notatki  
z prasy periodycznej“ (Pastabos dėl periodinės spaudos): jose vyku-
siai polemizavo su vadinamais „pirmeiviais“, kurie įvairiuose lenkų 
laikraščiuose užgaulinėdavo tikėjimą. Tą Novodvorskio polemiką 
mudu su Krikščiukaičiu uoliai skaitydavova ir gėrėdavos. Aš stačiai 
stebėjausi, kad mano profesoriai ir iš viso Lietuvos kunigai tokiais da-
lykais nesiįdomauja, kad ir universiteto studentų, ir gimnazijos moki-
nių į mūsų sodžių jau gana gausiai buvo nešamos tos idėjos, su kurio-
mis kovojo kun. Novodvorskis.“
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„Šaltinio“ spaustuvė

Seinuose, Zavadzkio (seniau Vengrų) gatvėje, stovi, kaip ir prieš 
110 metų stovėjo, senas dviejų aukštų mūrinis namas. Jo, kaip ir Seinų 
miesto, išvaizda šiandien gerokai pakitusi. Jeigu šis namas sugebė-
tų kalbėti, kiek daug mums papasakotų apie didingus Seinų „aukso 
amžiaus“ momentus, apie anų laikų įvykius, apie žmones, kurie visas 
savo jėgas atidavė lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžiui. Namai neby-
lūs. Apie istoriją ir istorijos paveldą privalome kalbėti mes, šio laiko 
šeimininkai. Mūsų šventa pareiga istorinę atmintį išsaugoti ir ateinan-
čioms kartoms perduoti. Ant namo, kuriame veikė „Šaltinio“ spaustu-
vė, gera būtų memorialinę lentą pakabinti... Tačiau nepaisant lietuvių 
bendruomenės pastangų, sutikimo tam kaip nebuvo, taip, atrodo, ir 
nėra.

Mėgstu prie šio namo pastovėti. Širdį užvaldo mįslingi jausmai: 
džiaugsmas ir liūdesys, nuostaba ir skausmas. Gerai įsiklausius čia ga-
lima išgirsti spausdinimo mašinų kalenimą, užuosti klijų, popieriaus, 
naujų įrištų knygų kvapą. Specifinį kvapą, kuris man gerai pažįstamas 
ir nepaprastai malonus. Jis primena anuos didingus laikus ir tai, kad 
šiais metais minime 110-ąsias Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo 
metines.

Pabandykime sėsti į laiko mašiną ir pakeliauti jo labirintais. Mūsų 
kelionė bus įdomi, nes jos vadovu sutiko būti pats Seinų kunigų semi-
narijos auklėtinis vyskupas J. Staugaitis.

Seinų „Šaltinio“ spaustuvė XX a. pradžioje
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J. Staugaitis Seinų kunigų seminariją baigė 1890 m. Tais pačiais 
metais buvo įšventintas kunigu. Kunigavo Alytuje, Balbieriškyje, Sei-
nų vyskupijos bažnyčiose, beveik 10 metų dirbo sielovadoje Varšuvos 
šv. Aleksandro bažnyčioje. 1905 m. sugrįžo į Lietuvą.

1909 m. likimas jį vėl nubloškė į Seinus, kurių jis gal ir nemėgo, 
kurie jo nemasino. Tuo metu čia leidžiamo „Vadovo“1 redaktorius Juo-
zas Laukaitis, beredaguodamas šį mėnraštį, pavargo, tad reikėjo rasti, 
kas jį pavaduotų. Iškelta J. Staugaičio kandidatūra. Seinų vyskupijos 
administratorius prel. Antanavičius J. Staugaičio nemėgo, bet nesant 
geresnio kandidato, turėjo sutikti.

Taigi po 18 metų – 1909 m. balandžio 14 d. – J. Staugaitis vėl 
atvyksta į Seinus. Tuoj patiria, kad čia įvykę didelių pasikeitimų.  
1906 m. Seinuose buvo įsteigta Laukaičio, Dvaranausko ir Narjausko 
bendrovė „Šaltiniui“ ir geroms knygoms leisti. Bendrovės iniciatorius 
buvo kun. J. Laukaitis. Jos narių suvažiavimas vyko Marijampolėje. Jo 
metu kun. J. Laukaitis siūlė „Šaltinį“ steigti Seinuose. Pasak jo, Seinai 
esą vyskupijos centre, čia veikia seminarija, kurioje dirba daug dva-
sininkų, rašysiančių laikraščiui tekstus. Mieste ir aplinkiniuose kai-
muose gyvena daug aplenkintų dzūkų, tad čia leidžiamas „Šaltinis“ 
pasitarnautų jų „atgavimui“ Lietuvai.

J. Laukaičio idėjoms nepritarė J. Staugaitis. Jis siūlė „Šaltinį“ 
steigti Aleksote arba Marijampolėje. Pateikė keletą svarių argumentų. 
Pirma, „Šaltinis“ skirtas ne Seinų dzūkams, bet visai Lietuvai, todėl 
jis turėtų eiti iš didelio centro, kuriame geriau jaučiamas gyvenimo 
pulsas. Antra, Seinų dzūkų atgaivinti užtektų, jei kunigų seminari-
jos kunigai uoliai platintų „Šaltinį“ ir į jį rašinėtų. Trečia, Seinai yra 
Lietuvos pakraštyje, toli nuo svarbesnių kelių ir geležinkelio linijos. 
Ketvirta, spaustuvę geriausia steigti Kaune ir Vilniuje, kadangi juose 
verda lietuvių kultūrinis gyvenimas. Čia spaustuvė ir laikraštis turėtų 
patogiausias sąlygas. J. Staugaitis įtikinėjo, kad jei būtinai reikia turėti 
įmonę šiapus Nemuno, tai reikėtų ją steigti Aleksote, kuris yra Kauno 
priemiestis, arba blogiausiu atveju – Marijampolėje.

1 „Vadovas“ – katalikų mėnraštis, skirtas dvasiškiems lietuvių reikalams, buvo leidžiamas 
1908–1914 m. Jį įsteigė kun. J. Laukaitis ir kan. K. Prapuolenis. Tarp steigėjų įvairiuose 
šaltiniuose dažnai minimas ir kun. J. Staugaitis, tačiau prisiminimuose jis apie tai neuž-
simena. „Vadovą“ jis pradėjęs redaguoti vėliau, negu paprastai nurodo šaltiniai: ne nuo 
1908, bet nuo 1909 (redagavęs iki 1912 m.). Taigi išeitų, kad šio mėnraščio steigėju jis nėra 
buvęs. 1912–1914 m. „Vadovą“ redagavo kun. P. Kuraitis. Kiekviename numeryje būdavo 
pamokslų skyrius, spausdinti svarbesni Bažnyčios vadovybės raštai, nemaža straipsnių 
teoriniais Bažnyčios mokslo ir praktiniais sielovados klausimais. „Vadovas“ pasisakydavo 
ir svarbesniais Lietuvos Bažnyčios bei tautiniais reikalais.
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Bendrovės narių dauguma pritarė J. Staugaičio argumentams. 
Šiuo klausimu buvo priimta rezoliucija. J. Staugaitis savo atsimini-
muose rašė: „Bet kun. Laukaitis, per siaurai žiūrėdamas į gyvenimą, 
padarė savo: prisidengdamas prel. Antanavičiaus, diecezijos valdyto-
jo, autoritetu, įsteigė spaustuvę Seinuose ir iš ten ėmė leisti „Šaltinį“. 
Aš jau ir taip buvau senųjų klebonų prel. Antanavičiui skundžiamas, 
kaipo pavojingas novatorius. Antanavičius juo labiau nusistatė prieš 
mane, kai iš kun. Laukaičio sužinojo, kad aš norėjęs „Šaltinį“ iškelti 
iš Seinų.“

Taigi J. Laukaičio pastangomis 1906 m. pavasarį Seinuose buvo 
įsteigta spaustuvė „Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir Bendrovė“. 
Lėšomis mašinoms nupirkti rūpinosi Vincas Dvaranauskas. Spaus-
tuvei vadovavo Seinų kunigų seminarijos profesorius J. Laukaitis.  
1906 m. kovo 18 d. pasirodė pirmas „Šaltinio“ numeris. Antrame jo 
numeryje rašoma: „Pereitiemsiems metams baigiantis trys Seinų 
miesto kunigai: Juozapas Laukaitis, Vincentas Dvaranauskas ir Jur-
gis Narjauskas, pritariant ir padedant savo dvasiškajai vyriausybei, 
įkūrė draugiją spaustuvei Seinuose įsteigti „Šaltiniui“ leisti ir kny-
goms spausdinti. Iš visų kraštų kunigai lietuviai parėmė šį sumanymą. 
Trumpu laiku draugija įtaisė puikią spaustuvę ir dabar jau leidžia lai-
kraštį ir turi daug knygų spausdinti.

Taigi 1 balandžio mėn. dieną (20 kovo) šių metų J. M. Garbingiau-
sias diecezijos Administratorius Pralotas Antanavičius, atlaikęs Kate-
droje šv. Mišias, pašventino naująją lietuvišką spaustuvę ir „Šaltinio“ 
redakcijos butą, linkėdamas draugijai ir laikraščio bendradarbiams 
Dievo palaiminimo ir pasisekimo.

Po to J. M. Administratorius ir vietiniai kunigai, susirinkę pietų į 
seminariją, kalbėjosi apie tėvynės reikalus, lietuvių apšvietimą ir pa-
gerinimą jų būvio.

Visi pripažino, kad įkūrimas spaustuvės Seinuose ir „Šaltinis“, 
tai stiprovė Lietuvos pakraštyje, tai naujas žibintas, kuris platys tarp 
mūsų žmonių tikrą šviesą.

Kas atsimena senesniuosius laikus, pirm kokių 15-20 metų, sako 
negalima esą dabar pažinti Seinų. Mat viskas mainosi šiame pasauly-
je: nuo žemiausiojo, lig aukščiausiojo Seinų kunigai, išskiriant vieną 
mozūrą, jau yra susipratusieji lietuviai; myli jie savo prigimtąją kalbą, 
šnekasi tarp savęs lietuviškai, o pakraipa dvasiškosios vyriausybės 
teikiama apima visą dieceziją.

Be to J. M. Administratorius paskyrė į „Šaltinio“ redakciją tris 
kunigus: Laukaitį, Totoraitį ir Civinską, atliuosavęs juos nuo visų kitų 
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pareigų. Kun. Laukaičio vietą, kaipo Seinų Konsistorijos Sekretoriaus, 
apėmė kun. Jurgis Narjauskas, buvusis Katedros vikaras.“ („Šaltinis“, 
Nr. 2, p. 31)

Kai Seinų bendrovės reikalus į savo rankas paėmė kunigas Juozas 
Vailokaitis, jie sparčiai ėmė eiti geryn. „Šaltinis“ ne tik greitai sumo-
kėjo skolas, bet pradėjo duoti pelno. Spaustuvė buvo užversta darbu. 
Netrukus prie jos susidarė didelis knygų sandėlis. Seinų „Šaltinio“ 
spaustuvė išgarsėjo, pradėjo sėkmingai konkuruoti su Vilnium ir Kau-
nu. Tai pripažįsta ir skeptiškai Seinų spaustuvės atžvilgiu nusiteikęs 
J. Staugaitis. Kai Petro Vileišio įsteigtasis dienraštis „Vilniaus žinios“ 
pakliuvo į „pirmeivių“ rankas, kilo reikalas turėti savo dienraštį. Įdo-
mu, kad pats Staugaitis pripažįsta, jog Seinų „Šaltinio“ spaustuvė 
buvo pajėgi tokį dienraštį leisti. 

Permainos

Per 18 metų Seinuose įvyko nemažai permainų. Senieji kapitulos 
nariai Marma, Krajauskis, Strimai jau buvo mirę. Kapitulos narių buvę 
tik keturi: diecezijos administratorius prel. Juozapas Antanavičius, se-
minarijos rektorius prel. Vincas Blaževičius, kanauninkai Pranciškus 
Augustaitis ir Martynas Čepulevičius. Seinų kunigai, seminarijos pro-
fesoriai, kurijos tarnautojai, katedros vikarai buvo arba J. Staugaičio 
seminarijos draugai, arba jaunesni už jį.

Seminarijos vicerektorius buvęs Romualdas Jalbžykovskis. Tiesą 
sakant, jis buvo visos seminarijos šeimininkas ir labai reikšmingas as-
muo Seinuose. Reikėtų akimirkai sustoti ir apie jį papasakoti daugiau.

Mykolas Krupavičius, Seinų seminarijoje mokęsis 1908–1913 m., 
taip prisimena R. Jalbžykovskį: „Stipriausias lenkų palaikytojas buvo 
profesorius ir vėliau viceregensas kun. Romualdas Jalbžykovskis, 
vėliau tapęs Vilniaus arkivyskupu. Kiek jis padėdavo lenkams, tiek 
pakenkdavo lietuviams. Jalbžykovskio dėka ne vienas klierikas tik už 
lietuvybę (o kaltinamas būdavo kitu nepagrįstu nusikaltimu) buvo ir 
iš seminarijos pašalintas. (...) Jalbžykovskis turėjo planą ir lietuvišką 
Seinų vyskupijos dalį aprūpinti lenkais kunigais ir dėl to įkalbinėjo 
kunigus mokytis lietuvių kalbos bei darė žygių lietuvių kalbą padaryti 
privalomą visiems klierikams.“

Pasak M. Krupavičiaus, kan. R. Jalbžykovskis buvo blogiausias 
iš visų Seinų kunigų seminarijos profesorių. Negalima sakyti, kad jis 
neturėjo gabumų ar buvo netinkąs profesūrai. Gabumų jam netrūko, 
trūko laiko pasirengti pamokoms. Kita vertus, jis labai pasitikėjo sa-
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vimi. Seminarijoje dėstė daug dalykų, kaip viceregensas turėjo daug 
pareigų. Visuomenėje pasižymėjo dideliu aktyvumu. Seinuose nebuvo 
lenkų draugijos ar susirinkimo, kur nebūtų dalyvavęs Jalbžykovskis. 
Tai buvo visur esąs ir viską žinąs žmogus. Žinoma, rūpėjo jam ir sielo-
vados reikalai, daug laiko skirdavo Bažnyčiai, klausydavo išpažinčių, 
sakydavo pamokslus. Profesorius, deja, jis buvo prastas. Jalbžykovskį 
į Seinus profesoriauti pakvietęs vysk. Antanas Baranauskas. 1908 m. 
gavęs vicerektoriaus vietą, R. Jalbžykovskis pradėjo savaip tvarkytis. 
Greitai seminarijoje padaugėjo lenkų profesorių.

M. Krupavičius prisimena: „1908 metais, man stojus į seminariją, 
tik vienas kitas profesorius buvo lenkas, o visi kiti lietuviai. 1913 me-
tais, išeinant iš seminarijos, jau profesorių lenkų buvo aiški dauguma.“ 
(MKr 139)

R. Jalbžykovskio politikai pritarė vyskupijos administratorius  
J. Antanavičius ir seminarijos rektorius V. Blaževičius. Jalbžykovskio 
pastangomis lenkų kalba buvo dėstoma visuose kursuose. Jis rūpinosi, 
kad seminarijoje kuo daugiau būtų profesorių ir klierikų lenkų. Orga-
nizavo Seinų lenkus, platino lenkų spaudą, steigė mokyklas. Seinuose 
Jalbžykovskis dirbo 16 metų. Už nuopelnus buvo Lenkijos valdžios 
apdovanotas Polonia Restituta ordinu.

***
J. Staugaitis greitai suprato, kad Seinai nebuvo jau tas pats ramus 

kampelis, kuriame lėtai ėjo lenkinimo darbas. Visi jaunieji kunigai, net 
ir senelis Augustaitis, buvo jau susipratę lietuviai ir uoliai vykdė su-
lenkėjusių dzūkų atlietuvinimo darbą. Lenkai, pamatę pavojų, pasiry-
žo neužleisti pozicijų. Prasidėjo tyli, bet atkakli kova. Kieno stipresnės 
pajėgos, turėjo laikas parodyti.

Lietuviai turėjo daug savų kunigų, bet mažai pasauliečių inteli-
gentų. Tarp pastarųjų buvo agronomas Vincas Totoraitis, „Žiburio“ 
mokyklos mokytojai Juozas Grabauskas, Teresė Kryžanauskaitė (vė-
liau Totoraitienė) ir dar keli. Apskrities valdybos referentas p. Milevi-
čius buvo lietuvis, bet lietuviškiems reikalams abejingas.

J. Staugaitis savo prisiminimuose rašo: „Su šitomis savo pajėgo-
mis lietuviai darė, ką galėjo. Turėjo savo „Žiburio“ skyrių, kurio bū-
davo gana dažnai ir gyvi susirinkimai. „Žiburys“ turėjo savo mokyklą, 
kurią lankydavo kelios dešimtys vaikučių. Buvo ir gana gerai veikiąs 
knygynas. Lietuviai turėjo neblogą savo chorą ir dažnai ruošdavo vai-
dinimus bei koncertus.
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Šventomis dienomis, ypač vasaros metu, lietuviai inteligentai 
(daugiausia kunigai) darydavo ekskursijas į kaimus ir ten ruošdavo 
susirinkimus. Visa šita stipriai veikė žmones. Daugelis pusiau aplen-
kintų dzūkų ėmė susiprasti ir jaustis esą lietuviai. Seiniškių veikimas 
spinduliavo ir į apylinkę, ypač kad ir kitur Dzūkuose kunigai buvo 
susipratę lietuviai. Seinų apylinkėje kelias lenkinimui, galima sakyti, 
jau buvo užkirstas. Jei būtų ir toliau taip laisvai veikta, tai lietuvybė 
lig šiandien jau gal būtų žymiai pasivariusi ir į pietus nuo Seinų, kur 
gyveno tie patys, bet jau sulenkinti, dzūkai.“

Lenkai į lietuvių pastangas atlietuvinti sulenkėjusius dzūkus 
ramiai žiūrėti negalėjo. Jų pusėje buvo beveik visi miesto inteligen-
tai: gydytojas Stanislovas Urbonas, vaistininkas Vincas Domoslavs-
kis, notaras Kalvaitis (Kahvajč) ir kt. Seinų lenkams vadovavo kan.  
R. Jalbžykovskis. Mieste buvo įsteigta „Katalikų sąjunga“ („Związek 
Katolicki“), jie pradėjo ruošti susirinkimus, vakarėlius, įsteigė koo-
peratyvą „Ūkininkas“ („Gospodarz“), kuris turėjo didelę apyvartą ir 
teikė nemaža pelno.

Seinų dvasininkų tarpusavio santykiai nenumaldomai pradėjo 
blogėti.

Lietuvių ir lenkų santykiai

J. Staugaitis, atvykęs į Seinus, pirmiausia susitiko su kun. Kazi-
mieru Prapuoleniu, kuris de jure buvo „Šaltinio“ spaustuvėje leidžia-
mo „Vadovo“ leidėjas. Jo kandidatūra buvo parinkta norint gauti rusų 
valdžios sutikimą leisti šį žurnalą. Rusams Prapuolenis buvo patikima 
asmenybė. Į „Vadovo“ reikalus K. Prapuolenis visiškai nesikišo. Jį į 
Seinus pasikvietė vyskupijos administratorius kun. J. Antanavičius. 
Kun. Prapuoleniui darant įtaką prelatas Antanavičius pradėjo rodyti 
lietuvišką nusistatymą. Bet tai truko neilgai. Jų santykiai ilgainiui pra-
dėjo prastėti. Apie tai J. Staugaitis kalba: „Atvykęs į Seinus, aš radau 
Antanavičiaus su Prapuoleniu santykius visai pairusius. Prapuolenis 
jautėsi Seinuose esąs nereikalingas ir ruošėsi išvažiuoti. Ir iš tikro tais 
metais išvažiavo į Kauną.

Antanavičių radau palinkusį lenkų pusėn. Patikimais jo žmonė-
mis buvo prel. Blaževičius ir kun. Jalbžykovskis. Tų trijų vyrų ran-
kose buvo visa diecezijos politika arba, teisingiau pasakius, gudrus 
kun. Jalbžykovskis per prel. Antanavičių ir prel. Blaževičių vedė savo 
politiką.“
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J. Staugaitis 1909 m. birželio mėn. „Vadovo“ puslapiuose išdėsto, 
koks jo redaguojamas žurnalas turėtų būti: „Seniau kiekvienas Lie-
tuvos kunigas, beskaitydamas save lenku, galėdavo apsieiti su lenkų 
literatūra bei laikraštija. Lietuvai iš miego pasibudus, pradėjo atsirasti 
ne tik mūsų krašto apskritai savieji reikalai, bet ir mūsų tikybinis gy-
venimas nuolat gamina klausimus, kurie nėra ir negali būti gvildenami 
lenkų laikraštijoje. Iš čia išeina lietuviškojo dvasiškijai skiriamo or-
gano reikalingumas. Kur laikraštija plačiai iškerojusi, kaip antai: Vo-
kietijoj, Prancūzijoj, net pačioj Lenkijoj, ten ir kunigai turi ne vieną 
organą savo reikalams aptarti.“

1910 m. rugsėjo mėn. numeryje kun. J. Staugaitis išsamiai aptaria 
„Vadovo“ struktūrą ir tikslus. Jo redaguojamame žurnale yra penki 
skyriai: 1. Pamokslai. 2. Ex re liturgica. 3. Straipsnių skyrius. 4. Publi-
cistikos skyrius. 5. Bibliografija.

J. Staugaitis greitai perprato Seinuose vykstančius pokyčius. Jei 
anksčiau lenkų kunigų ir seminaristų čia buvo nedaug, tai dabar, kai 
tik atsilaisvindavo seminarijos profesoriaus vieta, ją užimdavo lenkas. 
Staugaičio mokymosi Seinuose laikais lenkai stodavo į Varšuvos ar 
Lomžos seminarijas. Dabar, matyt, buvo paskelbtas šūkis: „Gelbėti 
pakraščius!“ Taigi į Seinų seminariją pradėjo atvažinėti jaunuoliai nuo 
Lomžos. Čia vis daugiau buvo lenkų klierikų. Taigi Seinų diecezijoje 
lenkiškasis gaivalas vis stiprėjo.

Į Seinus atvyko du lenkų profesoriai kun. Pranciškus Vondolovs-
kis ir kun. Pianka. Kun. Pianka buvo ramaus būdo ir doras, bet jis 
palaikė lenkus. Kun. Vondolovskis pasireiškė kaip karštuolis ir šovi-
nistas. Seminarijoje daugėjo lenkiškumo šalininkų. Lietuvius palaikė 
keturi profesoriai: kun. Banaitis – moralinės teologijos mokytojas, 
kun. Vincas Dvaranauskas – lotynų kalbos dėstytojas, kun. Antanas 
Palubinskas – dogmatikos profesorius ir Juozas Laukaitis – lietuvių 
kalbos dėstytojas. Lenkai turėjo persvarą. Mat lemiamąjį balsą turėję 
rektorius prel. Vincas Blaževičius, vicerektorius Romualdas Jalbžy-
kovskis ir vyskupijos administratorius Juozapas Antanavičius. Jie se-
minarijoje vykdė aršią lenkinimo politiką. Lenkų kunigai ir klierikai 
buvo proteguojami, lietuviai įtariami ir sekami. Jų seminarijos vyres-
nybė tiesiog nekentė. J. Staugaitis rašė: „Kun. Prapuoleniui išvažiavus 
iš Seinų, lietuvių partijos lyderiu visai natūraliu būdu liko kun. J. Lau-
kaitis. Jis jau nuo seniai buvo susigyvenęs su prelatais Antanavičium 
ir Blaževičium ir kitais atžvilgiais mokėjo juodviem įtikti. Bet kun. 
Laukaitis, šiaip gan lengvo būdo žmogus, buvo karštas lietuvis patrio-
tas. Lietuviškai-lenkišku klausimu ir Laukaitis nemokėjo susikalbėti 
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su Seinų didžiūnais. Pasijuto esąs nemėgiamas ir pats rūpinosi išeiti iš 
Seinų. Gavo Leipalingio kleboniją.“

Laukaičiui išvykus iš Seinų, lietuviai ir toliau vykdė pradėtą dar-
bą. Lietuvių sąjūdžiui ėmėsi vadovauti kunigai Juozas Vailokaitis ir 
Justinas Staugaitis. Jie nesikišo į seminarijos reikalus, o su lenkų pa-
rapijos kunigais palaikydavo tik oficialius santykius. Lietuviai buvo 
lenkų įtariami, kad rezga prieš juos intrigas.

„Vadovas“

Dėl savo veiklos J. Staugaitis atsidūrė Seinų vyskupijos admi-
nistratoriaus nemalonėje. Apie tai prelatas atsiminimuose pasakoja: 
„Aiškiai pradėjau pasijusti, kad prel. Antanavičiui nemalonus ne tik 
mano asmuo, bet ir mano redaguojami laikraščiai. Už mano akių prel. 
Antanavičius smarkiai peikdavo „Vadovą“, prikišdavo jam net nusi-
kaltimų prieš Bažnyčios mokslą. Nugirdęs tai, nuėjau pas administra-
torių pasiaiškinti. Paprašiau mano paklaidas aiškiai formuoti, tuomet 
aš jas atitaisysiu ir atšauksiu. Klysti galiu, bet blogos valios žmogus 
nesmi ir nenoriu būti. Nuoširdžiai noriu tarnauti Bažnyčiai, ne klaidas 
sėti. Administratorius parodė man kun. Prapuolenio straipsnį „Kata-
likiškoji lietuvių pamokslina“. Ten, girdi, tendencingai juodinami esą 
senovės kunigai lenkai, dirbę Lietuvoje. Į tai aš atsakiau: kun. Pra-
puolenis yra „Vadovo“ leidėjas, vadinasi mano šefas. Sunku man jo 
straipsniai nepriimti. Kun. Prapuolenis po straipsniais pasirašo savo 
pavarde, todėl ant savęs ima visą atsakomybę už savo straipsnius. Jei 
jie klaidingi, tai galima kibti prie autoriaus. Į tai administratorius ne-
turėjo ką atsakyti.

Tolimesniame pasikalbėjime, kurio tonas sušvelnėjo, aš pasiskun-
džiau, kad per daug man ne tik redaguoti, bet ir didesnė jo pusė pri-
rašyti: kad pačiam tenka ir korektūrą daryti. Jei todėl kurių silpnumų 
„Vadovas“ ir pasireikštų, tai prašau man dovanoti, nes tai atsiranda 
dėl greitumo, ne dėl blogų norų.

Į šitas mano pastabas Antanavičius atsakė, kad „Vadovas“ esąs 
visiškai nereikalingas. Daugų daugiausia galima būtų esą leisti lietu-
viški pamokslai, kad Lietuvos kunigai turėtų vadovėlį sakyklai.

– O visuomenė ir religijos reikalai? Ar apie juos Lietuvos kuni-
gams nieko nereikia žinoti? – nustebęs paklausiau aš.

Į tai administratorius šiurkščiai atsakė:
– Koki čia reikalai?! Kunigai turi „Przegląd Katolicki“ (Katalikų 

apžvalga), ir lai skaito!
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Aš, matydamas, kad tolimesnis pasikalbėjimas prie nieko nepri-
ves, atsisveikinau administratorių ir išėjau, blogiausios nuotaikos pris-
lėgtas.

Mes, lietuvių laikraščių redaktoriai, vis dėlto matėme, kad Lietu-
va jau turi savo ypatingų visuomeninių ir religinių reikalų: Lietuva jau 
gyvena savu, ne lenkišku gyvenimu. Mes stengdavomės tą gyvenimą 
sekti, jo problemas gvildenti. Į visus žymesnius lietuvių susirinkimus 
– ar jie būdavo daromi Vilniuje, Kaune, ar Marijampolėje – mes, sei-
niškiai redaktoriai, važiuodavome ir parvažiavę apie tuos susirinki-
mus rašydavome.

[104] Aš laikiau savo pareiga apie visa ką informuoti kun. admi-
nistratorių, todėl užeidavau pas jį ir, ką būdavau matęs ir girdėjęs, 
smulkiai nupasakodavau. Kun. administratorius gana nekantriai klau-
sydavo. Matyt, kad vykstančių Lietuvos gyvenime permainų ir nesu-
prato, ir neįvertino. Gaila!“

Dr. Algimantas Katilius veikale „Kunigo Justino Staugaičio vi-
suomeninė veikla 1905−1915 metais“ (Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos metraštis, t. 31, Vilnius, 2008) pateikia kiekybinę J. Staugai-
čio kūrybos analizę, kiek jis prirašydavo į „Vadovą“ savo redagavimo 
laikotarpiu: „Analizei pasirinkome 1910 ir 1911 m. „Vadovo“ kom-
plektus, nes šiais metais kun. J. Staugaitis be pertraukų redagavo 
žurnalą. „Vadovas“ buvo leidžiamas atskirais tomais. Kiekvieną 
tomą sudarė keturi numeriai. Vadinasi, per metus išeidavo 3 tomai, 

Katalikiškojo mėnesinio laikraščio „Vadovas“ redaktorius kun. Justinas Staugaitis 
(kairėje) su lietuvių mokytojais lankosi Seinų apskrities (pavieto) Pagavieniškių 
kaime
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kurie turėjo 12 numerių. Kiekvieno tomo puslapių numeracija buvo 
ištisinė ir tomą sudarydavo apie 400 puslapių. 1910 m. „Vadovą“ su-
daro iš viso 1235 puslapiai. Kun. Staugaičio paskelbti tekstai apima 
365 puslapius. 1911 m. „Vadove“ yra iš viso 1230 puslapių teksto. 
Kun. J. Staugaičio išspausdinti tekstai apima 300 puslapių. Vadina-
si, redaktoriui kun. J. Staugaičiui 1910 m. teko prirašyti apie 30 %, o  
1911 m. jo skelbti tekstai sudaro apie 25 % žurnalo apimties. Tačiau 
dalis tekstų žurnale yra nepasirašyti, tad kai kurie iš jų gali priklausyti 
irgi kun. J. Staugaičio plunksnai.“

Pablogėjus sveikatai (nusilpus akims) kun. J. Staugaitis savo pra-
šymu pasitraukė iš „Vadovo“ redaktoriaus pareigų. Atsiminimuose 
apie tai užsimena: „Gydytojas specialistas patarė man iš redakcijos 
pasitraukti. Pranešiau tai vyskupui ir prašiausi iš redakcijos mane at-
leisti. Vyskupas iš principo sutiko, tik liepė palaukti, nes dar nesą man 
tinkamos laisvos vietos.“

„Vadovo“ redaktorius kun. J. Staugaitis buvo iki 1912 m. liepos 
numerio. Rugpjūčio mėn. „Vadovo“ niekas nepasirašė. Rugsėjo nu-
merio redaktoriumi vėl nurodomas kun. J. Staugaitis. Galimas daik-
tas, kad žurnalą jis redagavo būdamas Pakuonyje. Paskutinis nume-
ris, kuriame J. Staugaitis nurodomas „Vadovo“ redaktoriumi, yra  
1913 m. rugpjūčio. Rugsėjo numerio redaktoriumi nurodomas jau kun. 
dr. Pranciškus Kuraitis.

1909–1913 m. J. Staugaitis redagavo 50 „Vadovo“ numerių. Nu-
stojęs redaguoti „Vadovą“, jis toliau rašė jam straipsnius. Jo publicis-
tika buvo spausdinama savaitraštyje „Šaltinis“, „Draugijoje“, „Spin-
dulyje“, „Viltyje“, „Vienybėje“ ir kituose leidiniuose. 1909–1910 m. 
J. Staugaitis išspausdino „Pirmeivių žiedų“ 12 numerių. Iš viso išleido 
17 knygų ir parašė daugiau kaip 350 straipsnių.

Naujas Seinų vyskupas

Šiemet galėtume minėti 160-ąsias paskutinio Seinų vyskupo An-
tano Karoso gimimo metines. 1856 metai įrašyti knygose kaip vys-
kupo gimimo data. Beje, ji nėra tiksli. Kad mažas Antanukas neturįs 
metrikų, paaiškėjo, kai reikėjo jį leisti mokyklon. Šeima, nenorėdama 
patirti išlaidų, įrašė jį kaip ką tik gimusį. Labiausiai priimtina Karoso 
gimimo data – 1849 metai.

Būsimasis vyskupas mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1875 m. įstojo į 
Žemaičių dvasinę seminariją, vėliau į Petrapilio dvasinę akademiją. Ją 
baigė 1883-iaisiais ir tais pačiais metais buvo įšventintas kunigu. Bai-
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gęs akademiją, buvo Žemaičių kunigų seminarijos profesorius ir dėstė 
teologiją bei lietuvių kalbą. Po dvejų metų darbo vyskupas M. Paliu-
lionis pakvietė jį savo sekretoriumi. 1896 m. buvo pakeltas kanau-
ninku, o 1900 m. paskirtas Žemaičių kunigų seminarijos rektoriumi.  
1907 m. A. Karosas konsekruotas vyskupu. Tuomet oficialiuose raš-
tuose jo pavardė buvo rašoma Antonius Karaś. Po trejų metų perkeltas 
į Seinus vyskupu ordinaru.

A. Karoso Seinų diecezijos valdymo laikai yra vertinami priešta-
ringai. Pirmuoju laikotarpiu (iki Pirmojo pasaulinio karo) jis palaikė 
lenkus ir jų pastangas įtvirtinti Seinuose lenkiškumą. Vyskupas, siek-
damas sulyginti lietuvių ir lenkų seminaristų skaičių Seinų seminari-
joje, įsakė priimti mažiau lietuvių, o daugiau lenkų. Antai 1911 m. iš 
34 kandidatų buvo priimti 6 lietuviai ir 11 lenkų. Po trejų metų abiejų 
tautybių asmenų buvo po 45. Lietuviams tik mišių pabaigoje buvo sa-
komas lietuviškas pamokslas. Jų nepasitenkinimą sukėlė ir kiti vysku-
po sprendimai. A. Karosas į garbės kanauninkus iškėlė du seminarijos 
profesorius lenkus, kurie net reikalingų kvalifikacijų neturėjo. Kapitu-
los kanauninku padarė aršų lietuvių priešą, seminarijos profesorių Ro-
mualdą Jalbžykovskį, o nusipelnę lietuvių dvasininkai buvo aplenkti. 
Į vyskupą A. Karosą tuo metu buvo galima žiūrėti kaip į lenkiškosios 
orientacijos asmenį. Iš tikrųjų jis lietuvių veiklos netramdė, bet nieko 
nepadarė, kad apgintų lietuvių teises bažnyčioje.

Mykolas Krupavičius savo atsiminimuose rašo: „Vyskupas Ka-
rosas, anykštėnas, iš anų laikų buvo įpratęs į lenkų kalbos vartojimą, 
todėl ją naudojo visada pasikalbėjimuose su kunigais ir todėl atrodė 
lyg esąs lenkas. Nuo lenkų kalbos vartojimo vyskupą Karosą atpra-
tino tik prel. Laukaitis, kurijos oficijolas, kuris Vilkaviškyje, nebepri-
simenu kuriais metais, vyskupui pareiškė, kad lietuviškos vyskupijos 
vyskupas, kalbindamas visus kurijos narius ir kitus kunigus lenkiškai, 
kompromituoja įstaigą, gali iššaukti vyriausybės reakciją ir kad kuri-
jos žmonės nuo šios dienos nustos jam atsakinėję lenkiškai. To užteko. 
Vyskupas Karosas tik su lenku kalbėjo lenkiškai, o lietuvio niekada 
lenkiškai neužkalbino.“

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Karosas apsistojo Petrapi-
lyje. Į Seinus sugrįžo kartu su Jalbžykovskiu 1917 m. Tai jau buvo visai 
kitoks A. Karosas. Kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, jis priėmė 
Lietuvos pilietybę, atlietuvino savo pavardę, Seinuose pradėjo orga-
nizuoti lietuvišką seminariją. Tai sukėlė didelį lenkų nepasitenkinimą.

Lietuviška seminarija veikė trumpai. 1919 m. rudenį lenkai užgro-
bė Seinus, suėmė seminarijos klierikus su profesoriais ir nakčia nuga-
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benę prie administracinės linijos ištrėmė į Lietuvą. Kan. J. Narjauską 
ir prel. A. Grigaitį uždarė į kalėjimą. Vyskupui liepė išvykti. A. Karo-
sas apsistojo Punske. Čia jis išgyveno keletą mėnesių. 1920 m. lenkai 
privertė jį vykti į nepriklausomą Lietuvą. Vyskupas apsigyveno Ma-
rijampolėje. Tada jis savo jurisdikcijoje turėjo 13 dekanatų. Du buvo 
likę už demarkacinės linijos. Tai Punsko dekanatas, kuriam priklausė 
Beceilų, Smalėnų, Kolietnyko, Punsko, Smalnykų ir Vižainio parapi-
jos, ir Seinų dekanatas (Beržininko, Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Seinų, 
Lazdijų ir Veisiejų parapijos).

J. Staugaitis savo prisiminimuose pažymi, kad mirus Antanui Ba-
ranauskui, Seinų diecezija ilgesnį laiką neturėjo vyskupo. Vatikanas 
negalėjo susitarti su caro valdžia dėl kandidatų. Rusų valdžios pasiū-
lyti kun. Kazimieras Prapuolenis ir prelatas Juozapas Antanavičius bei 
kun. Vincas Blaževičius popiežiui nepatiko. Kai Apaštališkasis Sostas 
rusų valdžios kandidato nepriimdavo, ji su naujais nesiskubindavo.

Pasklido gandai, kad į Seinų vyskupus ruošiasi Varšuvos lenkas, 
kad jis net lietuvių kalbos pradėjo mokytis. Rusai nemėgo lietuvių, bet 
jie nemanė stiprinti lenkų įtakos Lietuvos pakraščiuose.

Seinų vyskupija kentė, kai ją valdė administratorius. Mat jis ne-
turi to autoriteto, kurį turi vyskupas; antra vertus, administratoriaus 
valdžia yra tik provizoriška. Seinų diecezija merdėjo, nes jos admi-
nistratorius prel. J. Antanavičius nebuvo tinkamas savo pareigoms. 
Popiežius taip pat Antanavičių pripažino netinkamu. Lenkams prel.  
J. Antanavičiaus valdymo laikai gal ir patiko. Lietuviai laukė vyskupo!

1910 m., apie Velykas, pasklido žinia, kad Seinų vyskupu skiria-
mas sufraganas A. Karosas. 1910 m. birželio 17  d. vyskupas pasiuntė 
Seinų vyskupijos dvasininkams ir tikintiesiems pirmąjį ganytojišką 
laišką, informuodamas apie savo paskyrimą.

Seiniškiai kunigai bandė šį tą sužinoti apie būsimąjį savo vyskupą. 
Žinios iš anapus Nemuno buvo įvairios. Vieni sakė, kad Karosas yra 
labai protingas, kiti, kad didelis diplomatas,  treti, kad labai nerangus. 
Visi sutikdavo dėl vieno – vyskupas Karosas yra labai ramaus būdo 
žmogus, užsidaręs savyje ir mėgsta būti vienas. Visiems Seinuose rū-
pėjo, ar jis palaikys lietuvių, ar lenkų pusę. Į Seinus Karosas neskubė-
jo. Seinų vyskupu buvo paskirtas balandžio 7 d., o atvyko tik birželio 
29 d. (Lenkų šaltiniai mini liepos 29 d.)

J. Staugaitis savo atsiminimuose rašo: „Mums vis rūpėjo, kuo 
remsis naujasis vyskupas: ar lenkais, ar lietuviais, ar bus neutralus, 
vieniems ir antriems teisingas? Turėjome pagrindo manyti, kad, ar 
šiaip, ar taip, – senajam Antanavičiaus režimui bus galas. Antai vys-
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kupas savo daiktus parsiuntė ne administratoriaus, vyriausiojo prela-
to, tik antrojo prelato, kun. Blaževičiaus vardu. Kelią važiuoti į Seinus 
pasirinko per Lomžą. Ji vyskupui nebuvo per daug pakeliui, bet buvo 
prel. Blaževičiaus klebonija, jo pastatyto administratoriaus valdoma. 
Blaževičius, žinoma, išvažiavo į Lomžą vyskupo pasitikti. Vis tai tar-
tum buvo ženklai, kad naujojoj valdžioj vyskupo dešinioji ranka bus 
prel. Blaževičius. Taip manė ir prel. Antanavičius. Paskutinėmis savo 
valdymo dienomis buvo labai prastai nusiteikęs ir tuoj po vyskupo in-
greso buvo pasiruošęs išvažiuoti į savo parapiją – Prienus. Visų mūsų 
ir prel. Antanavičiaus apsirikta. Mat vysk. Karosas yra sfinksas, savo 
mintyse ir sumanymuose nelengvai susekamas.“

Ingresas

Artėja vyskupo A. Karoso ingresas. Lenkai sudarė savo komitetą, 
lietuviai – savo. Lenkams būta lengviau, nes jų gretose buvo diecezijos 
ir seminarijos valdžia. Lietuviai bandė tartis su lenkais, bet nesisekė. 
Vieni ir kiti ruošėsi kas sau. Sutarta vyskupą pasitikti už miesto ribų. 
Lietuviai pradėjo statyti savo vartus, lenkai – savo. Įsikišo apskrities 
viršininkas. Jis ir vienų, ir kitų prašė susitarti ir kartu sutikti vyskupą, 
statyti vienus vartus, o užrašus dėti ir lenkiškus, ir lietuviškus. Len-
kai nesutiko, nes pasak jų, negalėsią pakęsti, kad šalia lenkiško būsiąs 
„pagoniškas“ užrašas. Viršininkas siūlė, kad ant vartų nebūtų jokių 
užrašų, bet lenkai nesutiko. Lietuviai nusprendė prie vartų statymo 
visiškai neprisidėti.

Apie tų dienų nuotaikas savo atsiminimuose rašo anų įvykių liu-
dininkas J. Staugaitis: „Graži birželio mėn. 29 diena. Vyskupas tą nak-
tį buvo nakvojęs Krasnopolėje (koki 9 km atstu nuo Seinų). Į Seinus 
turėjo atvykti 10 val. ryto. Dar gerokai prieš 10 val. ant Suvalkų plen-
to, kuriuo turėjo atvažiuoti naujasis ganytojas, išsirikiavo ilga proce-
sija taip brangaus svečio pasitikti. Prie pat iškilmingųjų vartų laukia 
puikus baldakimas, klierikų nešamas. Čia pat stovi prel. Antanavičius 
su asista: visi puikiais liturginiais rūbais pasipuošę. Toliau stovi ka-
pitulos nariai, ryškių spalvų (mėlyna su raudona) togomis apsitaisę. 
Už jų garbės kanauninkai ir ilgom dviem linijom nusidriekę kunigai ir 
klierikai. Toliau eina bažnytinės vėliavos ir lenkų, pagaliau – lietuvių 
organizacijos. Daug jų mes tuomet dar neturėjome, bet buvo „Žibu-
rio“ mokyklos vaikučiai ir gana daug „Žiburio“ draugijos narių. „Ži-
burio“ delegacija buvo net iš Marijampolės. Žmonių, ypač lietuvių, 
buvo privažiavę daug.
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Lygiai 10 val. atvyksta vyskupas, prel. Blaževičiaus lydimas. Iš 
karietos išlipa menko ūgio, pakrypusio liemens, gana sausas ir jau pu-
sėtinai žilas kunigas, fioletais, kaip dera vyskupui, apsitaisęs. Atrodė 
apie 60 metų žmogus.

Visų akys nukrypo į didįjį svečią. Pamačiusios jį, kai kurios mote-
rėlės ėmė ašaroti. Kitos pašnibždomis viena kitai kartoja: „Dievulėli! 
Koks menkutis!“ Vyskupo Karoso ir aš nebuvau matęs, todėl smalsiai 
žiūrėjau į jį, norėdamas atspėti, kokia dvasia slepiasi tame menkame 
kūne. Bet veltui – vyskupo Karoso fizionomija man nieko nesakė. Ti-
kras sfinksas! Tebuvo matyt, kad buvo pavargęs ir kad kankino jį tos 
iškilmės.“

Prie vartų nebuvo jokių oficialių kalbų. Prel. Antanavičius už-
traukė lenkišką giesmę ir visa procesija nužingsniavo bažnyčios link. 
Šventovėje prel. Antanavičius sveikino vyskupą lenkiškai. Vyskupas į 
dvasininkus kreipėsi lotyniškai. Į žmones prabilo ir lenkiškai, ir lietu-
viškai. Lenkiškai kalbėjo taisyklingai, bet su lietuvišku akcentu. Lie-
tuviškai kalbėjo gražiai, rytiečių tarme.

Reikšminga tai, kad per ingresą pirmą kartą Seinų katedroje vysk. 
Karosas buvo pasveikintas lietuviškai. Kalbą pasakė Motiejus Gustai-
tis.

Vyskupas jautėsi pavargęs. Jis nuėjo į jam paskirtus seminarijos 
kambarius pasilsėti. Po valandėlės sugrįžo į katedrą ir atlaikė iškilmin-

„Šaltinio“ spaustuvė vysk. A. Karoso ingreso dieną
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gą sumą. Po mišių jis priėmė lenkų ir lietuvių delegacijas. Pirmiausia 
ėjo lenkai, po jų – lietuviai. Prel. Blaževičius įspėjo lietuvių delegaciją, 
kad per daug nevargintų vyskupo. Seinų lietuviškųjų redakcijų vardu 
ganytoją sveikino J. Staugaitis. Lietuvaitės vyskupui įteikė dovanėlių 
(ko nepadarė lenkai). Vyskupas kalbų nesakė, tik keliais žodžiais pa-
dėkojo.

Vėliau kapitula surengė vyskupui pietus. Pasauliečiai juose ne-
dalyvavo. Lietuviai pretenzijų neturėjo, bet lenkai dvarininkai labai 
užsigavo. Per pietus sakytos kalbos. Lenkams čia buvo suteikta pirme-
nybė. Apie tai J. Staugaitis rašo: „Kalbėjo prel. Antanavičius, Kauno 

Vysk. Antanas Karosas
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prel. Stiravičius, dekanas Lendo. Pagaliau prabilome ir mes, lietuviai. 
Pirmam lietuviškai teko kalbėti man. Opių dalykų paliesti vengiau. 
Pabrėždamas lietuvių spaudos reikšmę, sveikinau vyskupą Karosą, 
buvusį lietuviško laikraščio – „Nedėldienio skaitymų“2 redaktorių ir 
pareiškiau džiaugsmą, kad naujo ganytojo asmenyje lietuvių spauda 
Seinuose susilaukė globėjo. Po manęs kun. Gustaitis kiek ryškiau pa-
brėžė nenormalumus lietuvių-lenkų santykiuose: pareiškė vilties, kad 
lietuviams daromos skriaudos naujojo ganytojo būsiančios atitaisytos. 
Toliau tuo pačiu tonu karštai kalbėjo kun. Tumas3, kuris buvo atvažia-
vęs į ingreso iškilmes.“

Lenkų dvasininkams lietuvių kalbos nepatiko. Sulenkėjęs lietuvis, 
Kauno dekanas Kudirkevičius (Kudirka) bandė kalbėti apie broliškų 
tautų („bratnich narodów“) meilę, bet lietuviai jo kalbą priėmė su ne-
slepiama ironija. Vyskupas nieko nekalbėjo. Dėl susidariusios slogios 
nuotaikos jis pakilo ir išėjo iš salės. Prel. Blaževičius pareiškė visiems, 
kad ganytojas yra labai pavargęs ir nuėjo pailsėti.

Vyskupas buvo mažo ūgio ir truputį kuprotas. Atrodė silpnas, 
tačiau pasižymėjo nepaprasta sveikata ir sveiku protu. Apie jį kun. 
J. Vaišnora rašė: „Savo sprendimuose buvo apdairus. Tas jo atsargu-
mas, ypač kai buvo reikalingi aiškūs ir skubūs sprendimai, kai kada 
kitų buvo palaikomas neveiklumu. Episkopato santykiams su valdžia 
paaštrėjus, Karosas visada būdavo nuosaikiųjų pusėje. Santykiuose 
su kitais būdavo labai švelnus. Jei ką reikėdavo pabarti, tai padary-
davo labai atsargiai. Patirtus nemalonumus mokėdavo nutylėti, nu-
kęsti. Privačiame gyvenime buvo labai kuklus, nemėgdavo iškilmių 
ir jų vengdavo. (…) Buvo mažakalbis, jo pamokslai retai būdavo il-
gesni kaip 10 min. Turėjo gerą atmintį. Laisvai, bet tiksliai cituodavo  
Šv. Raštą ir kitus bažnytinius šaltinius.“

Nauja tvarka

Visi kunigai nekantriai laukė pirmų vyskupo veiksmų. Spėliojo, 
ką paskirs generalvikaru, kaip tvarkys kuriją. Kapituloj buvo telikę 
tik 7 nariai. Jau pirmieji Karoso sprendimai visus šokiravo. Ganyto-
jas buvusiam vyskupijos administratoriui prel. Juozapui Antanavičiui 

2 „Nedėldienio skaitymai“ – katalikų žurnalas, ėjęs 1905.XI–1907.XI Kaune. Tai pirmasis 
lietuviškas periodinis leidinys Kaune. Nuo 1907 m. leido priedą „Tiesos žodis“. Redagavo 
A. Jakštas, o nuo 1907 m. – A. Alekna.

3 Kun. Juozas Tumas (1869–1933), rašytojas, žinomas Vaižganto slapyvardžiu.
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pareiškė jį skiriąs savo generalvikaru. Antanavičius, išgirdęs tokią ne-
tikėtą naujieną, nepaprastai nudžiugo. Jis daug metų valdė dieceziją, 
tad jam būtų buvę nemalonu trauktis kur nors į provinciją. Kurijoj ir 
seminarijoj vyskupas kol kas didelių pakeitimų nedarė.

J. Staugaitis savo atsiminimuose rašo: „Kai dėl kurijos, tai mes, 
lietuviai, pakeitimų ir nepageidavome. Kancleriu buvo kun. Narjaus-
kas, sekretorium – kun. Grajauskas, abudu susipratusiu lietuviu.

Seminarijoj pakeitimai būtų buvę pageidaujami. Mums atrodė, 
kad rektorius su vicerektorium turėtų būti pakeistu. Jei ne abudu, tai 
bent kun. Jalbžykovskis. Tačiau visos mūsų viltys nuėjo niekais.

Kai dėl kapitulos, tai vyskupas pareiškė nepažįstas žmonių, todėl 
likusieji kapitulos nariai lai išrenka kandidatus, vyskupas juos patvir-
tinsiąs.“

Kapituloj buvo likę: prelatai – Saliamonas Olekas, Juozapas Anta-
navičius ir Vincas Blaževičius; kanauninkai – Antanas Daukša, Pran-
ciškus Augustaitis, Antanas Staniulis ir Petras Vlostovskis. Iš visų 
tik pastarasis buvo tikras lenkas, visi kiti – lietuviai. Iš tų šešių tik 
du – Augustaitis ir Staniulis – buvo susipratusieji lietuviai. Kiti keturi 
buvę senosios lenkiškos orientacijos žmonės, jau nusenę ir neaktyvūs. 
Kurijoje svarbiausi buvo Antanavičiaus, Blaževičiaus ir Jalbžykovskio 
norai.

Į kapitulą išrinkti: Romualdas Jalbžykovskis, Garliavos klebonas 
ir dekanas Žalevskis, Lendo, Sienkievičius ir seminarijos profesorius 
Banaitis. Žalevskis ir Banaitis buvo lietuviai. Žalevskis buvęs An-
tanavičiaus draugas, nusenęs, senų pažiūrų žmogus. Banaitis – nors 
susipratęs lietuvis, bet neveiklus. Jis prie lietuvių judėjimo nesidėjo. 
A. Karoso pastangomis Seinuose susidarė lenkiškosios orientacijos 
kapitula.

J. Staugaitis prisimena: „Staniulis su Augustaičiu, kaip vėliau iš 
Staniulio sužinojau, bandę balsuoti už susipratusius, žinomus veikėjus 
lietuvius: bet, žinoma, juodu du už juos ir tebalsavę. Po rinkimų vys-
kupas pareiškęs, kad tuos, kurie rinkimuose gavę balsų, būsią galima 
padaryti garbės kanauninkais. Bet ir to nebuvo. Vyskupas Karosas, 
tiesa, pakėlė gana daug į garbės kanauninkus, bet vis tik Antanavi-
čiaus ir Jalbžykovskio kandidatus. Prel. Antanavičiui vyskupas išrūpi-
no pretonotaro titulą.“

Seinų vyskupijoje pradėta vykdyti nauja, bet to paties Antana-
vičiaus, politika. J. Antanavičius pradėjo atvirai nekęsti lietuvių, juos 
visaip žemino ir niekino. Jis kerštavo, nes lietuviai, pasak jo, pakišo 
koją, todėl netapęs vyskupu.
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Nauji laikai prasidėjo ir Seinų kunigų seminarijoje. Iš seminarijos 
profesorių pasitraukė V. Dvaranauskas. Jo vieton lotynų kalbos mo-
kyti buvo pakviestas lenkas Misevičius. Jis buvo linksmas kunigėlis, 
bet šovinistiškai nusiteikęs. Kun. R. Jalbžykovskis, Antanavičiui pri-
tariant, pasirūpino, kad jis, kaip ir Vondolovskis, būtų garbės kanau-
ninkas. Tai suerzino lietuvius kunigus. Pasipiktinę buvo ir kai kurie 
lenkai, nes tai buvusi akivaizdi neteisybė.

Seinų vyskupija buvo daugiatautė: šiaurinė dalis – Punskas, 
Seinai, Marijampolė, Simnas – lietuviška, o pietinėje dalyje gyveno 
lenkai, gudai, mozūrai. Kaip minėjau, Pirmojo pasaulinio karo metus  
A. Karosas praleido Rusijos gilumoje. 1917 m. jis sugrįžo į Seinus. Norė-
damas išvengti tautinių nesusipratimų, A. Karosas vyskupiją suskirstė 
į dvi dalis. Savo generaliniam vikarui R. Jalbžykovskiui pavedė valdyti 
pietinę (lenkiškąją) vyskupijos dalį, o Seinų, Simno, Kalvarijos, Ma-
rijampolės, Vilkaviškio, Naumiesčio dekanatus pasiliko savo globoje.  
R. Jalbžykovskiui vyskupas A. Karosas pavedė organizuoti ir lenkišką 
vyskupijos kunigų seminariją Tikocine, kuri po 1863 m. sukilimo buvo 
uždaryta. Kadangi Tikocine turėjo pradėti darbą vyskupijos lenkiška 
kunigų seminarija, vyskupas A. Karosas Seinuose ėmė rūpintis lie-
tuviškos kunigų seminarijos reikalais. Kaip minėjau, lietuviška Seinų 
kunigų seminarija neilgai išsilaikė. Jos profesoriai buvo priverstinai iš-
keldinti į Lietuvą. Vyskupas A. Karosas persikėlė į Punską, o po kelių 
mėnesių priverstas vykti į Lietuvą.

Tuo metu popiežius Pijus XI įkūrė Vilkaviškio vyskupiją. Naujo-
sios vyskupijos teritoriją sudarė toji Seinų vyskupijos dalis, kuri buvo 
nepriklausomos Lietuvos ribose. Buvęs Seinų vyskupas A. Karosas 
tapo pirmuoju Vilkaviškio vyskupijos ordinaru. Vyskupiją A. Karosas 
valdė 16 metų – iki mirties (1947 m.). Palaidotas Marijampolės baž-
nyčios Šv. Onos koplyčioje. A. Karosas išgyveno 98 m., kunigu išbuvo 
64, vyskupu – 40.
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IRENA MARCINKEVIČIENė

PUNSKO VIDURINė MOKyKLA  
ŠVENČIA 60-METĮ

Licėjaus įsteigimas ir raida

Mokykla, šiemet švenčianti 60-ąsias gyvavimo metines, įkurta 
tautiškai susipratusių šio krašto lietuvių pastangomis. Mokytojas Juo-
zas Vaina savo atsiminimuose rašė, kad jam yra tekę skaityti dokumen-
tus, kuriuose minimas Krasnavo valsčiaus gyventojų prašymas įsteigti 
lietuvių vaikams vidurinę mokyklą. Iš tų dokumentų aiškėja, kad pra-
šymas įteiktas lietuvių visuomenės vardu, bet jį pasirašė turtingiausi 
Vidugirių apylinkės gyventojai. Prašymą svarsčiusio Krasnavo vals-
čiaus tarybos prezidiumo nuomone, „reikalą atitinkamai pagrindus, 
reikia nukreipti aukštesnei valdžiai“1. 1952–1953 m. m. mūsų krašto 
pagrindinių mokyklų absolventų tėvai kreipėsi į Lenkijos švietimo 
ministeriją, prašydami įkurti Punske bendrojo lavinimo licėjų lietuvių 
dėstomąja kalba2. Tuomet šis prašymas nebuvo patenkintas, tačiau 
1953 m. pabaigoje Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje suorganizuota 
lietuviška klasė. Ji išliko ir 1957 m. ją lankę moksleiviai laikė abitūros 
egzaminus. 1954 ir 1955 m. taip pat buvo bandoma suburti lietuviškas 
klases, bet nesusirinkus pakankamam mokinių skaičiui, suorganizuo-
tos tik lietuvių kalbos pamokos3. Tačiau minties įkurti licėjų arčiau 
lietuvių gyvenamų vietų, turėti savo lietuvišką mokyklą neatsisakyta. 

1 Vainaitė-Misiukonienė M., Juozas Vaina, Punsko „Aušros“ leidykla, 2014, p. 133.
2 Černelienė M., Lenkijos lietuviai ir jų švietimas po Antrojo pasaulinio karo (pirmasis de-

šimtmetis). Punsko Kovo 11-osios licėjui 50, Punsko „Aušros“ leidykla, 2006, p. 37.
3 Černelienė M., Iš Punsko licėjaus istorijos. Punsko Kovo 11-osios licėjui 50, Punsko „Auš-

ros“ leidykla, 2006, p. 15–16.
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Kalbant apie žmones, daugiausia dirbusius įgyvendinant šį tikslą, mi-
nėtini: mokytojai Jonas Stoskeliūnas ir Juozas Vaina, visuomenės at-
stovai Juozas Maksimavičius, Juozas Jakimavičius, Antanas Judickas 
ir kiti. Visų jų ryžtą ir pastangas vainikavo sėkmė – 1956 m. rugpjūčio 
20 d. Lenkijos Respublikos švietimo ministro įsakymu Punske įkurtas 
bendrojo lavinimo licėjus. Steigiamajame akte rašoma, kad atidaromas 
bendrojo lavinimo licėjus lenkų ir lietuvių dėstomosiomis kalbomis. 
1956 m. rugsėjo 1 d. darbą pradėjo dvi lietuviškos klasės – VIII klasė 
su 23 moksleiviais ir iš Suvalkų perkelta IX klasė, kurioje mokėsi 9 
mokiniai4. Lenkiškų klasių licėjuje niekuomet nėra buvę.

Mokyklos istorijoje buvo nemažai sudėtingų momentų. Be galo 
sunki buvusi jos darbo pradžia. Trūko kvalifikuotų mokytojų. Vie-
nintelis mokytojas lituanistas Jonas Stoskeliūnas turėjo aukštąjį iš-
silavinimą. Mokyklai vadovavo Stanislovas Lysakovskis (Stanisław 
Łysakowski), direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjo Juozas Vaina, 
1956–1957 m. m. dirbo taip pat Petronėlė Jakimavičienė, Kazimiera 
Lysakovska (Kazimiera Łysakowska), Elena Vainienė, Rišardas Za-
vojskis (Ryszard Zawojski). Mokymas vyko keliuose pastatuose, pa-
talpos buvo nepritaikytos mokyklai ir labai ankštos, biblioteka kukli, 
mokymo priemonių ir sporto aikštelės visai nebuvę. Tačiau lemiamas 
pasirodė žmonių entuziazmas ir noras dirbti savo visuomenei. Darbas 
pamažėle įsibėgėjo. Nors būta bandymų menkinti mokyklos veiklą, 
pasitaikydavo provokacijų ir įvairių trukdymų, mokykla augo ir sti-
prėjo. Mokinių daugėjo: 1963–1964 m. m. jų buvo 100. Didžiausias 
moksleivių skaičius užfiksuotas 2000–2001 m. – net 165. Gerėjo ir eg-
zaminų rezultatai, kol tapo geri ir labai geri. Kilo taip pat pedagogų 
kvalifikacija. Ilgainiui licėjaus absolventai, baigę studijas, grįždavo 
dirbti į savo mokyklą. Po keliolikos metų beveik visi dirbantys moky-
tojai turėjo aukštąjį išsilavinimą. Per šešias dešimtis metų įvyko ne-
mažai pokyčių – neatpažįstamai pasikeitė darbo sąlygos ir didaktinė 
bazė, keitėsi mokyklos pavadinimas, organizacinė struktūra bei darbo 
organizavimas.

1959 m. statytame, specialiai mokyklai skirtame pastate prisi-
glaudė ir licėjaus klasės (dabar čia įsikūręs Punsko savivaldybės vaikų 
darželis). 1977 m. Punske iškilus naujam didžiuliam mokyklos pas-
tatui su sporto sale ir bendrabučiu, kartu su pagrindine mokykla čia 
persikėlė ir licėjus (dabar čia yra Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė 
mokykla ir gimnazija).

4 Ten pat, p. 17.
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1992 m. kovo 11-ąją Punsko lietuvių licėjui buvo suteiktas ypatin-
gas ir įpareigojantis Kovo 11-osios vardas. Tuomet mokyklai vadova-
vo direktorė Marytė Černelienė, o iškilmėse dalyvavo garbingi svečiai 
iš Lietuvos, Lenkijos švietimo valdžios atstovai, krašto bendruomenė.

2010 m. licėjus dar kartą persikelia, šįkart į nuosavą buveinę – švie-
sų ir erdvų mokyklos pastatą su sporto sale. Tai vienas reikšmingiau-
sių įvykių mokyklos istorijoje. Atskiro, tik licėjaus reikmėms skirto 
pastato statybos idėja kilo apie 2001 m. Sumanymą parėmė lietuviškos 
organizacijos, o pirminis projektas buvo parengtas jau 2002-aisiais už 
Mokytojų tarybos ir kitų rėmėjų paaukotus pinigus. Dėl įvairių kliūčių 
šis projektas nebuvo įgyvendintas, teko rengti naują ir ieškoti lėšų sta-
tybai. Punsko savivaldybė naujai mokyklai nemokamai skyrė sklypą 
ir 2006 m. statybos darbai prasidėjo. Juos finansavo Lenkijos Respu-
blikos vidaus reikalų ministerija. Po ketverių metų, 2010-aisiais, staty-
ba sėkmingai baigta ir rugsėjo 1-ąją moksleiviai bei mokytojai pasitiko 
jau savo buveinėje. Per šį laiką keliskart keitėsi mokyklos vadovybė: 
siūlymas statyti atskirą pastatą iškeltas licėjui vadovaujant mokytojai 
M. Černelienei, statybos darbai pradėti direktorės pareigas einant Ire-
nai Bobinienei, o atidarymo iškilmes teko organizuoti direktorei Irenai 
Marcinkevičienei. Šioje šventėje dalyvavo vienas iš mokyklos kūrėjų 
mokytojas Juozas Vaina, Lietuvos Respublikos aukšti pareigūnai, Len-
kijos valdžios atstovai, buvę licėjaus direktoriai ir kiti garbingi svečiai.

Naujojo licėjaus pastato atidarymo belaukiant. 2010 m. (Sigito Birgelio nuotr.)
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Mokykla dabar turi ne tik modernius pastatus (mokyklos ir spor-
to salės), bet ir puikią didaktinę bazę: klasės gerai įrengtos, kiekvie-
noje yra naujoviška kompiuterinė technika. Darbą palengvina šešios 
interaktyvios lentos, pamokos tapo įdomesnės ir darbo metodai įvai-
resni. Atskirai įrengti užsienio kalbų ir informatikos kabinetai. Geros 
buitinės sąlygos mokytojams ir moksleiviams.

Mokyklos bibliotekoje nuolat daugėja knygų. Buvusios kuklios 
bibliotekėlės rinkiniai išaugo iki 23 tūkstančių vienetų. Knygos buvo 
perkamos ne tik už mokyklos pinigus, daug jų suaukojo ir nuolat do-
vanoja privatūs asmenys, organizacijos ir įstaigos. ypatinga dovana 
mokyklai – ilgamečio jos direktoriaus Juozo Sigito Paransevičiaus as-
meninė biblioteka.

Žymiai pagerėjo buitinės sąlygos mokyklos bendrabutyje – sure-
montuotos moksleiviams skirtos patalpos, pastatas apšiltintas. Čia gy-
vena ne tik moksleiviai, bet gali apsistoti ir mokyklos svečiai ar prak-
tiką atliekantys studentai.

Licėjus – vienintelė lietuviška vidurinė mokykla Lenkijoje ir vie-
na iš nedaugelio tokių mokyklų pasaulyje. Todėl nenuostabu, kad ja 
domimasi tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje.

Lietuva, 1990 m. atkūrusi nepriklausomybę, mūsų licėjui skyrė ir 
skiria ypatingą dėmesį. Tai patvirtina ir ilgas garbingų svečių, kurie 
lankėsi mokykloje, sąrašas. Punsko licėjuje viešėjo Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, pre-
zidentai Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus. 2012 m. mokykloje 
lankėsi Lenkijos Respublikos prezidentas Bronislovas Komorovskis 
(Bronisław Komorowski). Nuolat į mokyklą atvyksta garbingų sve-
čių: kultūros, politikos, mokslo, švietimo atstovų, menininkų, literatų, 
visuomenės veikėjų, dvasininkų5.

Didaktika ir mokymo rezultatai

Pagal dabar galiojančius teisės aktus, Punsko licėjaus moksleiviai 
privalo gimtosios kalbos mokytis tiek pat valandų, kiek ir valstybinės 
kalbos – jie kiekvienoje klasėje per savaitę turi keturias lietuvių kalbos 
pamokas. Pirmoje klasėje turi vieną Lietuvos istorijos ir kultūros pa-
moką per savaitę bei vieną pusmetį mokosi Lietuvos geografijos (vie-

5 Plačiau mokyklą lankę svečiai vardijami leidiniuose: Punsko Kovo 11-osios licėjui 50, 
Punsko „Aušros“ leidykla, 2006, p. 20 ir Punsko Kovo 11-osios licėjui 60, Punsko „Auš-
ros“ leidykla, 2016, p. 20.
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na pamoka per savaitę). Visi kiti mokomieji dalykai yra tokie patys 
kaip bet kuriame kitame Lenkijos licėjuje. Nuo 2012 m., kai mokyklo-
je pradėta įgyvendinti paskutinė programinė reforma, pirmoje klasėje 
mokiniai privalo mokytis visų dalykų, o dviejose kitose – ruoštis abi-
tūros egzaminams ir studijoms. Mokinys turi mokytis tik keleto priva-
lomų bei 2–4 paties pasirinktų dalykų. Tačiau mokyklos, neturinčios 
daug moksleivių ir nevykdančios mokymo lygiagrečiose klasėse, pa-
siūla gana ribota, palyginti su didesnėmis švietimo įstaigomis. Todėl 
moksleiviai egzaminams dažnai ruošiasi savarankiškai, mokytojams 
talkinant pagal individualius mokinių poreikius. Planuodami darbą, 
atsižvelgiame į moksleivių poreikius, platesnes galimybes rinktis stu-
dijų programas išlaikius abitūros egzaminus. Mūsų moksleiviai mokė-
si arba mokosi išplėstiniu lygmeniu anglų kalbos, biologijos, chemijos, 
istorijos ir matematikos.

Moksleiviai skatinami išbandyti savo jėgas dalykiniuose konkur-
suose. Kaip pavyzdžius galima pateikti didesnius pastarųjų metų pa-
siekimus. Kasmet moksleiviai dalyvauja Lietuvių gimtosios kalbos ir 
literatūros olimpiadoje Lietuvos bei užsienio lietuviškoms mokykloms 
ir kiekvienais metais laimi prizines vietas (pvz., 2012 m. laimėta I ir II 
vietos, 2013 m. – I ir III, 2014, 2015 ir 2016 m. – II ir III). 2011–2012 m. 
m. viena moksleivė pateko į Ekologijos žinių olimpiados Lenkijos finalą, 
2012–2013 m. m. I klasės moksleivių grupė dalyvavo (kartu su Bals-

Paskutinis skambutis. 2011-ųjų abiturientai su mokytojais prie pasodinto beržo 
(Sigito Birgelio nuotr.)
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togės VIII karaliaus Kazimiero Didžiojo bendrojo lavinimo licėjumi) 
XVII istorijos konkurse „Historia Bliska“ („Artimoji istorija“). Ji buvo 
įvertinta I specialiuoju apdovanojimu. Prizinių vietų yra laimėjęs mūsų 
moksleivis, dalyvavęs Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro organizuotame konkurse (2014–2015 m. m. I vietą, o 
2015–2016 m. m. III vietą). 2015–2016 m. m. Žinių apie ŽIV/AIDS 
olimpiados vaivadijos finale laimėta I vieta. Moksleiviai gerai pasirodo 
įvairiuose anglų kalbos konkursuose (apskrityje visada pirmauja, šalyje 
gauna pagyrimus – pvz., Europos Komisijos organizuojamame konkur-
se „Juvenes Translatores“ 2014–2015 m. m.).

Geros sąlygos skatina dirbti. Tai rodo geri brandos egzaminų iš-
laikymo rodikliai. 2005 m. įsigaliojus naujai egzaminų tvarkai, visoje 
Lenkijoje egzaminų užduotys yra vienodos, o juos organizuoja ir ver-
tina Centrinė egzaminų komisija.

2005–2016 m. brandos egzaminų rodikliai (procentais)6

Metai Punsko 
licėjuje (%)

Seinų aps-
krityje (%)

Palenkės vai-
vadijoje (%)

lenkijoje 
(%)

2005 78 80 88 87
2006 100 74 80 79
2007 95 84 92 90
2008 84 65 82 79
2009 92 72 82 78
2010 95 76 80 81
2011 89 68 77 76
2012 97 68 82 80
2013 100 67 82 81
2014 100 80 73 71
2015 97 72 83 82
2016 97 84 86 85

Šie egzaminų rezultatai liudija, kad dirbame gerai. Į mokyklą pri-
imami visi norintieji mokytis gimtąja kalba. yra daug gabių, darbščių, 
pasiekiančių gerų rezultatų moksleivių, bet pasitaiko ir tokių, kuriems 
sunkiai sekasi mokytis. Mokytojai įpratę diferencijuoti darbo meto-
dus, ieško būdų, kaip ugdyti vienų gabumus ir kaip kitiems padėti 

6 Pagal Centrinės egzaminų komisijos www.cke.edu.pl pateikiamus duomenis.
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papildyti trūkumus. Toks darbas yra rezultatyvus. Brandos atestatus 
kasmet gauna daugiau Punsko licėjaus absolventų negu vidutiniškai 
apskrityje, vaivadijoje ar Lenkijoje. Tobulėti galima, tačiau ir šiais pa-
siekimais verta pasidžiaugti.

Dirbusių ir tebedirbančių licėjaus mokytojų dėka kilo krašto kul-
tūra. Didelis mokyklos nuopelnas, kad kiekviena nauja karta mąsto 
pažangiau. Pastebi šį reiškinį svečiai, turistai, mokslinius tyrimus at-
liekantys asmenys. Mokykloje formuojama nuostata teikia vilčių, kad 
mokymasis ir toliau išliks vertybė. Šiais mokslo metais tarp mokinių 
atliktas tyrimas parodė, kad visi moksleiviai planuoja baigę licėjų tęsti 
mokslą – skirtingai, negu deklaravo Seinų licėjaus abiturientai.

Bendruomeniškumo, tautinių ir kultūrinių vertybių puoselėjimas

Nuo pat mokyklos įsteigimo viena pagrindinių jos užduočių yra 
ugdyti bendruomeniškumą, stiprinti jaunimo tautinę savimonę, puo-
selėti lietuvių materialinę ir dvasinę kultūrą. Tai daroma nuosekliai, 
pasitelkiant įvairias veikimo priemones ir formas: organizuojama po-
pamokinė veikla, šventės, minėjimai, susitikimai su iškiliais žmonėmis, 
diskusijos, konkursai, pažintinės ekskursijos ir kt. Mokykloje susifor-
mavo savitos tradicijos. Švenčiamos tautinės šventės (ypač iškilmin-
gai Kovo 11-oji), prisimenami skausmingi istorijos įvykiai (Sausio 
13-oji, Gedulo ir vilties diena), vyksta proginės iškilmės (Mokytojų 
diena, kalėdinis susitikimas). Įspūdingos yra mokyklos bendruome-
nės šventės. Likus maždaug 100 dienų iki brandos egzaminų mokiniai 
su savo tėvais ir mokytojais (nuo pat pirmosios laidos) rengia Šim-
tadienį. Jis tradiciškai vyksta mokykloje, o pokylyje, be abiturientų, 
dalyvauja jų tėvai, mokytojai ir draugai. Vienas to vakaro abiturientų 
meninės programos elementų, atliekamas kasmet jau bemaž 30 metų 
(nuo 1987-ųjų), yra J. Lingio šokis „Gailingis“. Abiturientus išlydint 
iš mokyklos rengiama kita šventė – Paskutinis skambutis. Moksleiviai 
atsisveikindami pasodina atminimo berželį. Pirmasis berželis iškil-
mingai pasodintas 1983-iųjų laidos kartu užkasant butelį su popieriuje 
užrašytomis abiturientų pavardėmis. Dokumento kopija ir dabar sau-
goma mokyklos muziejėlyje. Tiesa, tąsyk pasodintas beržas neprigijo, 
bet dabar, praėjus daugiau kaip 30 metų, šalia mokyklos pastato jų 
žaliuoja visai nemažai.

Moksleivių organizuojamų renginių pobūdis įvairus: konkursinis 
(žinių apie licėjų viktorina), humoristinis (Pirmokų krikštas, Dzingu-
liukai), pažintinis (Talentų popietė). Jie dalyvauja įvairiose akcijose, 
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organizuojamose mūsų krašte (kapinių tvarkymas, pakelės kryžių fo-
tografavimas ir aprašymas, labdaros akcijos padėti nepasiturintiems 
žmonėms) ir Lietuvoje (pvz., „Lietuvai ir man“ 2015 m., kurios metu 
pynė trispalves apyrankes, o vėliau nuvežė jas į Vilnių ir dalyvavo LR 
Seime vykusiame akcijos finaliniame renginyje).

Beruošdami programas, dalyvaudami įvairiose akcijose moks-
leiviai gerina organizacinius gebėjimus, susibendrauja, mokosi kurti 
renginių scenarijus, nugali viešojo pasirodymo jaudulį. ypač popu-
liarūs yra meno ansambliai ir krepšinio treniruotės. Norintys dainuoti 
dalyvauja mišraus choro „Pašešupiai“ veikloje (vadovas Jonas Pavi-
lonis, koncertmeisteris Dainius Pavilonis). Mokykloje veikia taip pat 
tautinių šokių grupė „Šalčia“, kurią subūrė ir visuomeniškai vadovau-
ja Asta Pečiulienė. Redaguojamas ir, padedant „Aušros“ leidyklai, lei-
džiamas moksleivių laikraštėlis „Dėmesio“ (redakcijos globėja Birutė 
Vaičiulienė).

Moksleiviai kiekvienais metais mokyklai atstovauja festivaliuo-
se ir sporto varžybose. Mūsų pasididžiavimas yra merginų ir vaikinų 
krepšinio komandos. Vienas didžiausių pastarųjų metų laimėjimų – 
aukso medalis Palenkės vaivadijos I lygos vidurinių mokyklų merginų 
krepšinio čempionate 2016 m.7

Didelį vaidmenį ugdymo procese atlieka pažintinės ekskursijos, 
kurias organizuoja auklėtojai ir kiti mokytojai. Jau keliolika metų abi-
turientai dalyvauja Šiaulių vyskupijos rugsėjo pirmąjį savaitgalį or-
ganizuojamame jaunimo piligriminiame žygyje Kryžių kalnas–Šiluva. 
Kiekvienai laidai sudaromos galimybės aplankyti Vilnių, Kauną ir 
kitas Lietuvos vietas. Mums svarbu iš mokyklos išleisti jaunus žmo-
nes, pažįstančius taip pat savąjį kraštą, žinančius jo istoriją bei žymias 
vietas. Todėl kiekvienais metais trečių klasių moksleiviai lanko Seinų 
kraštą.

Absolventų likimai

Apie mokyklos darbą liudija, be kita ko, absolventų likimai, tai, 
kokius kelius jie rinkosi, ją baigę, ką pasiekė, ką yra nuveikę savam 
kraštui ir kitiems žmonėms. Jubiliejiniais metais Punsko licėjaus ab-
solventų skaičius pasiekė 1508. Šia proga atlikta anoniminė apklausa. 

7 Plačiau apie sporto pasiekimus rašoma leidiniuose: Punsko Kovo 11-osios licėjui 50, Puns-
ko „Aušros“ leidykla, 2006, p. 327–352 ir Punsko Kovo 11-osios licėjui 60, Punsko „Auš-
ros“ leidykla, 2016, p. 143–150.

PUNSKO VIDURINė MOKyKLA ŠVENČIA 60-METĮ



300

Įdomu buvo sužinoti, kiek absolventų įgijo specialybę, kokias šeimas 
sukūrė. Parengtą anketą užpildė 710, t. y. 47 %, asmenų. Apklausos re-
zultatai pateikė platesnį vaizdą, kokia esanti Punsko Kovo 11-osios li-
cėjaus raida ir pasiekimai. Sužinojome, kad daugiau negu kas ketvirtas 
mūsų mokyklos absolventas turi aukštąjį išsilavinimą. yra 2 habilituo-
ti mokslų daktarai, 12 mokslų daktarų, 274 magistrai, 13 gydytojų, 1 
kunigas, 73 bakalaurai (licenciatai), 16 inžinierių8. Reikia manyti, kad 
didelė dalis neatsakiusiųjų į anketos klausimus taip pat turi aukštojo 
mokslo diplomus. Tarp aukštųjų mokyklų, kurias baigė absolventai, 
yra prestižiniai Lenkijos universitetai Varšuvoje, Krokuvoje, Poznanė-
je, Lodzėje, Gdanske, Olštine bei Lietuvos aukštosios mokyklos: Vil-
niaus universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos 
universitetas, Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos 
universitetas ir kt. Tarp absolventų turime visų specialybių mokyto-
jų, gydytojų, teisininkų, filologų, inžinierių, ekonomistų, žemės ūkio 
specialistų, menų atstovų ir kt. Dauguma mūsų krašto lietuviškų mo-
kyklų mokytojų yra baigę Punsko licėjų. Buvusius mūsų moksleivius 
– dabar gerus gydytojus, medicinos seseles, kitus medicinos darbuo-
tojus – sutiksime ne tik Seinų ar Suvalkų ligoninėse ir ambulatorijo-
se, bet ir kitose Lenkijos bei Lietuvos, Vokietijos sveikatos įstaigose, 
ligoninėse, klinikose. Malonu sutikti saviškius universitetuose. Gera 
matyti, kaip menininkai, kultūros darbuotojai kelia mūsų krašto kul-
tūrinio gyvenimo lygį, kaip jie vertinami ir gerbiami svetur. ypatingas 
jausmas dalyvauti menininkų parodose, spektakliuose, koncertuose, 
knygų pristatymuose, mokslininkų paskaitose, jeigu jų autorių pirmus 
kūrybinio darbo žingsnius teko stebėti dar mokykloje. Visi džiaugia-
mės, kad mūsų absolventai ūkininkai sėkmingai plečia žemės ūkį, ke-
lia krašto ekonominę gerovę. Tai įprasmina mūsų kasdienį pedagoginį 
darbą. Nemaža to darbo dalis skirta savo krašto gerovei, atliekama 
visuomeniškai, negailint laiko, talentų ir pinigų. Čia visų pirma mi-
nėtinos visuomeninės organizacijos, siekiančios išsaugoti šio krašto 
materialines ir dvasines vertybes, gausiai veikiantys meno ansambliai, 
bet ir pavieniai žmonės ar šeimos, besirūpinančios savo namų aplinka. 
Mūsų kraštą lankantys turistai pastebi gražiai tvarkomas sodybas, pa-
kelių kryžius. O mes dar prisimename neseniai visuomeniškai statytus 
ir remontuotus mokyklų pastatus, talkas tvarkant aplinką.

Visa tai džiugina ir patvirtina neįkainojamą Punsko licėjaus ab-
solventų indėlį į krašto gerovę. Didesnė dalis absolventų, kurie anketą 

8 Ten pat, p. 109.
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užpildė, t. y. 61 %, sukūrė lietuviškas šeimas. Tačiau visiems akivaizdu, 
kad vykstant globalizacijos procesams tai padaryti tampa vis sunkiau.

Licėjaus 60-mečio jubiliejus

2016 m. birželio 22–25 d. vyko jubiliejui skirti renginiai. Sukak-
čiai paminėti licėjus kartu su „Aušros“ leidykla parengė 2016 metų 
kalendorių su mokyklos absolventų ir moksleivių meno darbais. Iš-
leista taip pat knyga „Punsko Kovo 11-osios licėjui 60“. Šis leidinys 
papildo 2006 m., mokyklai švenčiant 50-metį, išleistą monografiją 
pastarojo dešimtmečio istorija. Proginį koncertą surengė mokyklos 
meno ansambliai, o po koncerto paskaitas skaitė istorijos mokslų dak-
tarė, buvusi licėjaus direktorė Marytė Černelienė („Iš Punsko licėjaus 
istorijos...“) bei filosofijos mokslų daktaras Jonas Malinauskas („Vati-
kano radijo laidoms lietuvių kalba – 75 metai. Istorija ir kontekstas“). 
Mokykloje surengtos taip pat jaunųjų mokslininkų paskaitos, skirtos 
pristatyti absolventų mokslinę veiklą, jų kelią tos veiklos link. Pas-
kaitas skaitė žemės ūkio mokslų daktarė Jūratė Bukauskaitė („Mano 
kelias link daktaro disertacijos. Paprastosios pušies DNR polimorfiz-
mo geografinio pasiskirstymo dėsningumai rūšies išplitimo areale“) 
ir chemijos mokslų daktaras Artūras Kubilis („Link sintetinės ląste-

Paskutinis skambutis. Licėjaus abiturientai ir mokytojai prie skulptūros, skirtos 
licėjaus 60-mečiui. 2016 m.  (Ritos Birgelytės nuotr.)
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lės modelio, gebančio atlikti receptorinę endocitozę“). Buvo sureng-
ta mokinių, mokytojų, darbuotojų ir absolventų meno darbų paroda. 
Didelio susidomėjimo sulaukė atspindinti mokyklos istoriją nuotraukų 
ekspozicija. Iš jų žvelgė jaunystės draugų veidai, mokytojų šypsenos. 
Prisiminta tiek kasdienybė, tiek ir šventės bei išvykos.

Mes, šio minėjimo rengėjai, vertiname tai, kad bent vienoje vei-
kloje dalyvavo apie pusę visų mokyklos absolventų. Pagrindinius ren-
ginius birželio 25-ąją lydėjo džiugi nuotaika. Jautėme atvykusiųjų į 
tos dienos renginius stiprų ryšį su savo mokykla. Atrodo, kad visiems 
buvo smagu susitikti su draugais, pasikalbėti su mokytojais, trumpam 
sugrįžti į mokyklos laikus.

Pratęsiant jubiliejinius renginius, 2016 m. spalio 21 d. vykstant 
Rudens literatūriniams skaitymams su moksleiviais susitiko ir įdomią 
literatūros pamoką vedė mokyklos absolventė, rašytoja Birutė Jonuš-
kaitė-Augustinienė.

Pasibaigus jubiliejiniams renginiams ateina metas pažvelgti į atei-
tį. Kokia ateitis laukia mūsų mokyklos? Labai norisi tikėti, kad mokė-
sime įvertinti ne tik geras buitines sąlygas, bet visų pirma mokyklos 
kūrėjų ir visų šio krašto švietimo židinio labui dirbusių žmonių pastan-
gas. Vykstantys pokyčiai mokyklai nėra naudingi. Demografiniai reiš-
kiniai nenuteikia optimistiškai. Mažėja lietuviškų šeimų, vis mažiau 
gimsta vaikų. 2008 m. moksleivių skaičius nukrito žemiau šimto, kiek 
svyravo, bet 2016–2017 m. m. turime tik 57 mokinius. Švietimo įs-
taigose vykdomi nuolatiniai organizaciniai pokyčiai verčia ieškoti vis 
naujų būdų, kaip efektyviai organizuoti darbą. Didelė problema yra 
darbo vietų trūkumas, neleidžiantis daugeliui išsilavinusių mokyklos 
absolventų grįžti į gimtąjį kraštą, čia kurti šeimas bei krašto gerovę. 

Jubiliejus paskatino apibendrinti per 60 metų kelių kartų atlik-
tus darbus ir pamąstyti apie šios švietimo įstaigos reikšmę Lenkijos 
lietuvių gyvenime. Kiekvienas licėjaus absolventas, mokykloje dirbęs 
ar tebedirbantis mokytojas, vadovas ar bet kuris bendruomenės narys 
turi savų pastebėjimų ir apmąstymų. Visi, su kuo man teko šia tema 
kalbėtis, vienbalsiai pritaria nuomonei, kad licėjaus reikšmė Lenkijos 
lietuviams didžiulė. Ši mokykla prisidėjo prie to, kad Punsko kraštas 
vis dar lietuviškas – čia puoselėjama lietuvių kultūra, kalba ir papro-
čiai. Anketinį tyrimą licėjaus vaidmens formuojant tautinį sąmonin-
gumą klausimu 2006-aisiais atliko dr. Marytė Černelienė. Išvadose 
ji rašo: „[Licėjus – I. M.] Išugdė daug tautiškai susipratusių žmonių 
– jaunimas išsaugojo tautiškumo vertę, tautinę savigarbą, išugdė po-
jūtį labiau vertinti savo kilmę, išmokė jaunimą didžiuotis savo tauty-
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be, nebijoti išlikti savimi, nesigėdyti savo tautybės. Tai savų šaknų 
įamžinimo ir įtvirtinimo mokykla. Teigiamai formavo jaunų žmonių 
asmenybes ir tautiškumą bei pilnavertiškumą. Labai svarbu ir tai, kad 
licėjus neskatino neapykantos kitataučiams, kitaip manantiems (...).“9 
Mokykla išugdė auklėtinių norą sugrįžti į savąjį kraštą, o jie čia grį-
žę papildė specialistų gretas. Ištisos mokyklos absolventų kartos kūrė 
ir, tikėkimės, kurs savo ir gimtojo krašto sėkmę. Net jei likimas kai 
kuriems lėmė gyventi toliau nuo gimtųjų namų, neretai užsienyje, vi-
sur pastebimas mūsų mokyklos absolventų aktyvumas: jie ne tik sė-
kmingai dirba ir kuria nuosavus verslus, bet taip pat pasižymi aktyvia 
visuomenine veikla. Tai liudija atliktos apklausos, taip pat asmeninė 
patirtis. Absolventai pasižymi solidumu ir atsakomybe, girdime ne-
mažai gerų atsiliepimų apie juos iš gausiai mokyklą lankančių svečių. 
Džiugu, kad jie tapatinasi su savo kraštu ir buvusia mokykla.

Susiklostė taip, jog aš galėjau sugrįžti dirbti į gimtąjį kraštą. Da-
bar savo vaikams nematau kitos galimybės, kaip tik mokytis Punsko 
Kovo 11-osios licėjuje. Džiaugiuosi, kad taip mano ir kiti absolventai, 
gyvenantys Seinų krašte ar Suvalkuose, bet leidžiantys savo vaikus 
į Punsko Kovo 11-osios licėjų. Kaip mokykla dirbs ateityje, lavins ir 
ugdys jaunąją kartą, kokią įtaką turės šio krašto gyvenimui, priklau-
so nuo mūsų, čia gyvenančiųjų, darbo, nusiteikimo, ryžto. Vėl reikia 
visų mūsų entuziazmo ir noro dirbti savo visuomenei. Svarbu išnau-
doti turimas galimybes. Norėtųsi matyti mokyklą klestinčią, augančią, 
lietuvišką.

9 Černelienė M., Lenkijos lietuvių švietimas po Antrojo pasaulinio karo. Daktaro disertaci-
ja. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas, Kaunas, 2008, p. 124.

IRENA MARCINKEVIČIENė (g. 1964 m. Punske) – mokytoja, nuo 2007 
metų Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus direktorė. Baigė Pun-
sko licėjų. Varšuvos universitete įgijo matematikos magistro laipsnį. Nuo 1989 
metų dirba matematikos mokytoja. 

Irena Marcinkevičienė

PUNSKO VIDURINė MOKyKLA ŠVENČIA 60-METĮ
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STRESZCZENIA ARTyKUŁÓW

NA KRęTyCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Deimantė Aidukaitė
ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW KATOLICKICH W PARAFII 
SEREJE W LATACH 1922-1930

Sereje (Seirijai) od dawna były zróżnicowane pod względem et-
nicznym i wyznaniowym (tereny te zamieszkiwała ludność żydowska 
oraz katolicy narodowości litewskiej i polskiej). Sereje i okoliczne miej-
scowości skupiały licznych wyznawców wspólnoty ewangelicko-lute-
rańskiej, natomiast zaniemeńscy ewangelicy reformowani gromadzili 
się wokół jedynej w regionie parafii Sereje. Pod koniec XVII w. Sereje 
pełniły rolę swoistego niemieckiego państewka na Litwie. Etniczna  
i wyznaniowa różnorodność  terenu skłoniła autorkę do zbadania, czy 
znalazło to odzwierciedlenie w zawieranych małżeństwach. Głównym 
przedmiotem badań była księga małżeństw parafii wyznania rzym-
skokatolickiego w Serejach w latach 1922-1930, zaś celem artykułu – 
analiza i prezentacja specyfiki obyczajowości małżeńskiej parafii oraz 
jej odwzorowanie w charakterystycznych wpisach odnoszących się 
do małżeństw. Granice chronologiczne obejmują lata 1922-1930 – od 
pierwszego do ostatniego wpisu w księgach metrykalnych.

Gintaras Lučinskas
OBÓZ INTERNOWANIA W OLICIE LATEM 1941 R.

Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 r. rozpoczęła się wojna 
niemiecko-sowiecka. Ze względu na dyslokację w Olicie (Alytus) 5 
Dywizji Pancernej 3 Korpusu Zmechanizowanego Armii Czerwonej, 
pułku lotnictwa myśliwskiego, dywizjonu artylerii przeciwlotniczej 
(do ochrony lotniska i innych obiektów przed atakami z powietrza) 
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miasto było silnie bombardowane. W Olicie stacjonowało około 20 ty-
sięcy żołnierzy.

W pierwszych dniach wojny z rąk niemieckiego okupanta zginęło 
około 300 mieszkańców miasta, kilkadziesiąt osób straciło też życie 
podczas bombardowań.

W pierwszym tygodniu wojny na terenie powiatu olickiego po-
legło 271 żołnierzy Wehrmachtu i około 3 000 żołnierzy Armii Czer-
wonej.

23-24 czerwca w przeprowadzonych w Olicie łapankach Niemcy 
zatrzymali ponad 100 osób. Zatrzymanych umieszczono w tymczaso-
wym obozie przy kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza. Obóz 
funkcjonował do połowy lipca 1941 r. Przetrzymywano w nim z róż-
nych przyczyn około 180 cywilów.

Z dokumentów archiwalnych wynika, że w olickim obozie dla 
internowanych przebywało 26 oficerów, 399 żołnierzy armii litewskiej 
oraz nieustalona liczba rosyjskich jeńców wojennych.

Przypuszczalnie w obozie internowania w Olicie w dniach od 23 
czerwca do 16 lipca 1941 r. było około tysiąca osób. Na początku lipca 
została zwolniona ludność cywilna, zaś 7 lipca część żołnierzy armii 
litewskiej została przewieziona do obozu jenieckiego w Suwałkach  
(w okupowanej Polsce), a część – zwolniona. Po 17 lipca w Olicie zo-
stał utworzony obóz dla jeńców radzieckich – żołnierzy Armii Czer-
wonej. Powstał on już w nowym miejscu, na terenie byłych koszar. 

Paulius Birgelis
KONSTANTy FORENCEWICZ – ZAMORDOWANy  
NA PROgU RODZINNEgO DOMU

Artykuł przedstawia losy jednej rodziny na tle wydarzeń z okre-
su II wojny światowej. Forencewiczowie zostali przesiedleni do Li-
tewskiej SRR wbrew własnej woli. Z ogromnym dylematem, pozostać  
i poddać się represjom niemieckiego okupanta czy też posłusznie opu-
ścić rodzinne strony, zmagali się nie tylko oni. Dotyczyło to większości 
Litwinów zamieszkujących w owym czasie Suwalszczyznę. Jednakże 
przesiedlenie do Związku Radzieckiego było dla nich nieuniknione. 
Zsyłka, trudne warunki życia w żaden sposób nie osłabiły przywiąza-
nia Forencewiczów do ojczystej ziemi. Nadal pragnęli oni powrócić. 
Okazja ku temu nadarzyła się dopiero po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich na Suwalszczyznę w 1944 r. Wówczas Konstanty i Anna Foren-
cewiczowie razem z dziećmi powrócili do swojego gospodarstwa  
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w Sankurach. Szczęśliwe życie we własnej posiadłości nie trwało 
jednak długo. Przedstawiciele nowego rządu PKWN odnosili się nie-
przychylnie do powracających Litwinów, jawnie ich dyskryminując 
i utrudniając ponowne zasiedlanie własnych domostw. W związku  
z niechęcią ludności litewskiej do opuszczenia Suwalszczyzny, lokalne 
władze nakłaniały funkcjonariuszy UB do stosowania wobec niej gróźb 
oraz przemocy. Jedną z ofiar ich działalności był Konstanty Forence-
wicz, który 14 sierpnia 1945 r. został zastrzelony na własnym podwórku 
przez Edwarda Gorbalę. Okoliczności morderstwa zostały wyjaśnione 
dopiero po upływie 69 lat przez podzespół IPN-u – Oddziałową Komisję 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Scholastika Kavaliauskienė
STASyS PLUTULEVIČIUS – CZŁOWIEK  
ZE WsI MARDAsAvAs 

Stasys Plutulevičius urodził się w 1932 r. we wsi Mardasavas sta-
rostwa Merecz (Merkinė) rejonu orańskiego (Varėna) i mieszka tam do 
dziś. Pszczelarz, stolarz, rzeźbiarz krzyży. Od odzyskania przez Litwę 
niepodległości zaprojektował i wykonał ich ponad 100. Jego 7-metro-
wy krzyż znajduje się w geograficznym centrum Europy pod Wilnem, 
a kolejny we wsi Zapalimai rejonu mariampolskiego (Marijampolė) 
– ku czci ks. Pranasa Gavėnasa. Wykonane przez niego krzyże zdobią 
dziedzińce kościelne, w wielu wsiach stoją na skrzyżowaniach dróg. 
S. Plutulevičius zasłynął też jako pszczelarz – jego pasieka liczy około 
100 pszczelich rodzin. 

Już w wieku 13 lat Stasys został zaangażowany do współpracy  
z partyzantami. Mając 15 lat złożył przysięgę i został ich łącznikiem.  
S. Plutulevičius utrzymywał częste kontakty z dowódcą okręgu 
Dainava, później Południowej Litwy, Adolfasem Ramanauskasem  
ps. Vanagas (Jastrząb). Znał miejsca bunkrów i kryjówek. Wielokrot-
nie ratował partyzantów z opresji, w tym także dowódcę Vanagasa.

   
Alfonsas Vitkauskas
KAZIMIERAS PETRAŠKA – BOJOWNIK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
lITWy

Kazimieras Petraška urodził się w 1928 r. we wsi Daugirdai, w re-
jonie mariampolskim (Marijampolė). W 1947 r. ukończył gimnazjum 
„Žiburys” w Prenach (Prienai). Kontynuując naukę w zaocznym od-



307

dziale Szkoły Pedagogicznej w Kownie, rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel w szkole podstawowej we wsi Žiūroniai (rej. preński). W 1950 r. 
został powołany do armii sowieckiej. Współpracujący z litewską par-
tyzantką i pałający niechęcią do okupanta K. Petraška nie mógł pogo-
dzić się z perspektywą służby w wojsku wroga. Utworzył więc dzie-
sięcioosobową grupę żołnierzy narodowości litewskiej o wspólnych 
poglądach. Grupa planowała ucieczkę wraz z uzbrojeniem z wojska  
i przyłączenie się do litewskiej partyzantki. Niestety, 16 czerwca  
1951 r. żołnierze zostali ujęci przez kontrwywiad Białoruskiej SRR.

Krótki akt oskarżenia z 19 listopada 1951 r. brzmiał następująco: 
„Powyższa antyradziecka nacjonalistyczna organizacja szpiegowska 
miała na celu pozyskiwanie i przekazywanie Amerykanom infor-
macji o armii sowieckiej oraz zorganizowanie ucieczki z armii wraz  
z uzbrojeniem i wstąpienie do zbrojnych litewskich ugrupowań nacjo-
nalistycznych w celu podjęcia walki przeciwko władzom sowieckim.”

Trybunał Wojskowy Bałtyckiego Okręgu Wojskowego podczas 
procesu sądowego w dniach 23-28 stycznia 1952 r., na mocy art. 63-2 
Kodeksu karnego Białoruskiej SRR, wydał następujące postanowie-
nie: „Petraška Kazimieras, s. Juozasa, ur. w 1928 r. we wsi Daugir-
dai, oskarżony o utrzymywanie przed powołaniem do armii sowiec-
kiej kontaktów z lokalnymi zbrojnymi bandami nacjonalistycznymi 
oraz zorganizowanie podczas służby w armii nacjonalistycznego dy-
wersyjnego ugrupowania (i dowodzenie nim), w ramach którego, 
po uprzednim zrabowaniu z jednostki wojskowej broni, planowano 
ucieczkę i przyłączenie do działających na terenie Litwy bandyckich 
uzbrojonych zgrai nacjonalistycznych. Zostaje skazany na karę śmier-
ci przez rozstrzelanie. Juškauskas Juozas, s. Pranasa, ur. w 1926 r. we 
wsi Kėbliškiai rejonu preńskiego, za przestępstwa analogiczne do 
popełnionych przez K. Petraškę, adiutant, – również zostaje skazany 
na karę śmierci przez rozstrzelanie. Kavaliauskas Vincas, s. Stasysa, 
ur. w 1928 r. we wsi Senaūtis rejonu preńskiego, i Žindžius Antanas,  
s. Kazysa, ur. w 1929 r. we wsi Burbiškiai, gm. Ejragola (Ariogala), 
również zostają skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie.” 

Pozostali członkowie ugrupowania: J. Zdanys, A. Žioba, J. Lini-
kas, A. Šitkaitis, Č. Jasevičius i V. Matulaitis zostali skazani na 25 lat 
więzienia.

Wyrok śmierci na K. Petrašce został wykonany 20 maja 1952 r. 
Prawdopodobnie wówczas zginęli również J. Juškauskas i V. Kava-
liauskas. A. Žindžiusowi wyrok śmierci został zamieniony na 25 lat 
pozbawienia wolności.
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Scholastika Kavaliauskienė
SADy BEZ ZAGRÓD. Z TRAGICZNyCH POWOJENNyCH 
WyDARZEŃ WE WSI NAVASODAI

Wieś Navasodai jest położona w starostwie mereckim (Merkinė), 
w rejonie orańskim (Varėna), na trasie Kowno (Kaunas) – Druskienni-
ki (Druskininkai). Obecnie jest to miejscowość niemal całkowicie opu-
stoszała. Proces ten rozpoczął się w 1948 r. podczas zsyłek na Syberię, 
jego kontynuacja miała miejsce w ramach drugiego etapu deportacji 
w 1951 r. Wywieziono siedem rodzin, łącznie 21 mieszkańców. Po ak-
cjach deportacyjnych wieś nie zdołała powrócić do dawnej świetno-
ści, budynki w pozostawionych zagrodach zostały w krótkim czasie 
rozebrane, a uzyskany w ten sposób budulec przeznaczono na nowe 
budynki w innych wsiach. W 2016 r. we wsi były już tylko dwie za-
mieszkane zagrody, po jednej osobie w każdej z nich. 

Los zesłańców nie ominął rodziny Subačiai. Vincas Subačius 
w 1944 r. został uwięziony w łagrach Workuty w Republice Komi, 
gdzie zmarł w 1945 r. Vytautas Subačius, syn Vincasa, partyzant o 
ps. Klevas (Klon) zginął w bunkrze we wsi Strielčiai rejonu olickiego 
(Alytus) po zlokalizowaniu go przez donosicieli. Pozostali członko-
wie rodziny zostali zesłani. Vaclovas Barysas został skazany i trafił 
do łagrów w Workucie, a jego żonę Juliję i pięcioro ich małoletnich 
dzieci deportowano. Wywieziona została również Zuzana Barysaitė-
Čaplikienė wraz z córeczką Moniką. Syna Juozasa w tym czasie nie 
było w domu, dlatego ocalał. Los zesłańców podzielił Alfonsas Bary-
sas. Zsyłki nie uniknęli też Ona i Vincas Volungevičiai oraz ich syn 
Vitas. Pozostałej czwórce ich dzieci udało się zostać na Litwie. Vitas 
Volungevičius młodo zmarł na zesłaniu. Kolejnymi ofiarami deportacji 
byli Elena i Zigmantas Volungevičiai (Zigmantas zmarł na zesłaniu). 
Przymusowej wywózki nie udało się uniknąć również ich synowi Al-
girdasowi Volungevičiusowi z rodziną, która w krótkim czasie straci-
ła 11-miesięcznego synka Mindaugasa. Bronius Volungevičius został 
skazany za użycie w swoim wierszu słowa „istrebitiel” (stribas). Na 
siostry Zigmantasa Volungevičiusa – Monikę i Marytė – okrutny los 
zaczaił się w rodzimej Dzukii (Dzūkija).

W artykule zostały przedstawione dramatyczne losy niewielkiej 
dzukijskiej wsi. Często tragiczny los doświadczał członków tej samej 
rodziny. Wiele z tych zdarzeń nie miałoby miejsca, gdyby nie wojna  
i dążenie ludzi do zawładnięcia i ciemiężenia innych. Poprzez wszczy-
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nanie wojen i udział w nich ludzie ściągają nieszczęścia na siebie  
i innych. Dlatego na najwyższe uznanie zasługują osoby dążące do 
zachowania pokoju na świecie.

Antanas staniškis
MAJOR sERgEJUs sTANIŠkIs

Antanas Staniškis (1907-1999) był najmłodszym bratem majora 
Sergejusa Staniškisa (1899-1983) – dowódcy partyzanckiego obwodu 
Południowej Litwy („Niemen”). W swoich wspomnieniach szczegó-
łowo opisuje on życie, usposobienie i środowisko swojego brata par-
tyzanta. Odnalezione niedawno jego wspomnienia zawierają wiele 
dotychczas nieznanych faktów z życia dowódcy partyzanckiego. Ma-
jorowi S. Staniškisowi-Litasowi podlegali również partyzanci powiatu 
suwalskiego.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
W 60. ROCZNICę ARESZTOWANIA PARTyZANTÓW  
A. RAMANAUskAsA-vANAgAsA  
I B. MAŽEIKAITė-VANDA

W Kownie (Kaunas), na znajdującym się u zbiegu ulic Kampo  
i Kalniečių skwerku stoi pomnik z napisem „Ku czci litewskiego par-
tyzanta generała Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa” (rzeźbiarz Sta-
sys Žirgulis).

Adolfas Ramanauskas-Vanagas był dowódcą litewskich par-
tyzantów. Ludzie, popierający bojowników o niepodległość, wspie-
rali też rodziców autorki, dzięki temu udało się im – mimo ciągłego 
prześladowania przez KGB – pozostać na wolności prawie dwanaście 
lat. Fatalnym dniem dla rodziny okazał się 12 października 1956 r. 
Agent KGB Antanas Urbonas (pseudonim Žinomas – Znany), szkol-
ny kolega poszukiwanego, zamieszkały przy ulicy Kampo, nieopodal 
skweru, gdzie obecnie znajduje się pomnik, wydał A. Ramanauskasa-
Vanagasa i jego żonę. Tego dnia KGB przeprowadziło tajną operację.  
29.11.1957 r. dowódca partyzantów litewskich Vanagas został roz-
strzelany, a jego żona trafiła do więzienia.

W artykule na podstawie danych archiwalnych autorka przedsta-
wia plan operacji oraz okoliczności aresztowania jej rodziców.



310

Juozas Jakutis
Z HIsTORII OPIEkI ZDROWOTNEJ W REgIONIE OlICkIM

Szpital wojskowy w Simnie (Simnas), okręg olicki (Alytus), zo-
stał założony w 1812 r. przez cofające się z Wilna (Vilnius) przez 
Olitę i Simno wojska napoleońskie. Pierwszy szpital w Olicie powstał 
w prawobrzeżnej części miasta w 1834 r. Założycielami byli książęta 
Ogińscy. Szpital był przeznaczony dla chłopów pańszczyźnianych, ale 
nie zachowały się praktycznie żadne informacje o tym obiekcie.

Pierwszym lekarzem był Polak J. Bielinskis (J. Bieliński), któ-
ry przybył tu z Wilna w 1892 r. W owym czasie w Olicie nie było 
szpitala, dlatego otworzył on prywatną praktykę. Po jego wyjeź-
dzie miasto funkcjonowało bez opieki lekarskiej aż do czasu, gdy  
w 1905 r. osiedlił się tu rosyjski lekarz wojskowy S. Rabinovičius. On 
również prowadził prywatną praktykę. 

Istotny wpływ na pojawienie się placówek medycznych w Oli-
cie miała I wojna światowa i strategiczne położenie miasta. Do walki 
z tyfusem założono szpital liczący 30 łóżek. Do końca 1916 r. pra-
cował w nim lekarz Tartakovskis. W 1917 r. szpital został przenie-
siony do koszar znajdujących się w prawobrzeżnej części Olity (tzw. 
Olity pierwszej) i przemianowany na szpital cywilny. Kierownictwo 
objął wówczas lekarz V. Stepanovas. Otwarto oddziały chorób we-
wnętrznych, ginekologiczny, zakaźno-dermatologiczny, chirurgiczny,  
a w 1924 r. uruchomiony został również oddział chorób wenerycz-
nych. 

W październiku 1918 r. w Olicie powstały litewskie urzędy – mia-
sta, gminy i okręgu. Działający we wspomnianych koszarach szpital 
został przeorganizowany na szpital okręgowy. Jego kierownikiem zo-
stał J. Abraitis. W późniejszym okresie szpitalem zarządzali lekarze  
S. Janavičius, P. Narkus i inni. 

W 1934 r. chirurg B. Petrovas wybudował w Olicie prywatny 
szpital przeznaczony do przeprowadzania operacji i obserwacji pa-
cjentów w okresie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych.

W 1938 r. został otwarty szpital okręgowy liczący 78 łóżek. 
Na jego budowę i wyposażenie przeznaczono około 413 tys. litów.  
W 1939 r. zakończono urządzanie oddziału chorób zakaźnych (na 30 
łóżek) i nowoczesnej pralni. Nadzór nad budową tego obiektu sprawo-
wał inżynier architekt S. Taškūnas.

Okupacje sowiecka i faszystowska przerwały rozpoczęte pra-
ce, ucierpiało też wielu lekarzy. Po sowieckiej aneksji Litwy lekarz  
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V. Stepanovas, bez żadnych dowodów winy, trafił do obozu w Reszo-
tach, lekarz S. Janavičius – do obozu „Gułag Archipelag” w Północnej 
Peczorze. Stomatolog E. Stepanova wraz z dwiema córkami została 
zesłana do Ałtaju, a siedmiu lekarzy narodowości żydowskiej roz-
strzelano.

W latach 1939-1942 i 1945-1963 kierownikiem szpitala okręgo-
wego w Olicie był S. Kudirka, który w południowej Litwie zyskał sła-
wę bardzo dobrego chirurga. Przyczynił się on do powstania oddziału 
traumatologicznego, aktywnie uczestniczył w organizowaniu poradni 
urologicznej i chirurgii dziecięcej.

W latach 1964-1978 funkcję lekarza naczelnego sprawował  
R. Bartininkas. Pod jego kierownictwem do centralnego szpitala został 
dobudowany korpus położnictwa i ginekologii, budynek gospodarczy, 
pralnia. R. Bartininkas w sposób znaczący przyczynił się do polepsze-
nia zaplecza materialnego przychodni i polikliniki.

Najdłużej, bo ponad dwa dziesięciolecia, centralnym szpitalem  
w Olicie zarządzał dr doc. J. Jakutis (1979-1999). Pod jego kierownic-
twem szpital został doposażony do 840 łóżek i stał się największą tego 
typu placówką na Litwie. Środowisko medyczne liczyło około 1,5 tys. 
personelu: 353 lekarzy i około 1000 osób personelu medycznego.

W ramach prowadzonej w 1997 r. restrukturyzacji szpitali liczba 
łóżek w okręgowym szpitalu im. S. Kudirki została zmniejszona z 840 
do 555, działalność rozpoczęła poliklinika konsultacyjna oraz dzienne 
centrum zabiegowe na 15 łóżek. Czas szpitalnego leczenia pacjentów 
został skrócony do 9 dni, placówkę wyposażono w tomograf kompu-
terowy, rozszerzono zakres badań laboratoryjnych.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
ByLI IRKUCCy STUDENCI – LEKARZAMI W OLICIE

Przyszły lekarz Juozas Petruškevičius urodził się w 1929 r.  
w okręgu kowieńskim (Kaunas), gminie Pakuonis, wsi Linksma-
kalnis w rodzinie Juozasa Petruškevičiusa i Veroniki Griškaitė-
Petruškevičienė. Był szóstym dzieckiem w rodzinie (z siedmiorga). 
Dwaj jego bracia i siostra zmarli w dzieciństwie, jeden brat zginął na 
wojnie. 

Syna Petrasa i córkę Antaninę rodzice posłali do szkół, natomiast 
Juozas miał przejąć gospodarstwo po ojcu. Juozas był bardzo zdolny – 
samodzielnie przygotował się i zdał egzamin do gimnazjum, w którym 
w ciągu jednego półrocza zdołał zaliczyć cztery klasy.
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Wojna i burzliwe lata powojenne zakłóciły spokojne życie, prze-
kreśliły marzenia. 22 maja 1948 r. ze stacji kolejowej w Mauručiai 
wyruszył transport na wschód. Pociągiem tym w nieznane jechała 
również rodzina Petruškevičiusów. Rodzice z córką Antaniną, 14-let-
nią gimnazjalistką, zostali umieszczeni w jednym wagonie, natomiast 
Juozas, szóstoklasista gimnazjum dla młodzieży pracującej w Kownie 
– w drugim, tzw. wagonie studenckim. Męcząca podróż trwała wiele 
dni. W Usolach Syberyjskich rozpoczęli nowe życie. 

Juozas pracował na budowach, przy wyrębie lasu. Po odbyciu 
stosownych szkoleń uzyskał uprawnienia traktorzysty. Rozpoczął pra-
cę jako traktorzysta, jednak za wszelką cenę starał się stamtąd wydo-
stać. Udało się. Ukończył szkołę medyczną w Usolach Syberyjskich, 
zdobywając dyplom felczera-położnika, oraz Instytut Medyczny w Ir-
kucku. Podczas nauki w szkole medycznej poznał Jelenę. Piękna zna-
jomość przerodziła się w miłość, dlatego do rodzinnego kraju lekarz  
J. Petruškevičius wrócił z żoną Jeleną – stomatologiem. 

Po krótkim pobycie w Kiejdanach (Kėdainiai) rodzina przeprowa-
dziła się do Olity (Alytus). Stolicy Dzukii (Dzūkija) obydwoje oddali 
najlepsze lata swojego życia. Juozas Petruškevičius jako lekarz chi-
rurg i traumatolog 32 lata przepracował w Okręgowym Szpitalu im.  
S. Kudirki w Olicie, a Elena Petruškevičienė (swoje imię zlituanizowa-
ła) – 36 lat na stanowisku lekarza stomatologa w olickiej poliklinice.

 
Sigitas Birgelis
KOSTAS KUBILINSKAS I JEGO TRZyDZIEŚCI SREBRNIKÓW 

Artykuł traktuje o utalentowanym litewskim poecie, autorze wie-
lu książek dla dzieci, a zarazem mordercy i zdrajcy narodu, jakim był 
Kostas Kubilinskas. Niewątpliwie był osobą o słabym charakterze.  
W czasie wojny poeta podejmował „modne” wówczas tematy – wy-
śmiewał komunizm, Marksa, stalinowski Związek Radziecki, nie uni-
kał wątków antysemickich. W okresie zbliżania się frontu, nie chcąc 
wyjeżdżać na Zachód (bo „bez ojczystej ziemi nie będzie twórczo-
ści”), dla kariery literackiej był gotów podpisać pakt z samym dia-
błem.

Wysłany przez radziecki organ bezpieczeństwa do pracy w szkole 
podstawowej w Linicy (Lynežeris) w rejonie orańskim (Varėna) łatwo 
zdobył zaufanie działających w tym regionie partyzantów. 7 marca 
1949 r. z własnej inicjatywy i z dużym zaangażowaniem zamordował 
poetę pełniącego obowiązki dowódcy okręgu partyzanckiego Be nysa 
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La bė nasa-Ka riū nasa, a także zdradził znane mu miejsca kryjówek 
partyzantów. Wówczas za sprawą jego donosów zginęło 15 partyzan-
tów. Za tę zbrodnię K. Kubilinskas dostał wynagrodzenie w wyso-
kości 7300 rub li. Otrzymał również mieszkanie i pracę, publikowano 
jego wiersze. Jednak sukces splamiony krwią nie przyniósł poecie 
szczęścia. Od zdrajcy odsunęli się przyjaciele i znajomi. Resztę życia  
K. Kubilinskas utopił w wódce. Alkohol był przyczyną jego śmierci w 
1962 r., trzynaście lat po haniebnej zbrodni.

W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
dzisiaj, w czasach niepodległej Litwy, możemy „przygarniać” takich 
jak on donosicieli, zdrajców i morderców, próbować zrozumieć ich 
motywy i wybaczyć w myśl zasady: „Wszyscy jesteśmy dziećmi jed-
nego narodu”? Czy da się pogodzić nikczemne czyny poety-agenta 
MGB K. Kubilinskasa-Varnasa i jego piękne wiersze dla dzieci? Czy 
z czystym sumieniem możemy zachwycać się jego twórczością i za-
mieszczać utwory w szkolnych podręcznikach, uczyć dzieci na pamięć 
jego wierszy, powtórnie wydawać jego książki? Dotychczas ukazało 
się 75 książek autorstwa K. Kubilinskasa, 30 z nich zostało wydanych 
w niepodległej Litwie. Jak to świadczy o nas samych?

Sigitas Birgelis
ALBINAS MORKUS Z BLISKA

W Puńsku znajduje się ulica imienia Albinasa Morkusa. O jej pa-
tronie wiemy stosunkowo niewiele. Albinas Morkus (Markevičius) 
urodził się w Puńsku, był litewskim pisarzem i tłumaczem. Lata II 
wojny światowej spędził w Wilnie. W 1945 r. wyjechał na Zachód. 
Mieszkał w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. W Ame-
ryce zaangażował się w działalność polityczną litewskiej emigracji. 
Udzielał się w prasie, był działaczem litewskich organizacji w Amery-
ce walczących o niepodległość Litwy. 

Nieznane są przyczyny nagłej zmiany orientacji politycznej  
A. Morkusa i porzucenia przez niego dążeń do wyzwolenia Litwy. 
Nawiązał on kontakt z amerykańskimi rodakami o poglądach komu-
nistycznych. Pod pseudonimem Narimantas Noragas w „Vilnis” pu-
blikował teksty oczerniające litewskich patriotów. Swoje opowiadania 
przesyłał do okupowanej przez sowietów Litwy. Dla komunistów Mor-
kus i jego utwory były wygodnym narzędziem propagandowym do 
szkalowania Zachodu.
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Po 18 latach spędzonych na emigracji Morkus powrócił do Wilna. 
Tam zostały mu zapewnione dobre warunki zawodowe i bytowe, wy-
dawano jego książki. Największą niesławą okryte dzieło jego autor-
stwa stanowi zbiór artykułów publicystycznych „Vaduotojai” iš arti” 
(„Wyzwoliciele” z bliska”). Ukazał się on już po śmierci A. Morkusa. 
W Litwie sowieckiej publikacja ta przyniosła autorowi największą sła-
wę. Zawierała ona treści szkalujące i oczerniające emigrację litewską 
w Ameryce, działaczy Rady Litwinów w Ameryce i Głównego Komi-
tetu Wyzwolenia Litwy. Czy wobec tego ulica imienia Morkusa jest 
dla Puńska przedmiotem do dumy czy hańbą? Należy ją zmienić czy 
zostawić?

Marytė Černelienė
LITWINI Z OKOLIC SEJN I PUŃSKA W MATERIAŁACH 
SŁUŻBy BEZPIECZEŃSTWA PRL

Podstawą pierwszej części artykułu są instrukcje pracy opera-
cyjnej aparatu bezpieczeństwa PRL. Autorka zapoznaje z organiza-
cją i funkcjonowaniem aparatu bezpieczeństwa: omówiono mecha-
nizmy doboru kandydatów na tajnych współpracowników, zasady 
ich pozyskiwania i współpracy z nimi, a także rodzaje spraw ope-
racyjnych. 

Szeroko pojęta działalność służb bezpieczeństwa stała się sposo-
bem terroryzowania społeczeństwa. Dostarczała informacji (najczę-
ściej na podstawie donosów), które były potem wykorzystywane do 
represjonowania osób i środowisk prowadzących tzw. „wrogą dzia-
łalność” lub o takową jedynie podejrzewanych. Żadna instrukcja nie 
precyzowała znaczenia terminu „wroga działalność”, co umożliwia-
ło Służbie Bezpieczeństwa (SB) nieograniczoną jego interpretację. 

SB już na początku swej działalności zainteresowała się Litwi-
nami z okolic Puńska i Sejn. Wszelka ich aktywność zaliczana była 
do „wrogiej działalności”, SB ingerowała w ich pracę i życie prywat-
ne, stosowała wobec nich represje, oskarżała o nacjonalizm. Spośród 
Litwinów werbowała tajnych współpracowników. Najbardziej aktyw-
nym działaczom społecznym zakładała sprawy operacyjne. Autorka 
– na podstawie materiałów znajdujących się w Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej w Białymstoku – podaje przykłady takiej działal-
ności SB w środowisku litewskim. 
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W KRęGU SZTUKI

Katarzyna Jachimowicz
REKONSTRUKCJA PIERWSZEGO KOŚCIOŁA  
PW. NAWIEDZENIA NMP W SEJNACH W ŚWIETLE BADAŃ 
ARCHEOlOgICZNO-ARCHITEkTONICZNyCH

W artykule omówiono problemy dotyczące rekonstrukcji pierw-
szego, budowanego w latach 1610-1619, kościoła pw. Nawiedzenia 
NMP w Sejnach, wraz ze szczegółowym opisem architektonicznym. 
Do czasów współczesnych nie zachował się projekt przedstawiający 
założenie podominikańskie w początkowym kształcie. Najstarszym, 
a zarazem jedynym, materiałem ikonograficznym jest, pochodzący 
zapewne z przełomu XVII i XVIII w., widok zespołu utrwalony na 
portrecie fundatora Jerzego Grodzieńskiego. Dzięki prowadzonym 
w latach 60. XX w. pracom archeologiczno-architektonicznym, od-
tworzono wygląd pierwotnej świątyni. Na podstawie odsłoniętych 
reliktów badacze przyjęli, że kształt budowanego w 1 poł. XVII w. 
kościoła był zgodny z modelem przedstawionym na portrecie Jerzego 
Grodzieńskiego. Nie udało się jednak przebadać w całości budynku 
klasztornego. Pracownicy Politechniki Warszawskiej w 1970 r. prze-
prowadzili powierzchowne badania murów gmachu i bardziej szcze-
gółową analizę otworów okiennych.

NOWE KSIąŻKI

Jaunius Vylius
KSIąŻKA VINCASA ŠLEKISA „PIEŚNI KAPSÓW”  
(„KAPSų DAINOS”)
    
 Vincas Šlekys, były nielegalny kolporter książek, w latach 

1894-1934 w okolicach Mariampola (Marijampolė) zapisał 300 pie-
śni ludowych. W 2014 r. zbiór tych pieśni został opublikowany w 
książce „Pieśni Kapsów”, którą do druku przygotował zespół pracow-
ników naukowych Instytutu Folklorystyki Aušra Žičkienė i Povilas 
Kriščiūnas oraz folklorysta z Mariampola Jaunius Vylius. 

W artykule dokonano analizy tematycznej wybranych pieśni, za-
mieszczonych w książce, oraz ich właściwości melodycznych.
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Gintaras Lučinskas
NOWA KSIąŻKA O OCHRONIE ZDROWIA W DZUKII 

Wydawałoby się, że zupełnie niedawno ukazała się książka 
Šarūnasa Šimkevičiusa pt. „Žurnalo „Trimitas” (1920-1940) dzūkiška 
kronika” („Dzukijska kronika czasopisma „Trimitas” (1920-1940)”,  
a już światło dzienne ujrzała nowa publikacja tegoż autora – „Sveika-
tos apsauga Dzūkijoje (iki 1945 metų)” („Ochrona zdrowia w Dzukii 
(do 1945 roku)”.

W 1914 r., podobnie jak w 1918 r., w okręgu olickim (Alytus) 
funkcjonowało 7 aptek. W 1919 r. działało już 10, w 1920 r. – 11, od 
1923 r. – 12, a w latach 1926-1934 – 13. W powiecie sejneńskim w la-
tach 1914-1918 była jedna apteka, w 1919 r. – 3, 1920-1922 – 4, 1923-
1934 – 5. W niniejszej publikacji autor przedstawił historie starych 
aptek, przypomniał sylwetki pracujących w nich niegdyś aptekarzy. 
Większość dzukijskich farmaceutów była narodowości żydowskiej, 
ale w okresie międzywojennym coraz częściej posady te obejmowali 
również Litwini.

Książka Š. Šimkevičiusa przybliża też historię uzdrowisk Dru-
skienniki (Druskininkai), Birsztany (Birštonas) oraz Orany (Varėna). 

Marytė Malinauskienė
JOANNA ŻAMEJĆ „NAWRÓCENIE WIEDŹMy” – POWIEŚĆ 
MAGICZNO-HISTORyCZNA Z CZASÓW PRUSKICH

W 2015 r. Wydawnictwo EISet wydało książkę Joanny Żamejć 
„Nawrócenie wiedźmy”. Autorka z zawodu jest bibliotekarką. Uro-
dziła się i wychowała w Olsztynie, ma polsko-litewsko-niemieckie ko-
rzenie, a od trzydziestu lat mieszka w Niemczech.

Akcja powieści „Nawrócenie wiedźmy” rozpoczyna się  
w 1348 r., gdy Zakon Krzyżacki wyrusza na tereny plemion pruskich i 
zaczyna sukcesywnie je kolonizować. W zakolu rzeki Alna wznosi się 
nowe miasto Allenstein (dzisiejszy Olsztyn). Lasy skrywają ocalałe 
jeszcze osady Prusów. Miejscowość Waplauken zamieszkuje grupka 
Litwinów. Stąd wywodzą się też główne bohaterki powieści: Daiva  
i jej córka Auszra, które posiadają nadprzyrodzone zdolności. Auszra 
staje się świadkiem i uczestnikiem życia nowej społeczności powstają-
cego miasta, ale w głębi duszy zachowuje wiarę przodków.

Książka „Nawrócenie wiedźmy” była nominowana do nagrody 
literackiej Warmii i Mazur „Wawrzyn” i zdobyła nagrodę czytelników.
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ROCZNICOWE WsPOMNIENIE

Algimantas Katilius
SEJNEŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE I STUDIA  
JUsTINAsA sTAUgAITIsA

W części wstępnej artykułu zostały przedstawione przyczyny za-
łożenia Seminarium Duchownego w Sejnach, skład narodowościowy 
seminarzystów oraz ich konspiracyjna  działalność na rzecz zachowania 
języka litewskiego. Omawiając zagadnienia dotyczące narodowości kle-
ryków autor zaznacza, że w latach 1826-1903 w tutejszym seminarium 
duchownym najbardziej liczebną grupę stanowiły osoby pochodzenia 
chłopskiego z litewskich parafii. Szacuje się, że osoby litewskojęzyczne, 
tj. etniczni Litwini, stanowiły ok. 80 % studentów. W późniejszym okre-
sie liczba seminarzystów obu narodowości była zbliżona. Biskup Justi-
nas Staugaitis w sejneńskim seminarium duchownym studiował w latach 
1885-1890. W jego pamiętnikach zachowało się wiele informacji doty-
czących okresu studiów. Opisując panującą w seminarium atmosferę,  
J. Staugaitis podkreślał, że uczelnia była zdominowana przez środowisko 
polskojęzyczne – językiem wykładowym  oprócz łaciny była również 
polszczyzna. Po polsku odbywały się konferencje dla seminarzystów, 
polszczyzną posługiwali się także profesorowie w kontaktach ze studen-
tami. Pomimo to klerycy narodowości litewskiej nie byli prześladowa-
ni przez przełożonych z powodu języka litewskiego, nie zabraniano im 
śpiewania w ojczystym języku. Krytycznie natomiast J. Staugaitis wy-
powiadał się o poziomie nauczania w seminarium, twierdząc, że podczas 
wykładów z filozofii profesorowie głoszą przestarzałe tezy, nieuwzględ-
niające nowych badań. Brakowało również wykładów z apologetyki.

Artūras Svarauskas
AKTyWNOŚĆ POLITyCZNA JUSTINASA STAUGAITISA  
W NIEPODLEGŁEJ LITWIE W LATACH 1918-1926

16 lutego 1918 r. została ogłoszona niepodległość Republiki Li-
tewskiej. Do dwudziestoosobowego grona osób, które podpisały De-
klarację niepodległości należał również Justinas Staugaitis.

J. Staugaitis był członkiem trzech pierwszych kadencji Sejmu Re-
publiki Litewskiej w latach 1920-1926. Jako najstarszy członek par-
lamentu jesienią 1922 r. przewodniczył pierwszym obradom Sejmu. 
W przemówieniu inauguracyjnym określił dwa najistotniejsze wów-
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czas zadania państwa – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
i umacnianie sprawiedliwości społecznej oraz tworzenie i doskonale-
nie systemu oświaty. 

Od 1923 r. J. Staugaitis pełnił funkcję przewodniczącego Sejmu 
i, zgodnie z Konstytucją państwa, był uprawniony do zastępowania 
Prezydenta kraju. Jako przewodniczący parlamentu musiał sprostać 
dużemu wyzwaniu – mądrze przewodniczyć pracom sejmowym oraz 
koordynować działalność członków Sejmu o radykalnie różnych po-
glądach.

J. Staugaitis jest współtwórcą Konstytucji – był członkiem Komi-
sji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego Republiki Litewskiej. Pod-
czas debaty na temat urzędu prezydenta zaproponował nowoczesne w 
owym czasie rozwiązanie, aby prezydent Litwy był wybierany przez 
jej obywateli. Idea ta nie została wcielona w życie, natomiast poparcie 
zyskała jego propozycja odnośnie zasad tworzenia rządu, tj. aby pre-
zydent wyznaczał premiera, a ten dobierał skład swojego gabinetu. 
Taki zapis został uwzględniony w Konstytucji. 

Jako duchowny J. Staugaitis szczególnie dbał o stosunki między 
państwem i kościołem. Należy zaznaczyć, że broniąc interesów ko-
ścioła, zawsze poprawnie odnosił się do swoich oponentów. Kolejnym 
znaczącym kierunkiem sejmowej działalności J. Staugaitisa były spra-
wy dotyczące reform społecznych. Pozostał obrońcą wiernych rów-
nież po objęciu funkcji ordynariusza diecezji w Telszach (Telšiai).  

Sigitas Birgelis 
BISKUP JUSTINAS STAUGAITIS – WIELKI MąŻ NARODU 
lITEWskIEgO 

14 listopada 2016 r. obchodzono 150. rocznicę urodzin wybit-
nego litewskiego polityka i działacza społecznego biskupa Justinasa 
Staugaitisa. Był on niewątpliwie jedną z najbardziej wyrazistych po-
staci początku XX w. na Litwie. J. Staugaitis uczestniczył w więk-
szości najważniejszych działań i wydarzeń pierwszej połowy XX w., 
mających na celu odbudowę państwa litewskiego. Dzisiaj jego imię  
i czyny zostały niesłusznie zapomniane. W czasach sowieckich stara-
no się go usunąć z historii. Nie obchodzono też uroczyście 125. rocz-
nicy jego urodzin w niepodległej Litwie w 1991 r. Niewiele o J. Stau-
gaitisie mówi się również dzisiaj, w 2016 r., w którym przypada 150. 
rocznica jego urodzin.
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Credo życiowe J. Staugaitisa – „Trzeba”. Kiedy trzeba było wal-
czyć o niepodległość Litwy, włączył się w działalność polityczną; gdy 
nastała konieczność obrony przed bezbożnością – pisał apologetyczne 
artykuły i książki; gdy za wszelką cenę były potrzebne szkoły i przy-
tułki – zakładał je; gdy potrzebne było seminarium duchowne – wy-
budował i otworzył je.

W artykule dużo uwagi poświęcono pamiętnikom J. Staugai-
-tisa. Z nich dowiadujemy się o młodości biskupa i jego powołaniu.  
J. Staugaitis zawarł w nich wiele ciekawych informacji o sejneńskim 
seminarium duchownym, o egzaminach, profesorach i wykładowcach,  
o seminarzystach i ich wzajemnych relacjach, o tajnej działalności 
kleryków, ich nauczaniu i wychowaniu.

W pamiętnikach J. Staugaitisa są również informacje o okolicz-
nościach założenia w Sejnach drukarni „Šaltinis” („Źródło”, w roku 
bieżącym mija 110. rocznica jej założenia) i o miesięczniku „Vadovas” 
(„Przewodnik”) pod jego redakcją.

Biskup szczegółowo opisuje stosunki polsko-litewskie po  
1905 r., wspomina ważne wydarzenia z okresu „złotego wieku” Sejn,  
a także ludzi, którzy pracowali na rzecz ruchu litewskiego odrodzenia 
narodowego.  

Irena Marcinkevičienė 
60-LECIE POWSTANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCEGO 
W PUŃSKU 

W artykule omówiono okoliczności powstania Liceum Ogól-
nokształcącego w Puńsku oraz najważniejsze wydarzenia z historii 
szkoły. Zwrócono uwagę na specyficzne warunki organizacji pracy 
placówki związane z posiadanym statusem szkoły mniejszości naro-
dowej. Przedstawiono zdawalność egzaminu maturalnego od 2005 r. 
Omówiono tradycje szkoły, sposoby podtrzymywania tożsamości na-
rodowej przez uczniów oraz losy absolwentów liceum. Placówka od-
grywa  bardzo ważną rolę w życiu społeczności litewskiej w Polsce. 
W roku bieżącym uroczyście obchodzono jubileusz 60-lecia działal-
ności szkoły.
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sUMMARIEs OF THE ARTIClEs

MEANDERs OF HIsTORy

Deimantė Aidukaitė
THE CATHOlIC MARRIAgEs OF sEIRIJAI PARIsH FROM 
1922 TO 1930

Seirijai has been a multicultural place for a long time. The 
residents of the town have been Jews, Lithuanian Catholics and Poles. 
There was a big Evangelical Lutheran community in the surrounding 
areas of Seirijai. The Evangelical Reformed from Užnemunė gathered 
in their only parish in Seirijai. At the end of the 17th century Seirijai 
became a small German state in Lithuania. It is interesting to know 
how this ethnic and confessional promiscuity influenced the marriages. 
Therefore, the author of the article investigated the marriage registry 
books of Seirijai Roman Catholic Church from 1922 to 1930. The aim 
of the study was to analyse and present the most general behaviour 
peculiarities of the residents of Seirijai Parish. The chronological 
range covers the years 1922-1930, the period when the first and last 
acts of marriage were recorded.

Gintaras Lučinskas
THE INTERNMENT CAMP IN AlyTUs IN THE sUMMER  
OF 1941

On June 22, 1941 early in the morning the German - Soviet war 
began. Alytus was severely bombed, because there were the 3rd 
Mechanized Corps of the 5th Panzer Division of the Red Army, as well 
as the Regiment of Fighter Aircraft, Anti-aircraft Artillery Division 
which were supposed to cover the airfields and other facilities. There 
were about 20000 soldiers in Alytus.
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During the first few days of the war, about 300 people were 
the victims of the German occupiers in Alytus. Several residents 
were killed in the bombings. During the first week of the war 271 
Wehrmacht soldiers and about 3000 soldiers of the Red Army were 
killed in Alytus.

On June 23-24 Germans captured about 100 people who were 
placed in the temporary camp near St. Casimir Church. The camp 
operated until the middle of July and there were about 180 civilians.

From the archival documents it is possible to learn that there 
were 26 former officers and 399 soldiers of the Lithuanian Army, as 
well as an indeterminate number of Russian prisoners of war in the 
internment camp.

It is thought that from June 23 to July 16, 1941 there were up 
to 1000 people in the camp. In the early July civilians were released, 
some of the Lithuanian soldiers were transported to a prison camp 
in Suvalkai (occupied Poland), while the others were allowed to go 
home. On July 17 the camp for the Red Army soldiers and prisoners 
of war was established in the eastern part of the city, in the former 
barracks.

Paulius Birgelis
KASTANTAS PARANSEVIČIUS – A PERSON MURDERED  
IN HIS OWN BACKyARD

The article presents the fate of the Paransevičius family during 
World War II, when they were forced to leave the homeland in 
Sankūrai and against their own will move to Lithuanian Soviet 
Socialist Republic. Unfortunately, there were a lot of families who 
struggled whether to leave their homes or stay under the occupation 
of Germans. Furthermore, a few Lithuanians from Suvalkai region 
were forced to leave their homes. Although Lithuanians who lived in 
Poland were afraid of the repressions, majority of them did not want 
to move to other places. However, the exile to the Soviet Union was 
inevitable. Regardless of difficult conditions the Paransevičius family 
did never lose their hopes to come back to Sankūrai. However, due to 
the harsh war reality the odds were almost impossible to overcome. 
Therefore, the Paransevičius stayed in Lithuania until 1944, when 
the Soviet soldiers entered the northern part of Poland. The family 
took advantage of the new geopolitical situation, managed to cross 
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the border and came back home. The happiness did not last long. The 
newly established Polish communist government was enormously 
suspicious and hostile towards people who had come back from the 
Soviet Union. Lithuanians who had come back were discriminated 
by the local authorities and even asked to leave. Nevertheless, the 
vast majority of Lithuanians did not want to go anywhere. Local 
authorities of Security Service (UB) encouraged the officers to 
threaten vulnerable and peaceful Lithuanians and allowed them to use 
violence. One of the victims of those atrocious actions was Kastantas 
Paransevičius who was murdered in his own backyard by Edward 
Gorbala on August 14, 1945. The circumstances leading to the tragic 
event were fully investigated almost 70 years later by Institute of 
National Remembrance, Commission for the Prosecution of Crimes 
against the Polish Nation in Białystok.

Scholastika Kavaliauskienė
STASyS PLUTULEVIČIUS – A MAN FROM MARDASAVAS 
vIllAgE

Stasys Plutulevičius was born in 1932 in Mardasavas, Varėna 
region, Merkinė district. He lives in his homeland now and is a 
beekeeper, a carpenter and a crosscrafter. He has created and produced 
more than 100 crosses since Lithuania regained its independence. He 
has built the 7-meter-high cross in the geographical centre of Europe, 
near Vilnius; the cross for priest Pranas Gavėnas in Zapalimai village, 
Marijampolė district. There are his crosses in the churchyards and 
at several villages’ crossroads. Stasys Plutulevičius is a well-known 
beekeeper. His apiary consists of 100 beehives and he produces eco-
honey, since there are a lot of forests around.

Stasys was the helper of partisans when he was just 13. Being 15 
years old he took an oath and become a real partisan - liaison. Stasys 
Plutulevičius communicated with Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
who was the field commander of Dainava district and later of South 
Lithuania. Stasys knew the commander’s bunkers and hiding places. 
Since he was a liaison, he did not need to hide; therefore he was able to 
rescue partisans, as well as the commander from dangerous situations 
several times.
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Alfonsas Vitkauskas
KAZIMIERAS PETRAŠKA – A FIGHTER FOR THE FREEDOM 
OF lITHUANIA

Kazimieras Petraška was born in 1928 in Daugirdai village in 
Marijampolė district. In 1947 he graduated from Žiburys high school 
in Prienai. He started extramural studies at Kaunas Pedagogical School 
and worked as a teacher at the primary school of Žiūroniai village 
in Prienai district. In 1950 Kazimieras Petraška was drafted into the 
Soviet Army. He had collaborated with the Lithuanian partisans and 
had always felt hostility to the occupiers; therefore it was difficult for 
Kazimieras to serve in the army of the invaders. Kazimieras Petraška 
became the leader of 10 Lithuanian soldiers who gathered into the 
group. They were planning to escape from the army, take guns and join 
the Lithuanian partisans. However, the Belarusian counterintelligence 
arrested the members of the group on June 16, 1951.

A brief indictment was finally written on November 19, 1951 
as follows: “The nationalist anti-Soviet spy organization had a goal 
to collect and hand in information about the Soviet Army for the 
Americans. They wanted to organize an armed escape from the army 
to the Lithuanian armed nationalist groups fighting against the Soviet 
authorities.”

The Military Tribunal of the Baltic Military District during the 
meeting on January 23-28, 1952 issued the decision based on the 
Criminal Code of Belarusian Soviet Republic, Section 63-2:

Kazimieras Petraška, son of Juozas, born in 1928 in Daugirdai 
village, is accused of maintaining relations with armed local nationalists’ 
gangs before entering the Soviet Army. While serving in the army, he 
organized and commanded the sabotage nationalist group. He stole the 
weapons and had a goal to escape to the territory of Lithuania, Prienai 
district where operated the gangs of armed nationalist bandits. He is 
sentenced to death by firing squad. Juozas Juškauskas, son of Pranas, 
born in 1926 in Kėbliškiai village, Prienai district, is accused of the 
same crimes, and as adjutant of Kazimieras Petraška is also sentenced 
to death by firing squad. Vincas Kavaliauskas, son of Stasys, born in 
1928 in Senaūtis village, Prienai district and Antanas Žindžius, son of 
Kazys, born in 1929 in Burbiškiai village, Ariogala district are also 
sentenced to death by firing squad.
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Other members of the group: J. Zdanys, A. Žioba, J. Linikas,  
A. Šitkaitis, Č. Jasevičius, and V. Matulaitis are sentenced to 25 years 
in prison.

The execution of Kazimieras Petraška took place on May 20, 
1952. It is likely that Juozas Juškauskas and Vincas Kavaliauskas were 
executed the same day.

Antanas Žindžius’ death sentence was commuted to 25 years in 
prison.

Scholastika Kavaliauskienė
ORCHARDs WITHOUT sETTlEMENTs. THE POsT-WAR 
TRAgEDy OF NAvAsODAI vIllAgE

Navasodai village is situated in Varėna region, Merkinė district, 
by the road from Kaunas to Druskininkai. The village is almost extinct. 
The extinction of the village began when its residents were exiled to 
Siberia in 1948 and in 1951. Seven families, 21 residents of the village 
were deported to Siberia. The village has never recovered because 
the deserted settlements were quickly demolished and the building 
materials were used for the construction of new houses in other 
villages. In 2016 there were only two settlements and two residents 
in the village. 

The family of Vincas Subačius was exiled to Siberia. The father 
of the family was imprisoned in the camp of Vorkuta (Komi) in 1944. 
He died in 1945. Vincas’ son Vytautas Subačius was a partisan and 
died in Alytus region, in Strielčiai village when occupants detected the 
bunker of partisans. Other family members were deported. Vaclovas 
Barysas was sentenced and sent to the camp of Vorkuta, whereas his 
wife Julija and their five small children deported. Zuzana Barysaitė-
Čaplikienė was exiled with her daughter Monika. Her son Juozas 
was not home, therefore he stayed in Lithuania. Alfonsas Barysas, 
Ona and Vincas Volungevičiai, their son Vitas were also exiled. 
Four of Volungevičiai children managed to stay in Lithuania. Vitas 
Volungevičius died in exile. Elena and Zigmas Volungevičiai were 
also deported. Zigmas died in exile. His son’s family was exiled and 
suffered because of the death of their baby boy Mindaugas. Bronius 
Volungevičius was sentenced for the word ‘stribai’ (exterminators), he 
had used in his poem. Zigmantas Volungevičius’ sisters Monika and 
Marytė suffered greatly in their homeland.



325

This is the post-war tragedy of just one small Dzukian village. The 
lives of families were complicated and difficult. The tragedies were 
the consequences of war and people’s desire to conquer and oppress 
others. Starting a war and entering into it people create disasters not 
only for others but for themselves. Therefore, the greatest respect 
should be expressed for those who seek peace in the world.

Antanas staniškis
SERGEJUS STANIŠKIS – A SEARGENT MAJOR  
OF THE lITHUANIAN ARMy

Antanas Staniškis (1907-1999) was the brother of Sergeant 
Major Sergejus Staniškis (1899-1983). Sergejus Staniškis was the field 
commander of partisans in Southern Lithuania (Nemunas district). In 
Antanas’ memoirs there is the detailed description of his brother’s life, 
character and environment. The memories were discovered recently; 
therefore they present new facts from the partisan’s life. The group of 
partisans from Suvalkai region were subordinate to Sergejus Staniškis.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
WHy DO THE OAKS MURMUR? ON THE 60TH  
ANNIvERsARy OF A. RAMANAUskAs-vANAgAs  
AND B. MAŽEIKAITė-VANDA’S ARREST

There is the monument with the inscription “In memory of 
General Adolfas Ramanauskas-Vanagas, the partisan of Lithuania” 
(sculptor Stasys Žirgulis) in the square at the intersection of Kampo 
and Kalniečių streets in Kaunas. It is surrounded by six oaks. What do 
they murmur?

Adolfas Ramanauskas-Vanagas was the commander of Lithuanian 
partisans. Soviet Security Service KGB furiously chased and hunted 
down my parents. People supported the struggle for freedom led by my 
father, they helped my parents, and therefore they managed to fight 
for almost twelve years. The fateful day for my family was October 
12, 1956. Antanas Urbonas (pseudonym - Known) KGB agent,  
a former schoolmate of my father, betrayed my parents. He lived in 
Kampo Street, near the square where the monument is situated now. 
On October 12, a secret KGB operation started and the commander of 
the Lithuanian partisans was killed. His wife was sentenced to prison 
on November 29, 1957.
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The article presents the plan of the operation, describes the 
circumstances of the arrest. Information is based on the archival 
records.

Juozas Jakutis
THE HIsTORy OF THE HEAlTHCARE IN AlyTUs REgION

 In 1812 Napoleonic troops, retreating from Vilnius, established 
the military hospital in Simnas in Alytus County. The first hospital 
of Alytus region for peasants was established on the right bank of 
the Nemunas River in 1834 by dukes Oginskiai. There was very little 
information about it.

The first doctor J. Bieliński, who was of Pole from Vilnius, arrived 
in Alytus in 1892. At that time, there was not the hospital in Alytus, 
so J. Bieliński worked in his private practice. After he had departed 
from Alytus, there were no doctors in the town until 1905 when  
S. Rabinovich, the doctor of the Russian Army, opened his private 
practice.

The establishment of the healthcare institutions in Alytus was 
influenced by the beginning of World War I and the strategic location 
of the town. The hospital with 30 beds was opened to fight fever. The 
Germans found there Tartakovsky, the doctor who worked until 1916. 
In 1917 the hospital was moved to Pontoon barracks and called the 
Civilian hospital. Doctor V. Stepanov was appointed its director. At 
the beginning there were departments of internal, women, infectious 
and skin diseases, surgical departments, and in 1924 the department of 
venereal diseases was opened.

In October 1918 Lithuanian administration of Alytus town, district 
and county was established. The hospital located in Pontoons barracks 
was reorganized to the County Hospital and J. Abraitis was appointed 
its manager. Later, the hospital was administered by S. Janavičius,  
P. Narkus and others.

In 1934 surgeon B. Petrovas built private hospital to operate and 
monitor the convalescent patients in Alytus.

In 1938 the District Hospital with 78 beds was opened. Its 
construction and equipment cost about 413000 Litas. In 1939 
infectious diseases department with 30 beds and a modern laundry 
were finished. The entire construction was managed by architect 
engineer S. Taškūnas.
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The Soviet and Nazi occupations destroyed the initiated healthcare 
organization work. A lot of doctors experienced difficulties. When the 
Soviets occupied Lithuania, doctor V. Stepanov was sent to Resota 
camp without any evidence of his guilt, and doctor S. Janavičius was 
sent to the Northern Pechora Camp in the Gulag Archipelago. Dentist 
E. Stepanova together with her two daughters was exiled to Altai; 
seven doctors of Jews origin were shot.

In 1939-1942 and 1945-1963 Alytus County Hospital was managed 
by Doctor S. Kudirka, who was known in Southern Lithuania as a very 
good surgeon. He was interested in traumatology and brought it to 
Alytus. He organized urological service in the town.

In 1964-1978 R. Bartininkas was the chief doctor of the hospital. 
He built the obstetrics and gynaecology corpus of the central hospital, 
service building, and laundry. He contributed much to the improvement 
of dispensaries and clinics.

More than two decades, Alytus Central Hospital was managed by 
J. Jakutis (1979-1999). The number of beds in the hospital increased 
to 840 and became the largest medical institution of such type in 
Lithuania. There were approximately 2500 employees: 353 doctors 
and about 1000 paramedical staff.

In 1997 during the hospital restructuring program, the number 
of beds was reduced from 840 to 555, new consultation clinic were 
established, and the day surgery centre with 15 beds was opened. 
Hospital treatment duration was reduced to 9 days, computerized 
tomography was implemented, advanced laboratory tests and other 
patient test types were introduced.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
THE STUDENTS FROM IRKUTSK – THE DOCTORS  
OF AlyTUs

Juozas Petruškevičius was born in 1929 in Linksmakalnis village, 
in Pakuonis district, Kaunas County. His parents were farmers Juozas 
Petruškevičius and Veronika Griškaitė-Petruškevičienė. He was the 
sixth of seven children in the family: two sons and a daughter died 
young, one son was killed during the war.

The parents sent Petras and Antanina to study, whereas Juozas was 
left at home to become a farmer. However, Juozas was very talented. 
He studied himself and passed entrance exams to the gymnasium, 
where he was able to graduate four classes in a half of the year.
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The war and the tumultuous post-war period stopped the quiet 
life and messed up all the dreams. On May 22, 1948 the echelon moved 
from Mauručiai railway station to the East. The Petruškevičius family 
were there: the parents with daughter Antanina who was 14 years old 
secondary school pupils were in one wagon, while Juozas, the sixth 
grade secondary school pupil, in another wagon, called the wagon 
of students. Tiring journey lasted many days. The new life began in 
Usolye-Sibirskoye. According to the list it was possible to buy 400 
grams of bread, those who were not able to work in the woods, could 
buy only 200 grams of bread.

Juozas worked in construction, cut the woods, was sent to study 
and acquired the specialty of tractors. He began working as a tractor 
driver, but he tried to escape from that place in different ways. 
And he succeeded. He graduated from medical school in Usolye-
Sibirskoye, becoming a paramedic-obstetrician. He graduated from 
the Irkutsk Medical Institute. While studying at medical school he met 
Jelena. Beautiful young friendship grew into love and doctor Juozas 
Petruškevičius returned to Lithuania with his wife Jelena who was an 
odontologist.

Juozas worked from some time in Kėdainiai, later arrived in 
Alytus where Juozas Petruškevičius worked for 32 in Alytus County 
Hospital of Stasys Kudirka as surgeon and traumatologist while his 
wife Elena Petruškevičienė (she made her name more Lithuanian) 
worked for 36 years as odontologist.

Sigitas Birgelis
KOSTAS KUBILINSKAS‘ THIRTy PIECES OF SILVER

The article presents Kostas Kubilinskas who was a talented 
Lithuanian poet, author of many books for children and at the same 
time a murderer and a traitor of the Lithuanian nation. He was 
undoubtedly a fragile and weak man. During the war, he wrote what 
were fashionable, mocked Communism, criticised Marx and Stalin‘s 
Soviet Union. He did not stay away from the anti-Semitic motives. 
When the front line was approaching, he did not want to retreat to the 
West, because he could not be creative without his motherland. He 
was determined to make a deal even with the devil in order to develop 
his literary career.

Soviet Security sent him to work at Lynežeris primary school 
(Varėna district). He easily gained the trust of the partisans. On his 
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own initiative and with the great enthusiasm he killed poet Be nys La-
bė nas-Ka riū nas who was temporarily acting as the commander of 
the partisans on March 7, 1949. Kostas Kubilinskas informed Soviet 
Security about the hiding places of the partisans as well. He was 
responsible for the death of 15 partisans and received the payment 
from Soviet Security of 7300 roubles. Kostas Kubilinskas got the 
flat and his poems were published. However, the success covered in 
blood did not bring him happiness.  He was avoided by friends and 
acquaintances. He started to drink heavily and died in 1962, 13 years 
after the betrayal.

The article attempts to answer the question whether today, 
in the independent Lithuania, we can accept people such as Kostas 
Kubilinskas, who were exterminators, traitors, murderers, whether 
we should try to understand their motives, forgive them and say that 
“We all are the children of one and the same nation”. Is it possible 
to reconcile the works of sneaky poet and KGB agent with his very 
beautiful poems for children? Can we admire them, print in school 
textbooks, ask children to learn them by heart and republish his 
books? 75 books of Kostas Kubilinskas have been published. 30 of 
have been published since Lithuania gained its independence. What 
does it say about us?

Sigitas Birgelis
GET TO KNOW ALBINAS MORKUS WELL

There is a street in Punskas named after Albinas Morkus. 
Relatively little is known about him. Albinas Morkus (Markevičius) 
who was born in Punskas was a writer and translator. He lived in 
Vilnius during World War II. In 1945 he moved to the West and lived 
in Germany, France, and the United States. Living in the USA he 
became involved in the Lithuanian emigration political activities. He 
collaborated with the press of Lithuanian emigrants, was the member 
of American Lithuanian organizations fighting for the independence 
of Lithuania.

We do not know for what reasons Albinas Morkus suddenly 
changed his political orientation and turned away from the 
Lithuanian aspirations of freedom. He started to cooperate with 
the organizations inspired by Soviet Security (KGB). He began to 
write texts denigrating Lithuanian patriots in “Vilnis” as Narimantas 
Noragas. He also sent his short stories to the Soviet-occupied 
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Lithuania. Morkus and his works were useful for the communist 
propaganda to defame the West.

He resided for 18 years in exile and finally returned to Vilnius 
where he had good working and living conditions. His books were 
published. Probably the most shameful work of Morkus was the 
collection of essays “Liberators”, which was published after his death. 
The work made Morkus well known in Soviet Lithuania. It defamed and 
denigrated the activists of the American Lithuanian emigration, the 
American Lithuanian Council and the Supreme Lithuanian Liberation 
Committee. Therefore it is important to answer the question whether 
it is honour or shame for Punskas to have the street named after him? 
Should it be changed or left?

Marytė Černelienė
lITHUANIANs FROM PUNskAs AND sEINAI REgIONs  
IN THE DOCUMENs OF sECURITy sERvICE  
OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC

The first part of the article presents the instructions of the 
operational work of the Communist Security Service in the Polish 
Peoples’ Republic (PRL). The author introduces the organization 
and functioning of agencies: discusses the mechanisms for selecting 
candidates for the secret collaborators, principles of obtaining secret 
collaborators and rules of co-operation with them as well as the types 
of operational issues.

The institution became an important mean of terrorizing 
the residents. It provided information (usually on the basis of 
denunciations), used to repress individuals and groups conducting 
“hostile activities” or suspected of such activities. There were no 
statements which specified the meaning of the term “hostile activities”; 
therefore the Security Service (SB) had the possibility of its unlimited 
interpretations.

The Security Service (SB) was interested in the Lithuanians 
residing in Punskas and Seinai regions. Any of the activities were 
classified as “hostile activities”, therefore SB interfered in their 
work and private life, applied repression, accused the Lithuanians 
of nationalism. They tried to recruit secret collaborators among the 
Lithuanians. The most active of Lithuanians were recorded and had 
operational matters. The article provides the examples of the work 
of the Security Service in the territories where Lithuanians lived. 
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The information is taken from the materials from the archives of the 
Institute of National Remembrance in Białystok.

UNDER THE ARCADEs OF ART

Katarzyna Jachimowicz
THE RECONsTRUCTION OF THE FIRsT CHURCH  
OF sT MARy IN sEINAI IN THE lIgHT  
OF ARCHEOlOgICAl AND ARCHITECTURAl REsEARCH

The article presents the problems of the reconstruction of the first 
Church of St Mary in Seinai, which was built from 1610 to 1619. There 
is a detailed architectural description of the building. The very first 
plans of the Dominican Monastery did not survive. The oldest and the 
only one iconographic material are dated from the turn of the 17th and 
18th centuries. It is the view of the assembly presented in the portrait 
of Jerzy Grodzieński, the founder of the church. 

The original appearance of the first church was reproduced during 
the archaeological and architectural research run in the 1960s. Based 
on the exposed relics, the researchers assumed that the shape of the 
building was consistent with the model shown in the portrait of Jerzy 
Grodzieński. It was not possible to examine the whole monastery 
building. The researchers from Warsaw University of Technology 
conducted the investigation of the walls of the building and more 
detailed analysis of openings in walls.

NEW BOOKS

Jaunius Vylius
THE SONGS OF KAPSAI By VINCAS ŠLEKyS

      Vincas Šlekys was a former book-carrier. From 1894 to 1934, 
he wrote down about 300 folk songs in Marijampolė region. The 
collection of songs was published in 2014. The Songs of Kapsai was 
prepared for publication by Aušra Žičkienė and Povilas Kriščiūnas, 
academic workers of the Institute of Folklore, and Jaunius Vylius,  
a folklorist from Marijampolė.

The article gives an overview of the thematic structure of the 
songs, as well as of some features of the tunes.
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Gintaras Lučinskas
A NEW BOOK ON HEALTHCARE IN DZUKIJA

Dzukian Chronicle of Journal “Trimitas” (1920-1940) (Trumpet) 
by Šarūnas Šimkevičius was published not so long ago. However, the 
author has already managed to present his new book Healthcare in 
Dzukija up to 1945.

There were 7 pharmacies in Alytus County in 1917 and in 1918. 
However, the number of pharmacies grew up and in 1919 there were 
already 10, in 1920 – 11, in 1923 – 12, from 1926 to 1934 there were 
13 pharmacies. Whereas, there was only 1 pharmacy in Seinai County 
from 1914 to 1918.  In 1919 Seinai had 3, in 1922 – 4 and from 1923 
to 1934 – 5 pharmacies. The author reveals the history of the old 
pharmacies and gives tribute to pharmacists who worked there. Most 
of the pharmacists in Dzukija were of Jewish origin, however, in the 
interwar period the number of Lithuanian pharmacists increased.

Šarūnas Šimkevičius presents the history of Druskininkai, 
Birštonas and Varėna. He is known as a bibliophile who has a unique 
collection of pre-war documents of Alytus Municipality. 

Marytė Malinauskienė
THE CONVERSION OF THE WITCH By JOANNA ŻAMEJĆ 
– A MAGICAL HISTORICAL NOVEL

The Conversion of the Witch by Joanna Żamejć was published by 
EISet in 2015. Joanna Żamejć is a librarian. She was born and raised 
in Olsztyn; however she has lived in Germany for 30 years. Her family 
has Polish - Lithuanian - German roots.

The action of the novel begins in 1348, when the Teutonic Order 
set out to Prussian lands and gradually colonized them. Allenstein 
(now called Olsztyn), a new town near the river Alna, was just built. 
The forests hid the remains of the old Prussian settlements. A group 
of Lithuanians lived in Waplauken village. The main characters of the 
book Daiva and her daughter Aušra, who had supernatural abilities, 
came from Waplauken. Aušra became a witness and later a participant 
of the life of the new community in Allenstein. However, in the depths 
of her soul, she retained the faith of her ancestors.

The Conversion of the Witch was nominated for the literary prize 
of Warmia and Mazury “Wawrzyn” (Laurel) and won the prize of the 
readers.
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ANNIvERsARy RECOllECTIONs

Algimantas Katilius
JUsTINAs sTAUgAITIs’ sTUDIEs AND THE PRIEsT  
sEMINARy IN sEINAI
                                                           
The article presents briefly the main reasons for the establishment 

of the Priest Seminary in Seinai, as well as the ethnic composition of 
seminarians and their secret activities. In terms of ethnic composition, 
it is important to notice that from 1826 to 1903, 80% or 81% of 
seminarians were Lithuanian-speaking people. Later, the number of 
Lithuanian seminarians was approximately the same as the number of 
seminarians of Polish origin. Bishop Justinas Staugaitis studied at the 
Priest Seminary in Seinai from 1885 to 1890. We have learned a lot 
about the studies at the Priest Seminary in Seinai from his memoirs. 
Describing the overall picture of the seminary, Justinas Staugaitis 
emphasized that the environment and atmosphere had been Polish. The 
language of instruction was Latin. However, Polish was the language 
of conferences. Moreover, the professors spoke to the seminarians only 
in Polish. Nevertheless, Lithuanian seminarians were not harassed 
for speaking or singing in the Lithuanian language. Speaking about 
the seminary training level, Justinas Staugaitis was very critical, as 
professors of philosophy taught outdated statements, did not take into 
account the existing situation and did not teach apologetics.

Artūras Svarauskas
POlITICAl ACTIvITy OF JUsTINAs sTAUgAITIs  
IN INDEPENDENT LITHUANIA FROM 1918 TO 1926

When Lithuania declared its independence on February 16, 1918, 
Justinas Staugaitis was among those 20 people who proclaimed the 
restoration of the state.

Justinas Staugaitis was the member of the Lithuanian Parliament 
for the first three terms of Office from 1920 to 1926. In the fall of 
1922, as the oldest member of the parliament, he led to the first sitting. 
In his congratulatory speech, he emphasized two the most important 
priorities: social exclusion, the consolidation of social justice as well 
as the development and improvement of educational system 

Justinas Staugaitis served as chairman of the Seimas since 1923. 
According to the state constitution, he had the right to deputize 
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the president. Being the chairman, Justinas Staugaitis faced a lot of 
challenges: to make the work of the Seimas meaningful and effective 
and to reconcile radically different views of the parliament members 
for the sake of public affairs.

Justinas Staugaitis was one of the drafters of the Constitution. He 
worked in the Constitution Commission of the Constituent Assembly 
of Lithuania. When the question of the presidential institution was 
considered, he suggested the modern idea that the president of 
Lithuania should be elected by the citizens. The idea was not realized, 
however, Justinas Staugaitis‘ government formation principle, that the 
president chooses the prime minister, and he/she forms the cabinet, 
was accepted. The provision was enshrined in the Constitution.

Being a clergyman, Justinas Staugaitis was concerned about the 
state and church relations. It should be noted that while defending 
the interests of the church he always behaved correctly against the 
opponents. One more field of his activities was related to social 
reforms. After becoming the Ordinary of the diocese of Telšiai, he 
tried to defend the interests of the faithful.

Sigitas Birgelis
BISHOP JUSTINAS STAUGAITIS –  
A gREAT lITHUANIAN MAN

On November 14, 2016 Lithuanians commemorated the 150th 
birth anniversary of Bishop Justinas Staugaitis, who was a famous 
public figure and Lithuanian politician. He was undoubtedly one of 
the most prominent Lithuanians of the beginning of the 20th century. 
Justinas Staugaitis participated in nearly all major Lithuanian state-
building events. However, his name and his works are undeservedly 
forgotten. In Soviet times, the person was removed from the historical 
memory. When Lithuania gained its independence in 1991, the 125th 
birth anniversary of Justinas Staugaitis was not commemorated. Even 
now in 2016, very few people talk about his good deeds.

Justinas Staugaitis’ life credo was: It must be done. When Lithuania 
tried to declare its independence, he started his political work. When 
it was necessary to fight against atheism, he wrote apologetic articles 
and books. When schools and shelters were desperately needed, he 
established them. He even built and opened the seminary.

The article focuses on Justinas Staugaitis memoirs. It is possible 
to learn about the bishop‘s youth, his determination to be a priest. 
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Justinas Staugaitis provided a lot of interesting information about the 
former Priest Seminary in Seinai, inquests, seminary professors and 
teachers, seminarians, their relationships, as well as about the secret 
activities of seminarians and trainings and education at the Priest 
Seminary in Seinai.

In Justinas Staugaitis‘ memoirs, there is some information about 
‚Šaltinis‘ printing house in Seinai, which was founded 110 years ago. 
Justinas Staugaitis wrote about the circumstances of the founding and 
its monthly publication Vadovas (the Guide). He described in details 
the Polish-Lithuanian relations after 1905, as well as the “golden age” 
of Seinai, the events and people who had devoted all their energies to 
the Lithuanian national revival movement.

The article also mentions the last Bishop of Seinai Antanas 
Karosas and his contribution to the life of the town before World War 
I and after 1918.

Irena Marcinkevičienė 
PUNSKAS HIGH SCHOOL CELEBRATES ITS 60TH  
ANNIvERsARy

The article describes the challenging circumstances in which 
the secondary school was established in Punskas. It also presents the 
most important events of its history. Attention is drawn to the specific 
conditions of the organization of school work, since the institution has 
the status of   a national minority school. The results of school exit 
exams and the passing rate are provided as well. The author presents 
school traditions, the ways of maintaining national identity and the 
fate of graduates. There is the description of the events organized to 
celebrate the 60th anniversary of the school.  The author stresses the 
importance of the school for the Lithuanian community in Poland.
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Prenumeruokite 
„Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) – 

istorijos paveldo metraštį!

Metraštį galima užsisakyti
Punsko „Aušros“ leidykloje (Mickevičiaus 23), 

el. paštu vabo@wp.pl, 
tel. + 48 5161517. 

Dviejų dalių kaina 30 zl.


