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KRZySZTOF WRóbLEWSKI

KUNIGAIKšČIO  
JAROSLAVO SVIATOPOLČIČIAUS  
1112 M. žyGIS PRIEš JOTVINGIUS

Atmetus pasakojimą apie 1102 metų boriso Vseslavičiaus žygį 
prieš jotvingius kaip netikrą (t. y. neįvykusį)1, vėlesnė informacija apie 
šią prūsų gentį – šįkart jau metraščių užfiksuota – skirta Volynės ku
nigaikščio Jaroslavo Sviatopolčičiaus 1112 metų žygiui2. Iš trumpos 
metraštininko žinutės aiškėja tik tiek, kad ekspedicija rusėnams bu
vusi naudinga.

Esminis mūsų tyrimo uždavinys – nustatyti tikrąją rusėnų puoli
mo datą, nes metraščiuose žygis prieš jotvingius fiksuojamas įvairiai – 
ir prie 1112, ir prie 1113-ųjų metų. Tikslinti puolimo laiką reikšmingai 
trukdo „Lavrentijaus metraštyje“ esanti užuomina, jog tai nebuvusi 
pirmoji Volynės kunigaikščio ekspedicija.

Dėl Jaroslavo Sviatopolčičiaus kovų su jotvingiais neaiškumų ke
liantis „Lavrentijaus metraštis“ puolimą fiksuoja 1113 metais. Jį įvy
kus tais metais nurodo ir „Naugardo metraštis“. Tuo tarpu „Ipatjevo 
metraštyje“ žygis datuojamas metais anksčiau.

Daugelyje mokslinių darbų Jotvos puolimas datuojamas 1112 
metais, o užuominų, jog galėję būti du tokie puolimai, istoriografijoje 
pasitaiko retai. Kita vertus, dalies mokslininkų siūlomas šios proble
mos sprendimas nėra pakankamai įtikinantis. Neįmanoma juk laikyti 

1 Autorius yra parašęs atskirą studiją, skirtą pasakojimui apie pergalingą kunigaikščio 
boriso „žygį“ prieš jotvingius.

2 Лаврентьевская летопись, Полное Собрание Русских Летописей, t. I, leid. 2, 
Ленинград, 1926, kol. 289; Ипатьевская лѣтопись, išleido А. А. Шахматов, 
Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей, t. II, leid. 2, С.-Петербургъ, 1908, kol. 
273; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, išleido  
А. Н. Насонов, Москва-Ленинград, 1950, p. 20, 203.
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pagrįstu teiginio, esą pirmoji ekspedicija įvykusi 1112, o antroji 1113 
metais, todėl jas įvairūs metraščiai užfiksavę dviem skirtingomis dato
mis3. Silpnoji tokios hipotezės pusė – mechaninis šaltinių ištraukų su
gretinimas. Kai kurie tyrėjai šį klausimą iš viso nutyli, priimdami abi 
antro žygio datas kaip galimas ir pasitenkindami teiginiu, jog pirmą
kart Rusia puolusi jotvingius prieš pat 1112 ar 1113 metus4. Iš tikrųjų 
– remiantis tik nedidele užuomina, esančia viename iš metraščių – apie 
patį žygį neką tegalima pasakyti, išskyrus tai, jog jis turbūt įvykęs. 

Analizuojant įrašą apie kunigaikščio Jaroslavo Sviatopolčičiaus 
žygį prieš jotvingius lenkų kunigaikščio boleslovo III Kreivaburnio 
politikos prūsų genčių atžvilgiu kontekste, labiau pagrįstas atrodo šio 
puolimo datavimas 1112 metais.

Pasak kai kurių istorikų, negalima atmesti prielaidos, jog kovoje 
su prūsais Lenkija ir Rusia galėjusios glaudžiai bendradarbiauti5. Kad 
taip iš tikrųjų galėję būti, rodo tas pats įvykių laikas, t. y. Volynės kuni
gaikščio žygio prieš jotvingius ir kunigaikščio boleslovo žygių į prūsų 
žemes. Abiejų šalių sąjunga buvusi sutvirtinta boleslovo Kreivaburnio 
santuoka su kunigaikščio Jaroslavo Sviatopolčičiaus seserimi Zbysla
va. Už kunigaikščio Jaroslavo turėjusi tekėti lenkų kunigaikščio ne
tikra sesuo. Tuo tarpu boleslovo Kreivaburnio žygių į prūsų žemes 
chronologija nėra aiški. Pagrįstų abejonių kelia ir tai, jog kunigaikščio 
Jaroslavo žmona tapusi Vladislovo Hermano duktė.

žinių apie boleslovo seserį pateikia tik Galo Anonimo kronika6. 
Metraštininkas nemini jos vardo, nors jis jam, be abejo, turėjo būti ži
nomas. Dėl neaiškios priežasties nemini ir jos vyro vardo. Tai turbūt 
buvusi vyriausioji iš trijų Vladislovo Hermano ir jo antrosios žmonos 
Juditos iš Salijų dinastijos – imperatoriaus Henriko IV netikros sesers 
– dukterų. Vedybos, ko gero, įvykusios 1088-aisiais, t. y. netrukus po 
pirmojo Juditos vyro, Vengrijos karaliaus Solomono, mirties 1087 me

3 А. Б. Головко, Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – 
первой трети XIII вв., Киев, 1988, p. 65.

4 А. С. Кибинь, От Ятвязи до Литвы. Русское пограничье с ятвягами и литвой в 
X-XIII веках, Москва, 2014, p. 111.

5 В. Т. Пашуто, Внешняя политика Древней Руси, Москва, 1968, p. 48; А. Б. Головко, 
op. cit., p. 65–66; J. Powierski, Weryfikacja przekazu Herborda o antypolskim sojuszu 
pomorsko-prusko-ruskim w czasach Bolesława Krzywoustego, Acta Universitatis Ni
colai Copernici, Historia, 1990, t. XXIV, p. 132–133.

6 Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principium Polonorum, išleido  
K. Maleczyński, Monumenta Poloniae Historica. Nova series, t. II, Kraków, 1952, kn. II, 
sk. 1.
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tais7. Vladislovo Hermano dukters, kurios vardas neminimas, gimimo 
data nėra žinoma, tačiau ji turbūt gimusi 1089 ar 1090 metais. Tokia 
lakoniška Galo Anonimo informacija gali kelti nuostabą. Esmė ta, kad 
šias lenkų-rusėnų vedybas visiškai nutyli visi Rusios metraščiai. Tai 
labai išraiškinga. Juolab kad kunigaikščio Jaroslavo Sviatopolčičiaus 
vedybos su Naugardo kunigaikščio Mstislavo Vladimirovičiaus dukra, 
įvykusios žygiui į Jotvą pasibaigus, metraštininkų buvo paminėtos8. 
Tiesa, ir šio įvykio aprašymuose neminimas Vladimiro Monoma
cho anūkės vardas, tačiau bent jau „Ipatjevo metraštyje“ pateikiama 
tiksli santuokos sudarymo data. Tuo tarpu Jaroslavo sesuo Predslava  
1104 m. ištekėjo už vengrų karaliaus Gezo sūnaus – Almošo9. Sunku 
įsivaizduoti, kad tokia dinastinio pobūdžio santuoka nebūtų palikusi 
jokių pėdsakų Rusios šaltiniuose. Daugiau žinių privalėjo pateikti ir 
Jaroslavą puikiai pažinojęs kronikininkas Galas Anonimas, tačiau jis 
apsiribojo tik neaiškiu teiginiu, jog karaliaus boleslovo Kreivaburnio 
sesers vyras esąs rusėnas.

Pasak Galo Anonimo, Volynės kunigaikštis suvaidinęs tam tikrą 
vaidmenį atvirame konflikte tarp kunigaikščio boleslovo ir jo vyres
niojo brolio Zbignevo. Siekdamas persvaros perimant valdžią šalyje, 
Zbignevas sudarė sandorį su čekais ir pamarėnais, o boleslovas Krei
vaburnis karinės paramos sumanė prašyti Kijevo didįjį kunigaikštį 
Sviatopelką (Sviatopolką) Iziaslavičių ir Kolomaną I10. belaukdamas 
pagalbininkų pulkų, boleslovas sugebėjo susitarti dėl laikinųjų paliau
bų su čekais ir pasiruošti ginkluotam susirėmimui prieš brolio pajėgas, 
tačiau šis, užuot stojęs į kovą, tik atsitraukė į Mazoviją11. Dėl tokio 
Zbignevo pasyvumo boleslovas Kreivaburnis lengvai užgrobė broliui 
priklausančią kunigaikštystę12. įsiveržęs į Didžiąją Lenkiją, boleslo
vas užėmė, tarp kitko, Kališą bei Gniezną. Atvykus rusėnų ir vengrų 
pulkams, jis puolė Mazoviją. Norėdamas išvengti akistatos su broliu, 
Zbignevas pateko į Rusią, ko gero, tikėdamasis suardyti Kreivabur
nio ir Sviatopelko sąjungą. žinia apie atvykusį į Kijevo dvarą lenkų 
kunigaikštį užfiksuota „Praėjusių laikų pasakojime“ tarp 1106 m. įra

7 O. balzer, Genealogia Piastów, Kraków, 1895, p. 105–106; K. Jasiński, Rodowód pierw-
szych Piastów, Poznań, 2004, p. 168–169, 194–195; S. Rosik, Bolesław Krzywousty, 
Wrocław, 2013, p. 41–42.

8 Ипатьевская лѣтопись, kol. 273; Новгородская первая летопись старшего и младшего 
изводов, p. 203.

9 Лаврентьевская летопись, kol. 280; Ипатьевская лѣтопись, kol. 256. 
10 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 36.
11 Ibidem, kn. II, sk. 37.
12 Ibidem, kn. II, sk. 38.
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šų13. Tuo tarpu Galas Anonimas rašo, jog vaidai tarp Vladislovo sūnų 
baigėsi, pradėjus tarpininkauti Krokuvos vyskupui baldvinui ir ku
nigaikščiui Jaroslavui. Zbignevas pakluso jaunesniajam broliui, o šis 
grąžino jam Mazoviją.

Taigi kas buvo Vladislovo Hermano vyriausiosios dukters vyras? 
Iš šaltinių to galutinai nesužinome. Tačiau jie paneigia prielaidą, jog 
tai galėjęs būti Jaroslavas Sviatopolčičius. Tokia nuomonė tarp isto
rikų buvo gana paplitusi visų pirma dėl Osvaldo balzerio (Oswald 
balzer)14 autoriteto. Vis dėlto kai kurie mokslininkai šį teiginį vertino 
kritiškai15. Taigi neatmestina hipotezė, jog boleslovo sesers vyru ga
lėjęs tapti vienas iš gausios Riurikaičių dinastijos kunigaikščių16. Ku
nigaikščio vardą metraštininkai galėję nutylėti dėl jo ne itin aktyvaus 
domėjimosi lenkų-rusėnų santykiais17. Vedybos galėjusios būti bendra 
brolių iniciatyva arba paties Zbignevo siekių rezultatas. 

1106 m. pabaigoje su boleslovu sudaryto susitarimo sąlygų Zbi
gnevas vis dėlto netesėjo18. Nors ir buvo pažadėjęs, delsė nugriauti 
paslaptingąją „Galo pilį“ ir neparėmė brolio jo žygyje prieš pagonis 
pamarėnus. Karą su jais boleslovas Kreivaburnis pradėjo 1107 metais, 
žiemos pradžioje, kad kariuomenės daliniams lengviau būtų žygiuo
ti per užšalusias pelkes. Kunigaikštis tuomet paėmęs bialogardo pilį, 
kurios įgula pasidavusi po keleto dienų apgulties. Paskui boleslovas 
patraukęs Kolobžego link, tačiau pilies nepuolęs, nes gyventojai ir vie
tos kunigaikštis prisiekę jam paklusnumą. Praėjus kelioms savaitėms, 
buvo pavergtas beveik visas Pamarys. Taigi boleslovo žygis buvo sėk-
mingas, nors jo ir neparėmė vyresnysis brolis. šis, žinoma, nė nemanė 
nutraukti sutarties su priešiškais Kreivaburniui pamarėnais19.

boleslovas už duoto žodžio laužymą sumanęs brolį nubausti dar 
1107/1108 m. žiemą. Deja, Galas Anonimas apie šias brolių tarpusavio 
kovas nedaug žinių pateikęs20. Dėl kovų Zbignevas netekęs Mazovijos 
ir turėjęs bėgti iš šalies. Patys ištikimiausi Zbignevo šalininkai, suma

13 Повесть временных лет, išleido Д. С. Лихачев, t. I, red. Л. Адрианова-Перетц, 
Москва-Ленинград, 1950, p. 186.

14 O. balzer, op. cit., p. 128.
15 М. Грушевський, Історія України-Руси, t. II, Лвів, 1905, p. 99–100, išn. 5;  

b. Włodarski, Ruś w planach politycznych Bolesława Krzywoustego (1102–1138), 
Zeszyty naukowe UMK w Toruniu, Historia, 1966, t. II, p. 44, išn. 43.

16 K. Jasiński, op. cit., p. 196.
17 S. Rosik, op. cit., p. 96.
18 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 39.
19 S. Rosik, op. cit., p. 109.
20 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 41.
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nę gintis vienoje iš pasienio tvirtovių (neaišku, kurioje), buvo rusėnų 
ir vengrų pulkų sumušti. Tai rodo, jog boleslovas Kreivaburnis kovai 
su broliu buvo gerai pasirengęs ir sugebėjo jį užklupti netikėtai21.

Rusios kariuomenės pagalba boleslovui buvo suteikta dėl jo san
tuokos su Zbyslava, Kijevo didžiojo kunigaikščio Sviatopelko Iziasla
vičiaus dukra. Galas Anonimas, nors smulkiai aprašė tuoktuvių cere
moniją, nutylėjo kunigaikštytės vardą ir rusėnų kilmę22. Kunigaikščio 
boleslovo žmonos vardas ir kilmė minimi „Senųjų laikų pasakojime“23. 
Čia taip pat rašoma, kad Jaroslavo Sviatopolčičiaus sesuo į Lenkiją iš
lydėta 1102 m. lapkričio 16 d. Kaip teigiama „Senajame metraštyje“, 
oficialioji tuoktuvių ceremonija įvykusi 1103 m. pradžioje24. Šios datos 
laikosi dauguma istorikų25. Tuo tarpu neaiškumų kelia tikroji jos mir
ties data, kurią nutyli Rusios metraščiai. Nerašo apie tai ir Galas Ano
nimas. Tik Herbordas, benediktinų vienuolis iš Michelsbergo vienuo
lyno, aprašydamas vyskupo Otono bambergiečio gyvenimą, pažymi, 
jog rusėnų kunigaikštytė mirusi „po nedaugelio metų“ vedybinio gy
venimo su kunigaikščiu boleslovu26. Remdamasis Herbordu, O. bal
zeris teigia, jog Zbyslava mirusi 1109–1112 metų laikotarpiu27. Her
bordo įrašą patikimu laiko ir Janas Poverskis (Jan Powierski)28. Tuo 
tarpu Karolis Malečynskis (Karol Maleczyński), remdamasis „Lenkų 
kronikos“ ištrauka apie tai, jog rusėnai neparėmę kunigaikščio boles
lovo Kreivaburnio, kai šį 1109 metais puolęs Henrikas V29, mano, kad 
Zbyslava mirusi 1108 m. ir dėl to Lenkijos ir Rusios susitarimas nu
stojęs galioti30. bronislovas Vlodarskis (bronisław Włodarski) taip pat 
nemano, jog rusėnų pulkai galėję atvykti į Lenkiją 1109 m. boleslovo 
Kreivaburnio kvietimu31, nes tuo metu, kaip rodo 1109–1110 metų 
Rusios metraščių įrašai, kunigaikščiai kariavę su polovcų gentimis32. 

21 K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Kraków, 2010, p. 77 (1 leid. Wrocław, 1975).
22 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 23.
23 Повесть временных лет, p. 182.
24 Rocznik świętokrzyski dawny, in: Monumenta Poloniae Historica (toliau: MPH), išleido 

A. bielowski, t. II, Lwów, 1872, p. 773.
25 O. balzer, op. cit., p. 121; b. Włodarski, op. cit., p. 42; В. Т. Пашуто, Внешняя политика, 

p. 46, 425, lent. 6; K. Maleczyński, op. cit., p. 27, 58, 66, 95, 366; А. Б. Головко, op. cit.,  
p. 64; K. Jasiński, op. cit., p. 189; S. Rosik, op. cit., p. 85, 95–96, 192.

26 Herbordi vita Ottonis episcopi babenbergensis, in: MPH, išleido A. bielowski, t. II, 
Lwów, 1872, kn. II, sk. 4, p. 74.

27 O. balzer, op. cit., p. 121.
28 J. Powierski, Weryfikacja przekazu, p. 132.
29 Galli Anonymi Cronicae, kn. III, sk. 4.
30 K. Maleczyński, op. cit., p. 126, išn. 154, p. 246, 366–367.
31 b. Włodarski, op. cit., p. 45.
32 Повесть временных лет, p. 187.

KUNIGAIKšČIO JAROSLAVO SVIATOPOLČIČIAUS 1112 M. žyGIS PRIEš JOTVINGIUS
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Pasak šio istoriko, Zbyslava greičiausiai mirusi paskutiniais 1113 metų 
mėnesiais. Kitokiu atveju Galas Anonimas būtų privalėjęs tai užfik
suoti kronikoje33. Kazimieras Jasinskis (Kazimierz Jasiński) šio fakto 
nutylėjimą „Lenkų kronikoje“ interpretuoja kaip vienareikšmį argu
mentą pagrįsti tezei apie boleslovo žmonos mirtį 1114-aisiais34. gene
alogas taip pat atkreipia dėmesį, kad jau 1115 metais gimsta Lešekas – 
Kreivaburnio ir bergo grovaitės Salomėjos sūnus, vadinasi, santuoka 
turėjusi įvykti ne vėliau kaip tų metų sausį arba vasarį35.

Tikėtina, jog Galo kronikoje neatsiradusi žinutė apie kunigaikščio 
boleslovo pirmosios žmonos mirtį todėl, kad tai neįvykę kronikoje ap
rašomų įvykių laikotarpiu. Taigi Lenkijos ir Rusios sąjunga galiojusi 
Jaroslavo Sviatopolčičiaus kovų su jotvingiais metu bei dar kurį laiką 
po kunigaikščio tėvo mirties (1113 m.).

Draugiški santykiai su Sviatopelku Iziaslavičiumi turėjo padėti 
įgyvendinti boleslovui Kreivaburniui tam tikrus tikslus. Lenkų kuni
gaikščiui rūpėjo ne tik rasti sąjungininką kovoje su broliu, bet ir ap
saugoti savo žemes nuo Volodaro ir Vasilko Rostislavičių puolimų36.

Rostislavo Jaroslavičiaus sūnūs, XI a. pabaigoje užėmę Peremyšlį 
ir Trebovlę, kėlė pavojų kitoms lenkų žemėms bei Vladimiro-Voly
nės ir Kijevo kunigaikštystėms37. Sąjunga su boleslovu Kreivaburniu 
buvusi taip pat naudinga ir Kijevo didžiajam kunigaikščiui, kurio val
džios nenorėję pripažinti Rostislavičiai.

Sudaręs sąjungą su Sviatopelku, boleslovas galėjo daugiau dėme
sio skirti šiaurinei krašto politikai. Pasak kai kurių istorikų, kunigaikš
tis ypač norėjęs pavergti prūsus, kurie esą kartu su pamarėnais rėmę 
Zbignevą dar jo konflikto su tėvu – panorusiu susigrąžinti anksčiau 
jam paskirtą kunigaikštystę – metu38. Anot galo Anonimo, vladislovo 
Hermano sūnus besislapstęs Krušvicoje ir pasikvietęs į pagalbą „mi
nias pagonių“39. Tačiau mūšį Zbignevas pralaimėjęs. Todėl metrašti
ninkas, aprašydamas maždaug 1097 metų įvykius, užsimena tik apie 
daugybę pagonių, greičiausiai pamarėnų40.

33 b. Włodarski, op. cit., p. 45, išn. 53.
34 K. Jasiński, op. cit., p. 189–190.
35 Ibidem, p. 190–191, 209, 211.
36 b. Włodarski, op. cit., p. 41, 46.
37 Ibidem, p. 39.
38 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Po-

morza Gdańskiego, Toruń, 1968, p. 100; G. białuński, Studia z dziejów plemion pruskich 
i jaćwieskich, Olsztyn, 1999, p. 22–23.

39 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 5.
40 K. Maleczyński, op. cit., p. 64; S. Rosik, op. cit., p. 64.
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Galo Anonimo žinutė, esą Zbignevas su pagonimis apsikeitęs do
vanomis41 – abejotinas argumentas jo tariamam bendradarbiavimui 
su prūsais. Atseit tie pagonys pagrobtus iš boleslovo žemių belais
vius pardavinėdavę „barbarų salose“, o netyčia suimtiems Zbigne
vo baudžiauninkams tuoj pat grąžindavę laisvę. be to, jaunesniajam 
broliui Zbignevas užtraukdavęs naujų priešininkų atakas tuomet, kai 
šis rengdavosi susirėmimams su kitais priešais. Atrodo, kad ir šįkart, 
rašydamas apie pagonis ir Kreivaburnio priešininkus, Galas Anonimas 
turėjęs omenyje pamarėnus ir veikiausiai čekus. Pagonis pamarėnus 
atpažįstame iš užuominos apie „barbarų salas“, į kurias patekdavę su
imti boleslovo žemėse belaisviai. Dar kitoje kronikos vietoje autorius 
tiesiogiai kaltina Zbignevą susidėjus su pamarėnais ir čekais42 per bo
leslovo vedybas su Zbyslava. Dėl šio sąmokslo čekų ir moravų kariuo
menė skaudžiai apiplėšė Silezijos kraštą. Metraštininkas teigia taip 
pat, jog boleslovas Kreivaburnis turėjęs vien su savais daliniais at
remti priešus, kuriuos slapta finansavo jo klastingas brolis ir varžovas. 
Teisingai pažymi Stanislovas Rosik (Stanisław Rosik), jog Zbignevas, 
slapta remdamas savo sąjungininkus, apsukriai bandė nukreipti nuo 
savęs įtarimą dėl viešo brolio priešininkų finansavimo43. Dar 1103 m. 
rudenį kunigaikštis boleslovas ryžosi pulti Kolobžegą44. Aprašydamas 
šį žygį, Galas Anonimas vienareikšmiai pamarėnus vadina „pagoni
mis“ ir „barbarų tauta“. 

Abejonių kelia taip pat prielaida, esą Zbignevo šalininkai 
1107/1108 m. žiemą gynę nuo boleslovo Kreivaburnio kariuomenės 
tvirtovę, esančią kažkur Mazovijos-Pamario-Prūsijos pasienyje45. ga
las Anonimas šįkart labai lakoniškai aprašo mūšio eigą, neminėdamas 
net tvirtovės vardo, todėl beveik neįmanoma atsekti tikros susirėmimo 
vietos (pilies vietos). Iš kronikos teksto neaišku taip pat, ar broliui 
atėmus Mazoviją, Zbignevas kreipėsi pagalbos į artimiausius kaimy
nus – pamarėnus arba prūsus. Panašu, jog pagalbos pirmiausiai jis bus 
ieškojęs Čekijoje, o iš ten išvykęs į Vokietiją, į karaliaus Henriko V 
rūmus46. Pasak Galo Anonimo, Zbignevo riteriai kartu su čekų kariais 
plėšdavę Silezijos žemes47.

41 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 35.
42 Ibidem, kn. II, sk. 24.
43 S. Rosik, op. cit., p. 99.
44 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 28.
45 G. białuński, Studia, p. 28.
46 S. Rosik, op. cit., p. 112.
47 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 50.
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Išvijęs brolį iš šalies, boleslovas Kreivaburnis atsigręžė prieš prū
sus. Visa turima informacija apie šį lenkų valdovo žygį yra tik iš Galo 
metraščio48. Iš trumpo metraštininko atpasakojimo sužinome, jog ku
nigaikštis labai nustebo, kad pagonys jam visiškai nesipriešinę. Anot 
Galo, boleslovui belikę tik susikrauti didžiulį karo laimikį ir paimti be
laisvius. Tolesniu metraštininko liudijimu, gyvendami krašte, gausia
me pelkių ir ežerų, kurie saugojo juos nuo priešo kariuomenių, prūsai 
galėjo jaustis nepriklausomi ir saugūs. Galas Anonimas taip pat už
rašęs įdomų padavimą apie prūsų genties, kurią užpuolęs boleslovas, 
kilmę. Minėti prūsai kildinami iš Saksonijos pagonių, pasitraukusių iš 
tėvynės, kad nereikėtų jiems priimti krikščionybės nei taikytis su Ka
rolio Didžiojo primestu jungu. Pabėgėliai saksai jūra pasiekę Prūsiją.

Kai kurie istorikai buvo linkę įžvelgti šiame Galo pasakojime ir 
tiesos49, tačiau J. Poverskis įtikinamai įrodė, jog iš tikrųjų tai esanti tik 
„mokslinė“ legenda50. Vis dėlto šis fiktyvus pasakojimas apie prūsų 
genčių germaniškas šaknis leidžia nurodyti lenkų puolimo kryptį. Iš 
Galo aprašymo visiškai aišku, kad boleslovo Kreivaburnio kariuome
nė įžengusi į Sasinijos kraštą. Pavadinimas Sasinija galbūt yra kilęs 
nuo kiškio, kuris prūsų kalboje vadinamas sasins. Gal dėl tokio gen
ties vardo (kuris rekonstruojamas kaip *sasinai) kronikininkui kilusi 
mintis susieti šią gentį su saksais. Sasinų kraštui priklausė Ostrudos 
ir Nidzicos ežeryno plotas, žymimas upių Dzialduvka (Vkros aukštu
pys), brynica, Drvencos ir Paslenkos aukštupių, Omulvijos upės bei 
Ožyco aukštupio51. Taigi prijungęs Mazoviją, boleslovas Kreivaburnis 
galėjo laisvai pulti sasinų kraštą. Galo Anonimo kronikoje pateiktos 
informacijos chronologija rodo, jog puolimas surengtas 1107/1108 m. 
žiemą52. Tai patikima informacija (priešingai negu saksų legenda), ka
dangi „Lenkų kronikos“ autorius rėmęsis žygio dalyvių liudijimais53. 

Istoriografijoje vyrauja nuomonė, jog Sasinijos puolimas neat
nešęs boleslovui Kreivaburniui didesnės naudos54. Nors kunigaikštis 

48 Ibidem, kn. II, sk. 42.
49 Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław, 1997, p. 242–244.
50 J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, d. 1, Mal

bork, 2001, p. 9–20.
51 J. Powierski, Sasinowie, in: idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, t. I, Mal

bork, 2003, p. 155.
52 G. białuński, Studia, p. 29–30, 39.
53 A. F. Grabski, Gall Anonim o Selencji i Prusach, Rocznik Olsztyński, 1959, t. II, p. 15–17.
54 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie, p. 102; K. Maleczyński, op. cit., p. 164; Ł. Okulicz-

Kozaryn, op. cit., p. 241; G. białuński, Studia, p. 29, 39; D. A. Sikorski, Instytucje władzy 
u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej), Olsztyn, 2010,  
p. 304.
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nusiaubęs sasinų krašto dalį, tačiau jam nepavykę nubausti prūsų už 
bendradarbiavimą su Zbignevu ir pamarėnais. 

Vis dėlto ši koncepcija kelia ir tam tikrų abejonių. Nors metrašti
ninkas apgailestauja, jog boleslovui Kreivaburniui nepavykę susikauti 
su pagonimis, tačiau žygį laiko pavykusiu. Mat kunigaikščiui pavyko 
įveikti pasienio pelkes, sunaikinti prūsų sodybas ir pilis, pelnyti puikų 
karo grobį bei paimti daug belaisvių. Taigi atrodytų, kad šis lenkų žy
gis nebuvęs baudžiamojo pobūdžio. Panašu, jog kunigaikštis boleslo
vas puolė prūsus, vadovaudamasis finansiniais sumetimais55. Kovoms 
su vyresniuoju broliu ir jo sąjungininkais boleslovas išeikvojo nemažą 
savo finansinių išteklių dalį. ypač daug kainavo užsienio karinių dali
nių (rusėnų ir vengrų) išlaikymas, tačiau būtent jie užtikrino Kreiva
burniui persvarą prieš Zbignevą. Taigi panašu, kad sasinus boleslovas 
puolė siekdamas papildyti savo iždą. Tai buvęs tipiškas grobuoniškas 
žygis. žiemą gamtinės kliūtys – pelkės ir ežerai – gyventojų jau nebe
saugojo. Saugumo neužtikrino ir prūsų taktika – vengti tiesioginių su
sirėmimų su priešu. Norėdamas sureikšminti šį kunigaikščio boleslovo 
karo laimėjimą prieš pagonis, kronikininkas Galas atpasakoja legendą 
apie prūsų kilimą iš saksų genties, kurios negalėjęs įveikti net Karolis 
Didysis. Toks apsukrus sumanymas leido metraštininkui pavaizduoti 
savo kunigaikštį kaip galingojo prancūzų karaliaus politikos tęsėją56.

Atrodo, Galas Anonimas bando įtikinti, jog netrukus po boles
lovo Kreivaburnio žygio prieš sasinus į Didžiosios Lenkijos teritoriją 
įsiveržė pamarėnai57. Pagonys puolė Spicimežo (Spicymierz) tvirtovę, 
kurioje svečiavosi Gniezno arkivyskupas Martynas. Nors užpuolikams 
nepavyko suimti paties arkivyskupo, tačiau jie sučiupo ir išsivarė jį ly
dėjusį arkidiakoną58. Pamarėnai pagrobė taip pat metropolitui priklau
siusius kelioninius altorius bei saugomas vietos bažnyčioje relikvijas. 
Pasak metraštininko, sąlytis su šiais daiktais Pamario pagonims buvęs 
pragaištingas. Alinami pamišimų ir epilepsijos priepuolių galop jie ati
davė liturginius indus ir drabužius suimtam arkidiakonui, grąžindami 
jam laisvę bei leisdami išvykti iš Pamario krašto. 

Kai kurių tyrėjų nuomone, pasakojimo apie pamarėnų žygį prieš 
lenkus (kuris datuojamas 1108 m. pavasariu) vieta metraštyje – tuoj 
po boleslovo žygio prieš sasinus – galėtų reikšti, jog Zbignevas vėl pa

55 S. Rosik, op. cit., p. 110, 171.
56 Ibidem, p. 171, 197, 254, 303.
57 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 43.
58 Arkidiakonas pamarėnų suimtas bandant jam pabėgti ir per klaidą palaikytas arkivysku

pu Martynu.
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siuntęs pagonis prieš savo brolį59. Dalyvavus šiame epizode Zbignevą 
vienareikšmiai rodo Gniezno arkivyskupo, išvaryto kunigaikščio šali
ninko, asmuo. O stebuklinga pasakojimo forma reiškia, kad metrašti
ninkas ją šioje kronikos vietoje įdėjęs sąmoningai, siekdamas pavaiz
duoti nesibaigiančio konflikto su Pabaltijo „barbarais“ mastą60. Anot 
Galo Anonimo, Dievo bausmę patyrę pagonys nustojo nuolat puldinėti 
Lenkiją. Tuo pasinaudojo boleslovas Kreivaburnis. Kituose „Lenkų 
kronikos“ skyriuose pasakojama apie tolesnius kunigaikščio vargus su 
pamarėnais. Jau tuomet boleslovas siekė užimti Pamarį. Taigi ankstes
nė kunigaikščio politika šiaurinių kaimynų atžvilgiu pasikeitė iš esmės 
– tai simboliškai stengėsi pavaizduoti ir Galas Anonimas.  

1108 m. vasarą boleslovas Kreivaburnis puolė Čarnkovo 
(Czarnków) pilį prie Notecės61. Gerai parengta tvirtovės apgultis lei
do kunigaikščiui laimėti. Užimtą tvirtovę boleslovas prijungęs prie 
Lenkijos. Jis įtikinęs taip pat daugelį pamarėnų pagonių priimti krikš
čionybę. Pats tapo tvirtovės vado Gnievomiro krikštatėviu. Sužinojęs 
apie miesto užėmimą, lenkų valdovui nusilenkęs ir „Pamarėnų kuni
gaikštis“. 

1108 m. pabaigoje sukilę pamarėnai užėmė Uiscės (Ujście) pilį 
prie Notecės62. Anot Galo, prie to prisidėjęs Čarnkovo valdytojas, mi
nėtasis Gnievomiras, klastingai įkalbėjęs tvirtovės gynėjus pasiduoti. 
boleslovas Kreivaburnis dar bandė susigrąžinti prarastą tvirtovę, ta
čiau jam tai nepavyko. 

Netrukus (tikriausiai 1108 m. žiemą) boleslovas vėl surengė žygį 
į Pamarį63. Po aršių kovų jam pavyko užimti Velenio (Wieleń) pilį prie 
Notecės. Metraštininkas mini, jog Kreivaburnis sustiprinęs užimtą pilį 
ir įkurdinęs joje lenkų karius. 

Iš Galo Anonimo pasakojimo sužinome, kad 1109-ųjų vasarą pa
marėnai užpuolę Mazoviją64. Pagonys nusiaubė kraštą, prisikrovė gro
bio ir paėmė belaisvių. Tačiau užpuolikams pasipriešinęs Mazovijos 
valdytojas, vardu Magnus. Nors pamarėnų karinės pajėgos buvusios 
daug didesnės, jie vis dėlto patyrė pralaimėjimą. Daugelis jų žuvo arba 
pateko į nelaisvę65. Pasak Anonimo, pilies gynėjams laimėti prieš pa

59 G. białuński, Studia, p. 31.
60 S. Rosik, op. cit., p. 171–172.
61 Galli Anonymi Cronicae, kn. II, sk. 44.
62 Ibidem, sk. 47.
63 Ibidem, sk. 48.
64 Ibidem, sk. 49.
65 Jau po mūšio vienas pamarėnas atseit buvo dviejų moterų nuginkluotas ir suimtas. 
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gonis padėjusi Plocko vyskupo Simono malda. Taikliai pažymi Gžego
žas bialunskis (Grzegorz białuński), jog būtina labai atsargiai vertinti 
visą informaciją apie prūsų dalyvavimą Mazovijos puolime, nes Galo 
Anonimo pasakojimas patvirtina jame dalyvavus vien pamarėnus66.

Kronikininkas antrąkart apie prūsus užsimena tik baigęs atpa
sakoti visas boleslovo Kreivaburnio kovas su pamarėnais ir čekais67. 
Taigi kunigaikštis vėl sumanęs surengti grobuonišką žygį į Prūsiją. 
Kaip ir anksčiau, boleslovas Kreivaburnis vėl patraukęs per ledo su
kaustytus ežerus ir pelkes. Lenkų kariai sudegino daug prūsų sodybų 
ir paėmė ypatingai daug belaisvių. Kadangi ir šį kartą boleslovo pul
kams neteko susiremti su pagonimis atviroje kovoje, jie ramiai sugrįžo 
į Lenkiją. 

Manoma, jog antrą kartą į Prūsiją boleslovas Kreivaburnis išsi
ruošęs 1110/1111 m. žiemą68. Iš Galo Anonimo pasakojimo aiškėja, 
kad žygis surengtas netrukus po to, kai Kreivaburnis sugrįžęs iš Če
kijos, kur 1110 m. rudenį buvo išvykęs su pulkais paremti Sobieslavo 
– Vratislavo II ir Svetoslavos (lenkų kunigaikščio Kazimiero I Atnau
jintojo dukters) sūnaus69. O 1111-ųjų pradžioje boleslovas Sobieslavui 
išreikalavęs iš Čekijos kunigaikščio Vladislavo atskirą kunigaikštys
tę70.

Galas Anonimas kronikoje nenurodo, kurią Prūsijos dalį šį kartą 
puolęs lenkų kunigaikštis. Jis tik užsimena, jog tai į šiaurę nuo bo
leslovo Kreivaburnio valstybės esanti teritorija. Puolamą kraštą supo 
daugybė raistų ir ežerų, per kuriuos persikelti galima buvo tik žiemos 
metu. Tik už šios sunkiai įveikiamos negyvenamos pasienio juostos 
prasidėdavo prūsų apgyvendinta teritorija, suskirstyta, – kaip teigia 
Galas Anonimas, – į paveldimas sritis. Iš šios negausios informacijos 
galima būtų daryti išvadą, jog boleslovas Kreivaburnis užpuolęs vieną 
iš esančių pasienyje prūsų genčių71. Panašu, kad daugelis prūsų pasi
slėpė nuo lenkų karių girios tankmėse. Tuo metu jų sodybos buvo nu
niokotos ir sunaikintos. Kadangi abiejų išvykų į Prūsiją aprašymuose 

66 G. białuński, Studia, p. 32, 39.
67 Galli Anonymi Cronicae, kn. III, sk. 24.
68 H. Łowmiański, Prusy pogańskie, in: idem, Prusy-Litwa-Krzyżacy, parinko, sudarė ir 

baigiamąjį žodį parašė M. Kosman, Warszawa, 1989, p. 49; A. F. Grabski, op. cit., p. 15, 
17; K. Maleczyński, op. cit., p. 164; Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit. p. 244; А. Б. Головко, op. 
cit., p. 66; G. białuński, Studia, p. 34–35, 36–37, 39; J. Powierski, Prusowie, Mazowsze,  
p. 21–23, 39; S. Rosik, op. cit., p. 177.

69 Galli Anonymi Cronicae, kn. III, sk. 21–23.
70 Ibidem, sk. 25.
71 A. F. Grabski, op. cit., p. 16; G. białuński, Studia, p. 33.
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pateikiama beveik identiška informacija, manytina, kad kunigaikštis ir 
antrąkart bus puolęs sasinų genties žemes.

Tam tikrų neaiškumų kelia tik kronikininko užuomina, jog už
pultose žemėse visiškai neaptikta pilių ar miestų. Panašu, kad Galas 
Anonimas turėjęs omenyje tik dideles pilis ir ankstyvąsias miesto tipo 
gyvenvietes72. Juk jis užsimena, kad kunigaikščio kariai sudeginę dau
gelį prūsų kaimų ir „statinių“ – veikiausiai nedidelių pilių. 

Atrodo neįtikėtina, kad kunigaikščio boleslovo kariai būtų pali
kę sasinų kraštą ir netikėtai įsibrovę į Galindiją, kaip teigė kai kurie 
istorikai73. Manytina, jog išvyka pavykusi veikiau dėl to, kad lenkų 
daliniai bus įsiveržę į sasinų krašto gilumą. Puldami antrą kartą jie 
veikė jau iš dalies pažįstamoje aplinkoje, todėl ir jų karo laimikis buvo 
žymiai didesnis. be to, jiems jau buvo žinomas ir sasinų gynybos bū
das. Pavykęs pirmasis žygis paskatino lenkų kunigaikštį boleslovą 
pulti sasinus antrą kartą. Priešingai nei mano Lucija Okulič-Kozaryn 
(Łucja Okulicz-Kozaryn)74, sasinai, ko gero, bus sugrįžę į savo sody
bas, sunaikintas per 1107/1108 metų žiemos puolimą75. Per 2–3 metus 
prūsai galėjo atstatyti sudegintus savo būstus ir pilis.

Kunigaikštis boleslovas, atrodo, teisingai pasirinkęs pulti sasinų 
gentį ir taip pasiekęs lauktų rezultatų. Tuo tarpu istorikų dėmesį pa
traukia Galo Anonimo užuomina apie prūsus, vengusius ginkluotosios 
kovos atvirame lauke. Taigi pagonių pajėgos nebuvusios sumuštos  
lemtingame mūšyje, ir dėl to boleslovas negalėjęs pavergti sasinų nei 
priversti jų apsikrikštyti. Iš tikrųjų metraštininkas nėra užfiksavęs ko
kio nors didesnio susirėmimo, tačiau aš šios informacijos nenorėčiau 
pernelyg sureikšminti. Verta pabrėžti, kad Galas Anonimas negiria 
karinio prūsų potencialo. įdomu, kad tariami Zbignevo ir pamarėnų 
sąjungininkai patys nesugebėjo apginti niokojamo savo krašto. žino
ma, šį sasinų pasyvumą galima aiškinti jų pasirinkta karine taktika, 
tačiau sunku atsispirti įspūdžiui, jog jiems dėl kokių nors priežasčių 
rūpėjo apriboti konflikto mastą. žygis surengtas lenkų valdovo inicia
tyva, apie kokius nors antilenkiškus prūsų veiksmus šaltiniuose nesa
ma žinių76. Todėl abejotina, kad kunigaikščio boleslovo tikslas galėjęs 
būti pamarėnų ir prūsų potencialios sąjungos nutraukimas. be to, ta

72 J. Powierski, Prusowie, Mazowsze, p. 21.
73 Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit., p. 245.
74 Ibidem, p. 244.
75 J. Powierski, Prusowie, Mazowsze, p. 38.
76 K. Maleczyński, op. cit., p. 133.
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riamasis sąjungos vadas Zbignevas šio žygio metu, – kaip rašo Galas 
Anonimas77, – buvęs Čekijoje.

Sprendžiant iš metraštininko pasakojimo, neatrodo, jog boleslo
vas Kreivaburnis norėjęs sasinus tik pagąsdinti. S. Rosikas pažymi, 
kad Galas Anonimas Prūsiją vaizduoja kaip visokių gėrybių kupiną 
šalį78. Antrasis lupikiškas lenkų kunigaikščio žygis turėjęs būti dar 
labiau vykęs už pirmąjį, jei metraštininkas tiek daug dėmesio skyręs 
jo rezultatams. į lenkų nelaisvę pateko daugybė prūsų. Todėl galima 
daryti prielaidą, jog kunigaikščio boleslovo tikslas buvęs dar kartą 
nusiaubti Sasinijos kraštą. Verta prisiminti, jog visai neseniai kuni
gaikštis patyrė nuostolių kovodamas su kaimynais krikščionimis. 1109 
metų vasarą Lenkiją puolė Henrikas V79. boleslovo iždą nualino taip 
pat kovos su Čekija. be to, kunigaikščiui nepavyko galutinai elimi
nuoti iš politinės kovos savo brolio Zbignevo. Priešinosi ir Pamario 
gyventojai. Todėl žygio prieš sasinus karo laimikis galėjo būti Krei
vaburniui labai reikšmingas. Užpuolimo metu paimti prūsai tikriausiai 
buvo parduoti pirkliams arba apgyvendinti specialiai jiems išskirtuose 
kaimuose (belaisvių kaimuose)80. Esama gan rimtų ženklų, kad bent 
dalis vietovardžių, kaip antai Prūsai, aptinkamų įvairiuose Lenkijos 
regionuose, sietina su tokio tipo gyvenvietėmis. Taigi Galas Anonimas 
turbūt neklydo, pranešdamas apie didžiulį prūsų belaisvių skaičių.

Vienaip ar kitaip, Sasinų kraštas tributo boleslovui neprivalėjo 
mokėti. Tačiau dėl grobuoniško 1010/1011 metų žiemos žygio lenkų ir 
sasinų santykiai tikrai turėjo pašlyti. „Senajame metraštyje“ prie 1115 
metų datos yra lakoniškas įrašas apie boleslovo Kreivaburnio žygį į 
Prūsus81. Kai kurie istorikai patikėjo, kad 1115-aisiais dar kartą buvo 
nuniokotas prūsų kraštas, nors iš tikrųjų taip nėra buvę. Manoma, kad 
„Senojo metraščio“ autorius informaciją apie antrąjį kunigaikščio bo
leslovo žygį į Prūsus, aprašytą Galo Anonimo82, prie 1115 metų įvy
kių pateikęs per klaidą. Todėl šis įrašas apie tariamas lenkų ir prūsų 
kovas 1115 metais negali būti laikomas bendros kunigaikščio boles
lovo ir Jaroslavo Sviatopolčičiaus šiaurės politikos įrodymu. žinoti
na, kad tuo metu Rusia pati vedusi aktyvią politiką Pabaltijo pagonių 

77 Galli Anonymi Cronicae, kn. III, sk. 23.
78 S. Rosik, op. cit., p. 177.
79 žygyje dalyvavo ir Zbignevas.
80 G. białuński, Emigracja Prusów w XI–XIV wieku, Pruthenia, 2008, t. III, p. 46–47.
81 Rocznik świętokrzyski dawny, p. 774.
82 G. białuński, Studia, p. 35–37, 39; J. Powierski, Prusowie, Mazowsze, p. 23.
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atžvilgiu83. Rusios šaltiniai 1111 m. fiksuoja Naugardo kunigaikščio 
Mstislavo Vladimirovičiaus žygį į Očelą84. žinoma taip pat, jog 1113 ir 
1116-aisiais Mstislavas sėkmingai kovojęs su čiudų gentimis85. Todėl 
manyčiau, kad pavykusį Volynės kunigaikščio žygį prieš jotvingius 
galima sieti ir su Vladimiro Monomacho sūnaus kariniu aktyvumu. 
Netrukus po šio žygio Jaroslavas pasipiršo Mstislavo Vladimirovi
čiaus dukteriai ir ji sutiko tekėti86.

Ir dar viena detalė. Su jotvingiais teko kariauti ir garbingiems Ja
roslavo Sviatopolčičiaus protėviams – Vladimirui Didžiajam ir Jaros
lavui Išmintingajam. Todėl laimėjimas prieš jotvingius ir kunigaikščiui 
Jaroslavui galėjo būti prestižiškas. 

Vis dėlto Galo Anonimo kronikoje galima rasti tam tikrą prie
laidą, kuri, mano nuomone, gali rodyti Rusios ir lenkų kunigaikščius 
bendravus kovojant su prūsų gentimis. Pasakodamas apie Henriko V 
žygį į Lenkiją, metraštininkas rašo, jog apsistojęs ties Gloguvu bo
leslovas Kreivaburnis pasikvietęs į pagalbą rusėnus ir vengrus87. Ar 
kviečiami pagalbininkai atvyko, ar ne – kronikos autorius nenurodo. 

b. Vlodarskis, kaip jau buvo minėta, manė, jog rusėnai neatsi
liepę į kunigaikščio boleslovo pagalbos šauksmą, nes patys tuomet 
kovoję su polovcais88. Tuo tarpu Rusios metraščiai, kaip teisingai yra 
pabrėžęs Karolis Kolingeris (Karol Kollinger89), neužsimena, kad 
1109–1110 metų karo žygiuose prieš klajoklių tautas būtų dalyvavęs 
Jaroslavas Sviatopolčičius. Volynės kunigaikštis nevardijamas ir tarp 
1107 m. žygio dalyvių prieš polovcus, kurio vienas iš sumanytojų bu
vęs jo tėvas Sviatopelkas Iziaslavičius90. Kadangi Rusios metraščiai 
nemini dalyvavus Jaroslavą kovose su polovcais, tai galėtų reikšti, jog 
tuo metu jis buvęs Lenkijoje paremti kunigaikščio boleslovo pulkų91.

Pats Galas Anonimas kronikoje tiesiai niekur nėra parašęs, kad 
kunigaikštis Kreivaburnis karinės pagalbos nesulaukęs. Tikėtina, jog 
metraštininkas kaip nors būtų pakomentavęs rusėnų viešą sąjungos 

83 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie, p. 103.
84 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, p. 20, 203.
85 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, p. 20, 204; 

Новгородская четвертая лѣтопись, Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей, t. IV,  
d. 1, Петроградъ, 1915, p. 142; Повесть временных лет, p. 201.

86 žr. išn. 8.
87 Galli Anonymi Cronicae, kn. III, sk. 4.
88 b. Włodarski, op. cit., p. 352.
89 K. Kollinger, Ruskie posiłki dla Bolesława III Krzywoustego w 1009 r., śmierć Zbysławy 

i trwałość sojuszu polsko-ruskiego w latach 1102-1114, Ruthenica, 2008, t. VII, p. 46.
90 Повесть временных лет, p. 186–187.
91 K. Kollinger, op. cit., p. 47.
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sąlygų nesilaikymą92. Pasak Karolio Kolingerio, Anonimas sąmonin
gai nutylėjęs rusėnų dalyvavimą kovose prie Gloguvo, nenorėdamas 
sumenkinti lenkų kunigaikščio nuopelnų93. Istoriko nuomone, metraš
tininkas tokiu būdu parodęs ir savo nepalankumą Rusiai. 

Jeigu Rusios kariuomenės daliniai 1109 m. galėjo atvykti į Len
kiją, tai negalima atmesti prielaidos, jog kaip tik tuomet boleslovas 
Kreivaburnis galėjo susitarti su Jaroslavu Sviatopolčičiumi ir dėl 
žygio prieš jotvingius. Reikia manyti, jog boleslovo svainio pagalba 
nebuvusi nesavanaudiška. Atsidėkodamas kunigaikštis boleslovas ga
lėjo atsisakyti pretenzijų į Jotvą, kuria buvo susidomėjusi Rusia. Paga
liau iš viso sunku kalbėti apie bet kokius lenkų planus pavergti Jotvą. 
boleslovui Kreivaburniui, be jokių abejonių, kur kas svarbesnis buvo 
Pabaltijo klausimas. Taigi žvelgiant iš lenkų kunigaikščio pozicijų, su
sitarimą reikia vertinti teigiamai.

Vis dėlto būtina pabrėžti, jog informacijos apie rusėnų atvykimą 
į Lenkiją 1109 m. stoka Galo Anonimo metraštyje gali būti aiškinama 
ir kitaip. Rusėnų pulkai dėl kokių nors priežasčių galėjo nedalyvauti 
kovose su Henriku V arba tiesiog nespėti atvykti94. Galėjo nutikti ir 
taip, kad boleslovo Kreivaburnio pagalbos šauksmas jo sąjungininkus 
pasiekęs per vėlai95.

Vienaip ar kitaip Jaroslavas Sviatopolčičius tikriausiai trečiąkart 
bus padėjęs pavojaus ištiktam lenkų kunigaikščiui. Net ir darant prie
laidą, jog Rusios kunigaikščio pagalba nebuvusi veiksminga, ko gero, 
abu sąjungininkai vis dėlto susitiko. Galo Anonimo užuomina yra pa
skutinis apčiuopiamas šaltinių įrašas, bylojantis apie tiesioginius len
kų ir rusėnų ryšius prieš 1112 metus. 

Kur kas sunkiau vienareikšmiai paaiškinti, kodėl Jaroslavas ne
puolęs jotvingių iškart po 1109 metų. Turbūt kas nors sutrukdė Voly
nės kunigaikščiui surengti tokį žygį. 1111 metais įvyko didysis Rusios 
kunigaikščių žygis prieš polovcus. Puolimas, kurį inicijavo Vladimiras 
Monomachas, buvo sėkmingas. Polovcai sumušti. šį kartą prie žygio 
prisijungė ir Jaroslavas Sviatopolčičius96. Taigi turbūt dėl šios priežas
ties kunigaikštis nusprendęs pulti jotvingius tik 1112 m. 

92 žr. išn. 3.
93 K. Kollinger, op. cit., p. 48–49.
94 Ibidem, p. 50.
95 Nebent boleslovas Kreivaburnis būtų pasiuntęs pasiuntinius pas užsienio sąjungininkus 

prieš pasiekdamas Gloguvo kraštą, tačiau apie tai Galas Anonimas nerašo.
96 Повесть временных лет, p. 190.
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Suprantama, šias mano įžvalgas reikia laikyti hipotetinėmis. Sva
riausias argumentas, prieštaraujantis šiai hipotezei, yra kunigaikščio 
boleslovo žmonos, kilusios iš Rusios, mirties data. Zbyslavos mir
tis prieš 1109-uosius metus reikštų gerų Lenkijos ir Kijevo santykių 
pabaigą arba bent jų susilpnėjimą, ypač turint omenyje tai, kad jos 
brolis turbūt nebuvo vedęs kunigaikščio boleslovo Kreivaburnio se
sers. Galimas rusėnų pulkų nedalyvavimas kare su vokiečiais irgi būtų 
Zbyslavos mirties pasekmė. Tačiau atrodo, jog kunigaikščio Jaroslavo 
Sviatopolčičiaus duktė bus mirusi tik 1114-aisiais. Taigi kunigaikš
čio boleslovo ir Jaroslavo Sviatopolčičiaus sąjunga nebuvo nutrūkusi 
prieš šiuos metus. Kitokiu atveju, sunku būtų paaiškinti Volynės kuni
gaikščio žygį prieš jotvingius, įvykdytą 1112 metais. Nebent tai būtų 
buvęs privatus jo sumanymas.

Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Birgelienė

KRZySZTOF WRóbLEWSKI (g. 1984 m. braneve, Lenkijoje). 2008 m. baigė 
istorijos studijas Varmijos ir Mozūrų universitete Olštine. Jo magistro darbo 
tema Kunigaikščio kariaunos vaidmuo Kijevo Rusioje X–XI a. (vadovė habil.  
dr. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew). Mokslinių susidomėjimų sritis – bal
tijos jūros baseino gentys ankstyvaisiais viduramžiais. Rengia dakta
ro disertaciją Prūsų ir rusėnų santykiai X–XIII a. (vadovas prof. habil.  
dr.  G. białuński).

Krzysztof 
Wróblewski
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KĘSTUTIS SUbAČIUS

SŪDUVIAI, JOTVIAI-JOTVINGIAI,  
DAINAVIAI, PALEKIAI-PALEKSėNAI.  
SŪDUVA IR JOTVA

    Mūsų praeitis – stiprybės šaltinis, 
    Gaivinantis tautos gyvybės medį – 
    Tautos dvasią per jos šaknis: 
    Etnosą, kalbą, kultūrą, istorinę atmintį.

Prieš pradėdami aptarti išvardytų onimų ir etnonimų kilmę su jų 
tarpusavio priklausomybe sūduvių kultūros terpei su jos chronologija 
bei minimų vardų išplitimo geografiniais arealais, vienareikšmiai turi
me pabrėžti, kad tai baltų kultūros terpėje susiformavę vakarų baltų, 
sūduvių kultūros istorinių žemių seni vardai, vienaip ar kitaip patekę į 
istorinius šaltinius ir per juos pasiekę mūsų laikus.

Sūduva yra mūsų tautos etnoso perlas, brendęs aukštos neolito 
(III–II tūkstantmečio pr. Kr.) laikų Pamarių civilizacinės kultūros klo
duose, 500 metų senesnės už Europos virvelinės keramikos kultūrą, 
vėliau peraugusios į Vielbarko aisčių/baltų kultūrą. Joje susiformavo 
aisčių genčių pirmieji junginiai: sembai, galindai, sūduviai, kuršiai. 
Vėliau ant baltų kultūros substrato, sūduvių kultūros arealo pietryti
niuose plotuose išsirutuliojo jotvių-jotvingių, dainavių, palekių-palek
sėnų genčių junginiai. Laikas vis labiau mus tolina nuo mūsų kilmės 
lopšio – vakarų baltų: Vielbarko, Sembos, galindų-sūduvių kultūros ir 
įsakmiai reikalauja, pasitelkiant kultūros ir istorijos paveldą, gaivinti 
istorinę atmintį, geriau suvokti savastį, savo tapatybę dabar ir ypač 
žvelgiant į ateitį.

Apie sparčiai kintantį pasaulį byloja ne tik klimato anomalijos 
su naikinančiomis cunamio bangomis, viską griaunančiais taifūnais ir 
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sparčiai tirpstančiais tūkstantmẽčiais ledynais šiaurėje bei pietuose, 
bet ir politinių, socialinių audrų blaškoma Europa, pučiant Artimųjų 
ir Vidurio Rytų, šiaurės Afrikos karo vėjams į pasaulinės globalizaci
jos vėjo bures, draskančio tautų sanklodą su jų nacionaline kultūra ir 
dvasinių vertybių sankloda, tuo pačiu ignoruojant tautinę tapatybę ir 
sėjant „dvasinę dykumą“.

Tai tik bendriausi naujųjų laikų staigiai plintantys ir didėjantys 
iššūkiai žmonijai, keliantys daugybę klausimų, į kuriuos negalima 
trumpai ir tiesiai atsakyti. Tai žmonijos ir jos gyvybinės erdvės naujo
sios eros permainingi, prieštaringi raidos procesai, sumišę su sparčia 
technine-materialine pažanga ir dvasinių civilizacinių vertybių de
gradacija. žodžiu, gyvename prieštaringoje žmonijos naujojoje eroje. 
Pasaulio globalizacijos ir kultūrų asimiliacijos procesuose, nykstant 
valstybių sienoms ir tirpstant tautiniam tapatumui, vis labiau aiškė
ja būtinumas burtis tautinės bendruomenės kultūros pagrindu, geriau 
pažinti savo etninę kilmę, savo tautos civilizacinės kultūros raidą ir 
naudojantis dvasiniu kultūros paveldu priimti naujosios eros iššūkius 
kuriant ateitį.

XIX a. formuojantis Lietuvos istorijos mokslui Lietuva jau buvo 
praradusi valstybingumą. Ji buvo priklausoma nuo carinės Rusijos. 
Jos istoriografija buvusi nulemta – ją gožė lenkiškoji, rusiškoji arba 
germaniškoji istoriografija. Europai Lietuvos istorija buvo konstruo
jama ne Lietuvos istorikų, bet lenkų, vokiečių arba rusų. Joje vyravo 
legendinė vakarų gotų istorija, kurdinanti juos aisčių/baltų kultūros 
ištakų areale, slavų – lenkų, rusų pretenzijos į baltų kultūros žemes. 
Etninės Lietuvos Sūduvos krašto žemių istoriografijos iki valstybės 
atkūrimo išvis nebuvo, o pasirodžiusios epizodinės nuotrupos buvo 
labai tendencingai iškraipytos, neturinčios sąsajų su baltiška prigimti
mi. Ir tai tęsėsi Kryžiuočių ordino užkariavimų, Liublino unijos 1569 
m., Napoleono ir lenkų ponų Varšuvos kunigaikštystės, kongresinės 
Lenkijos karalystės, Suvalkų gubernijos, vokiečių abiejų okupacijų ir 
sovietiniais laikais.

Atkūrus Lietuvos valstybę turėjo praslinkti tam tikras laikas, kol 
subrendo mokslinis istoriografijos, archeologijos tyrėjų potencialas, 
gebantis perimti pasaulio mokslininkų patirtį, vykdant etnologinius, 
archeologinius, istorinius tyrimus, kuriant mokslo institucijas ir kau
piant mokslo žinias apie tautos kilmę, kol sulaukėme brandžių istorikų 
darbų.

Kaip žinia, plačiau svarstyti apie lietuvių tautos kilmę pradėta dar 
XV a., siekiant įrodyti Gediminaičių dinastijos ir diduomenės kilmin
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gumą ginčuose su Lenkijos, Maskvos kunigaikštystės diduomene, sie
kiant politinių tikslų. Sieti tautos, dinastijos kilmę su Romos imperija, 
Graikija buvo viduramžių istoriografijos tradicija, todėl ir Lietuvoje 
iki XVIII a. buvusi populiari romėniškoji kilmės versija. Plačiausiai ją 
išdėstė prieš 1480 m. lenkų kronikininkas J. Dlugošas. Jis tuo norėjo 
pateisinti lenkų karalaitės krikščionės Jadvygos ir pagonio Lietuvos 
kunigaikščio Jogailos santuoką. šios teorijos keli variantai yra užra
šyti Lietuvos metraščiuose. Populiariausias iš jų buvo Lietuvos kuni
gaikščių kildinimas iš Romos didiko Palemono, imperatoriaus Nerono 
giminaičio.

XVII–XX a. plačiausiai buvo pasklidusi iš vokiečių istoriografi
jos atėjusi gotiškoji ir heruliškoji (heruliai – senovės germanų gen
tys) lietuvių kilmės teorija, kuri ilgą laiką darė didelį poveikį Lietuvos 
istorikų darbams lietuvių tautos kilmės klausimais. Apie tai reikėtų 
pasamprotauti kiek vėliau, paminėjus Sūduvos etnonimą.

Norisi išskirti Sūduvoje gimusio ir Marijampolės gimnazijoje 
1890–1899 m. besimokiusio Juozo Gabrio-Paršaičio sukurtą vieną iš 
paskutinių romantiškųjų teorijų – hetitiškąją, išleistą 1944 m. Jis dės
tė, kad hetitai (jų tikras vardas esą buvęs gudi – avių augintojai; vė
liau buvę vadinami gotais) iki III tūkstantmečio pr. Kr. gyvenę tarp 
Skandinavijos ir Adrijos jūros; vėliau dalis jų išsikėlė į Mažąją Aziją, 
kiti likę tarp baltijos, Vyslos ir Dniepro aukštupio; šie buvę lietuvių 
protėviai (hetitai – seniausia iš žinomų Mažosios Azijos indoeuro
piečių tautų). Jo teorijos svarbiausias šaltinis buvo gotiškoji teorija ir  
J. basanavičiaus hetitų tapatinimas su trakų gentimis.

Minimos teorijos apie lietuvių tautos kilmę neturėjo mokslinio 
pagrindo ir vadintinos legendinėmis-romantinėmis. XIX a. moksliš
kesnį lietuvių kilmės pagrindą davė lyginamosios istorinės kalbotyros 
darbai. šioje srityje labai reikšmingi Kazio būgos darbai, padėję to
lesnių tyrimų pamatus. Jis Minsko, Vitebsko, Mogiliovo ir Smolensko 
gubernijose surado apie 150 baltiškos kilmės upėvardžių. Tai leido at
mesti A. šachmatovo hipotezę, kad Lietuvoje ir baltarusijoje praeityje 
gyvenę keltai. Archeologinė medžiaga nepatvirtino K. būgos tezės, 
kad iki baltų dalyje Lietuvos teritorijos gyvenę finougrai, bet rytines 
baltų gyventos teritorijos ribas K. būga nustatė teisingai (Visuotinė 
lietuvių enciklopedija, t. XIII, p. 169). Lietuvių kilmės aiškinimas tam
pa indoeuropiečių ir visų baltų problemos dalimi. XX a. nuo trečio
jo dešimtmečio į kilmės problemos aiškinimą įsitraukė archeologai, 
mėgindami atskiras kultūras sieti su etninėmis grupėmis, pavienėmis 
baltų gentimis.
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Kompleksiškai nagrinėti lietuvių kilmės klausimus pradėta tik 
XX a. septintojo dešimtmečio antrojoje pusėje, suburiant kalbinin
kus, archeologus, istorikus ir antropologus. beveik po dešimties 
metų trukusio darbo tuometinis Mokslų akademijos Istorijos institu
tas išleido 10-ies autorių parengtų darbų rinkinį Lietuvių etnogene-
zė (atsakingoji redaktorė – Mokslų akademijos narė, korespondentė  
R. Volkaitė-Kulikauskienė; Vilnius, „Mokslas“, 1987, 254 p.). Pagal 
turimus mokslinių tyrimų rezultatus ir to meto mokslo lygį tai buvo 
didelis žingsnis, gvildenant mūsų tautos kilmės ištakas ir bandant pa

1 pav. Archeologinės kultūrinės I–IV a. sritys: 1 – prūsai, 2 – galindai, 3 – 
jotvingiai-sūduviai, 4 – nadruviai, 5 – skalviai, 6 – kapų su akmenų vainikais 
sritis, 7 – centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų sritis, 8 – šiaurės Lietuvos bei 
pietų Latvijos pilkapių sritis, 9 – vėlyvoji brūkšniuotosios keramikos kultūra, 10 
– Dniepro–Dauguvos, 11 – Djakovo, 12 – Zarubincų kultūra (aut. A. Tautavičius)

Paaiškinimai:
Djakovo kultūra – geležies amžiaus archeologinė kultūra (I tūkstantm. pr. Kr. 
antroji pusė–I tūkstantm. po Kr.), paplitusi prie Volgos, Okos aukštupių ir Val
dajaus aukštumoje; pavadinta pagal piliakalnio prie Djakovo kaimo (Maskvos 
sritis) tyrimų medžiagą. Nuo III–IV a. išsiskyrė vakarinė Djakovo kultūros dalis 
su ryškia rytų baltų kultūros įtaka.
Zarubincų kultūra – geležies amžiaus kultūra, paplitusi II a. pr. Kr.–III a. po 
Kr. Dniepro aukštupio ir vidurupio baseine, Polesėje. Jos pagrindas yra baltų 
kultūra.
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teikti išbaigtą, apibendrintą tautos kilmės vaizdą. Kartu jame atsira
do teiginių, pernelyg sureikšminančių virvelinės keramikos kultūros 
įtaką Pamarių ir kitoms baltų kultūroms. Manau, nei istoriškai, nei 
etniškai, nei lietuvių etnoso kilmės prasmėmis, nei istorine tradicija 
negalima pateisinti sudinai-sūduviai etninio vardo eliminavimo ir jo 
pakeitimo jotvingiais. Taip elgiantis elementariai iškraipomas isto
rinis faktas, Klaudijo Ptolemėjo II a. į istoriją įrašytas aisčių genties 
sudini vardas, sujaukiama aisčių kultūros raidos chronologinė seka ir 
tuo pačiu aisčių/baltų kilmės istorija, neatsakingai brėžiamos vakarų 
baltų kultūros arealo ribos. yra ir daugiau netikslumų: traktuojant 
lietuvių genties kilmę, nurodant brūkšniuotosios keramikos kultūros 
vakarines ribas, vartojant ketvirtajame amžiuje onimą prūsai, t. y. 
pažeidžiant istorinę chronologijos seką (onimas prūsai istorijoje at
sirado tik IX a.), braižant etnosų žemėlapius, jų teritorijas, paliekant 
„niekieno žemės“ plotus Užnemunėje. Tam iliustruoti pateikiu Lietu-
vių etnogenezės 105 p. išspausdintą 20 paveikslėlio schemą „Archeo-
loginės kultūrinės I–IV a. sritys“ (žr. 1 pav.).

šio darbo kryptis nėra leidinyje Lietuvių etnogenezė pateiktos 
lietuvių kilmės teorijos kritika. Todėl apibendrintai žvelgiant, galima 
tarti, atliktas mokslininkų lietuvių etnogenezės kompleksinis tyrimas 
ir pasirodęs to tyrimo leidinys buvo didelė pažanga lietuvių kilmės 
įžvalgose, bet dabar jis yra gerokai senstelėjęs ir neatitinka turimų 
naujų mokslo pasiekimų, brėžiant, aiškinant lietuvių genties kilmės 
lopšį ir jo arealo ribas.

Atskirai reikia pažymėti, kaip rašo Eugenijus Jovaiša, kad „nuolat 
aiškinami ir neišaiškinami baltų ir slavų, baltų ir germanų etnochro
nologijos dalykai istorikų, kalbininkų ir vėliau archeologų darbuose iš 
tiesų pasiklydo tarp dviejų chronologijų – kalbos formavimosi chro
nologijos ir daiktų kultūra išreiškiamų kalbos vartotojų chronologijos. 
Kalbos istorikų darbuose per ilgą laiką atsirado įvairiausių nuomonių 
apie baltų, germanų ir slavų kalbų gimimo vietą ir susidarymo laiką. 
Dar labiau tą nuomonių bedugnę pagilino archeologai įvairiais lai
kotarpiais pateikdami gausybę ir neretai prieštaringų teorijų apie šių 
etnosų kilmės vietas ir jų raidos tarpsnių chronologiją. ypač tai pasa
kytina apie archeologijos šaltiniuose paliudijamą slavų gimimo laiką 
ir vietą. Tarp dviejų krantų – kalbos ir archeologijos – atsivėrė sunkiai 
iki šiol suderinama takoskyra, ypač kai vienų ar kitų teorijoms pagrįs
ti tam tikrais laikotarpiais atsirasdavo ideologiniai reikalavimai. Tai 
ypač pastebima nacių ir sovietų laikais. Nors kalbotyra ir archeologija 
pasiekė didelių laimėjimų, tačiau ideologizuotos germanų ir slavų gi
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lios senovės paieškos suteikė neobjektyvumo nagrinėjant, pavyzdžiui, 
VAKARų bALTų [paryškinta didžiosiomis raidėmis mano – K. S.] 
istoriją“ (Jovaiša I, p. 9).

Dabartiniais laikais kalbininkų suvokiama ir brėžiama vakarų 
baltų kultūros rytinio pakraščio riba su rytų baltų kultūra tik dabarti
nės Lietuvos teritorijoje netinka, kai kalbama apie aisčių/baltų kultūrą 
III ir vėlesniais amžiais. Tai vaizdžiai rodo E. Jovaišos pateikiamas že
mėlapis su paaiškinimais (Jovaiša I, žem. 7:2 il., p. 126).

Manau, tikslinga pasiaiškinti ir termino aisčiai atsiradimą, juo
lab kad nuo 1845 m., G. Neselmanui pasiūlius, plačiai paplito termi
nas baltai, kuris buvo nusižiūrėtas nuo Gajaus Plinijaus Vyresniojo 
(I a. romėnų istoriko, karvedžio), aprašiusio savo stebėjimus Gamtos 
įvairenybėse, kur mini salą Baltia ar Balcia ir jos žmones, renkan
čius gintarą. Aisčius į mūsų kilmės istoriją įrašė apie 98 metus žymus 
romėnų rašytojas, istorikas Publijus Kornelijus Tacitas, išleidęs etno
grafinę monografiją Germanija. šiame veikale vakarų baltų areale 
gyvenusias gentis jis pavadino Aestiorum gentes, leisdamas suprasti, 
kad kalbama apie genčių grupę, kurią galbūt sieja sąjunginiai ryšiai.  
E. Jovaiša savo sintetinės istorijos darbuose pirmasis iš Lietuvos isto
rikų moksliškai pagrindė ir sugrąžino mūsų tautai jos gimimo lopšį – 
vakarų aisčių/baltų Vielbarko kultūros arealą, išsirutuliojusį iš neolito 
laikų Pamarių kultūros, jos kloduose gimusią sūduvių kultūrą ir nuo
sekliai išdėstė lietuvių genties gimimo laiką, jos išplitimo erdves. Kar
tu mokslininkas pažymi, kad Rusijos ir Lenkijos mokslo centruose iš 
naujo sprendžiamas vakarų baltų lopšio Vyslos žiotyse, Semboje etni
nės priklausomybės klausimas, ir su nerimu žvelgia į istorijos mokslo 
padėtį Lietuvoje, ragindamas imtis darbo: „Praėjus dvidešimčiai metų 
po 1990-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, laikas atsakyti 
sau, ar vakarų baltų istorijos tyrinėjimai patenkina mūsų ankstyvo
sios istorijos visumos kontekstą, kaip vakarų baltų/aisčių istorija prie 
Vyslos, Semboje, Mozūruose komponuojama ir derinama su jos šiau
rinių ainių – aisčių palikuonių – istorija, ar Vielbarko aisčiai, Sem
ba-Notanga, Mozūrų ežeryno galindai ir sūduviai-jotvingiai, Vakarų 
Lietuvos, Nemuno žemupio, Centrinės Lietuvos ir Pilkapių kultūros 
žmonės nėra ta pati vakarų baltų visuma? Tokią erdvę apimančios 
istorijos neturime. Ji atsiras, jei plačiai pažvelgsime į vakarų baltų 
kultūros turinį ir jį nagrinėsime nekaustomi prieštaringos „baltijos 
arba šiaurinių gotų istorijos“ tradicijos... Vakarų baltų visuomenė nuo 
pat jos susiformavimo laikų apie XVI šimtmetį pr. Kr. pažino pažan
giausias technologijas... ji nuolat gaudavo spalvotųjų metalų... visais 
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laikais Pamarys, Vyslos žiotys ir žemupys, Semba, Lietuvos pajūris 
priklausė turtingiausioms visuomenėms... Reikšmingiausiai istorinius 
laikus pasiekusį baltų kultūrinį ir kalbinį vientisumą liudija istorinių 
laikų šaltiniai: nė viename iš jų nekalbama apie kitakalbius intarpus 
baltų visuomenėje ir visuotinai vienodai pažymimas visiems vakarų 
baltams ir lietuviams būdingas senasis daugelio dievų pasaulis ir jo 
ritualai“ (Jovaiša I, p. 279, 293).

E. Jovaiša ragina atsisakyti Lietuvos istorijoje įsigalėjusios isto
rinės tradicijos, kuri taikstėsi su Jordano „baltijos arba šiaurinių gotų 
istorijos“ legendine dalimi, ir pateikia apibendrintas išvadas: „Vakari
nėje baltų masyvo dalyje išlikusios baltų gentys sukūrė Lietuvos vals
tybę. Natūralu, jog lietuviai ir Lietuva jaučiasi baltų istorijos ir tradi
cijų perėmėjais, puoselėtojais, natūralu, kad vakarų baltų istorija turi 
būti vertinama kaip Lietuvos istorijos giluminis paveldas, kuris sudaro 
Lietuvos istorijos pagrindą“ (Jovaiša I, p. 19). šios mintys pateiktos 
pirmosios knygos Kilmė pirmojo skyriaus įvade, o apie vakarų baltų 
kultūros plėtotę rašoma E. Jovaišos antrosios knygos Raida skyriuose.

į klausimą, ar lietuvių pilkapių kultūra yra paveldėjusi senojo ge
ležies amžiaus rytų pilkapių kultūros tradicijas, ar ji yra lietuvių protė
vynė, E. Jovaiša atsako: „Mano manymu, atsakymas susijęs su senojo 
geležies amžiaus Rytų Lietuvos pilkapių priklausomybe nuo jų galin
diškos-sūduviškos-vielbarkiškos prigimties. Lietuvių pilkapių VI–VII 
amžių kultūra nėra tiesioginis II–V a. galindų-sūduvių Rytų Lietuvoje 
tęsinys, tačiau jos pagrindas yra galindų kultūrinės tradicijos, kurios 
kažkiek kito jiems gyvenant rytuose. Jei visi čia išsakyti argumentai gali 
būti priimti, tai galima sakyt, kad tas etnosas, žinomas lietuvių vardu, 
yra VI–VII amžiuose iš Moščino kultūros erdvės grįžę rytų galin-
dai, kurie buvo tos pačios vakarietiškos galindų kultūros palikuo-
niai. Ir, ko gero, reikia patikslinti lietuvių atėjimo laiką – šis grįžta-
masis rytų galindų žygis į galindų-sūduvių žemes Rytų Lietuvoje 
turėjo įvykti VI a. antroje pusėje – VII amžiuje [paryškinta mano –  
K. S.]“ (Jovaiša II, p. 65–67). Ir toliau paaiškina: „į rytus keliaujančių 
vakarų baltų ketvirtoji banga, kurios svarbiausi sudedamieji elementai 
buvo galindai, sūduviai ir Vielbarko žmonės, kaip dabar atrodo, buvo 
ilgalaikė ir sudėtinga. šių kultūrų sklaida pagimdė milžinišką vaka
rietišką bangą, kuri „užliejo“ didelę dalį rytų baltų arealo. Pirmiausia, 
reikia manyti, šis impulsas prisidėjo prie brūkšniuotosios keramikos 
kultūros subyrėjimo ir nemažos jos dalies „suvakarietinimo“. Migruo
jant vakarų baltams, III–IV a. sandūroje susiformavo vakarietiška rytų 
galindų Moščino kultūra Okos aukštupyje ir Maskvos-Kliazmos basei
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ne, kuri „užklojo“ rytų baltams priskiriamą vėlyvąją Djakovo kultūrą“ 
(Jovaiša II, p. 73).

Prieškristinės vakarų baltų pilkapių kultūros paveldėtojos I a. 
antrojoje pusėje – Vielbarko, galindų-sūduvių ir iš dalies Sembos-
Notangos kultūros – buvo dinamiškiausios. Jos davė impulsą ketu
rioms didžiosios aisčių plėtros bangoms ir pačios patyrė didelių teri
torinių ir kultūrinių permainų. Apie tai E. Jovaiša rašo knygoje Kilmė  
(p. 171–203), o čia pateikiu jo antrosios knygos nuorodą apie permai
nas centrinėje baltų teritorijos dalyje: „Centriniai baltai – brūkšniuo
tosios keramikos kultūros žmonės – permainas patyrė šiaurės vaka
rinėje dalyje, kai čia nuo II amžiaus dėl galindų-sūduvių įtakos ima 
formuotis senojo geležies amžiaus Rytų Lietuvos pilkapių kultūra“ 
(Jovaiša II, p. 86).

Apie vakarų baltų kultūrų plėtrą atskirais senojo geležies amžiaus 
periodais sprendžiama iš tų kultūrų laidojimo paminklų plėtros. Lai
dojimo paminklų (kapų) skaičiaus kitimas senajame geležies amžiuje 
vyko visose šešiose vakarų baltų kultūrose: Pilkapių, Vakarų Lietuvos 
plokštinių kapų, Nemuno žemupio plokštinių kapų, Centrinės Lietu
vos plokštinių kapų, Vielbarko, galindų-sūduvių (bogačevo). Kitimas 
(plėtra) atskirais amžiaus periodais (laikotarpiais) buvo skirtingas. 
Pirmajame b1 periode (10–70 m. po Kr.) visose šešiose kultūrose re
gima tik naujųjų kultūrų pradžių pradžia, o perioduose nuo b2 iki C2 
(nuo 70 iki 300 m., per 230 metų) vakarietiška aisčių kultūra paplito 
nuo Pamario iki Dauguvos ir Gaujos upės šiaurėje, su rytų baltais ri
bojosi per šventosios upę ir Nemuną.

Didžiajai aisčių plėtros studijai žemėlapiuose E. Jovaiša paskyrė 
savo monografijos Aisčiai. Kilmė visą X skyrių. Jame atskleidžia spar
čią vakarų baltų kultūros plėtrą trimis pagrindinėmis kryptimis: šiau
rės rytų, rytų, pietryčių, ir visas jas pavadina istorinėmis. Mat „pir-
moji ir antroji kryptis sukūrė nemažai naujų vakarų baltų/aisčių 
kultūrų ir vėliau baltų genčių [paryškinta mano – K. S.], trečioji 
– pirmame etape plitusi nuo Vyslos žiočių po visą Pamarį, antrame 
etape „apsisukusi“ perėjo į dešinįjį Vyslos krantą ir palietusi dabarti
nės vakarų baltarusijos žemes pasuko Juodosios jūros link.

ši vakarų baltų banga, „pasiglemžusi“ išeivius iš Sembos-Notan
gos aisčių, galindų, skalvių, sūduvių-jotvingių, gal dar ir kitų vakarų 
baltų genčių, prisidėjo prie naujosios Europos kūrimo, kuris istorijoje 
žinomas kaip Didysis tautų kraustymasis“ (Jovaiša I, p. 171).

Archeologas Audrius Astrauskas, ilgai tyrinėjęs Marvelės kapi
nyną, savo daktaro disertacijoje „Marvelės bendruomenė II a. pabai
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goje – V a.“ yra pateikęs tyrinėjimų išvadas, kurias cituoja E. Jovaiša 
savo veikale Aisčiai. Kilmė: „Aptariant atskiras Marvelės kapinyno 
tyrimo metu aptiktų dirbinių grupes buvo minima, kad daliai papuoša
lų artimiausias analogijas galima surasti tik Mozūrų ir Suvalkų srityse, 
t. y. galindų ir sūduvių genčių teritorijoje [tai atsakas tiems, kas neigia 
sūduvių kultūros įtaką ir tos įtakos arealo plotus dabartinės Lietuvos 
teritorijoje – K. S.]. Dėl bogačevo kultūros [lenkų archeologų per
krikštytas sūduvių-galindų kapinynas; yra apie 10 km į pietvakarius 
nuo Galdapės miesto, dabartinėje Lenkijoje – K. S.] įtakos Suvalkų 
srityje b2/C1–C1a periode [70–150/150–220 metais po Kr. – K. S.] 
taip pat dalis gyventojų savo mirusiuosius pradeda laidoti pilkapiuose  
(W. Nowakowski 1995, p. 19). Tad visai tikėtina, kad į Centrinę Lie
tuvą atsikėlė dalis vakarų baltų – galindų ar sūduvių, kurie atsinešė 
ne tik savo papuošalus, bet ir laidojimo papročius“ (Jovaiša I, p. 195). 
Savo ruožtu paminėsiu Marijampolės savivaldybėje esantį Nendrinių 
kapinyną su analogiška laidosena.

Akivaizdu, kad E. Jovaiša yra pirmasis Lietuvos istorikas, patei
kęs susistemintą, vientisą ir giliai moksliškai pagrįstą lietuvių kilmės 
istoriją, kurios sintezei panaudojo visus aisčių kultūros klodus, pra
dedant Pamarių, Vielbarko, Sembos, galindų, sūduvių kultūrų ištako
mis per jų vėlesnės raidos kultūras. Todėl istorinės mokslinės tiesos 
dėlei tiesiog teigė: „Man regis, reikia pripažinti antikos autoriaus 
[Klaudijo Ptolemėjo – K. S.] liudijimus ir anapus galindų buvusią 
Mozūrijos ežeryno dalį jau nuo II a. pradžios skirti sūduviams“ 
[paryškinta mano – K. S.] (Jovaiša II, p. 86).

Mokslininkas savo nuomonę grindžia Lietuvos Užnemunėje (Sū
duvoje) ir brūkšniuotosios keramikos kultūros teritorijoje Rytų Lietu
voje esančiais paminklais (pilkapiais ir jų radiniais), galindų-sūduvių 
ir Vielbarko kultūros sklaida, kuri vaizdžiai parodyta knygoje pateik
tame žemėlapyje (Jovaiša II, žem. 2:3 il., p. 44–45).

Daugelyje solidžių istorinių leidinių, dažnokai periodikoje ir ži
niasklaidoje aptinkame paradoksalų teigimą arba naivų aiškinimą (vi
sai užmirštant arba sąmoningai painiojant II amžiuje į pasaulio istori
jos šaltinį įrašytą etnonimą sūduviai-sudini), kad sūduviai ir jotvingiai 
yra vienas ir tas pats etnonimas. Manau, šis teiginys vartojamas nuo 
krikščioniškųjų Vakarų ir stačiatikių Rytų bažnyčių priešpriešos, Ki
jevo Rusios ir kitų rusų kunigaikštysčių invazijos į pietrytines baltų 
žemes, šventosios Romos imperijos (nuo XV a. pabaigos – šventoji 
vokiečių tautos Romos imperija) remiamo Kryžiuočių ordino ir Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės kovų metų, lenkų aneksijos, užvaldant 
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Varmiją, Volynės, Palenkės vaivadijų žemes bei vėlesniųjų laikų poli
tinių ideologinių siekių.

Po žalgirio pergalės prasidėjo taikos derybos dėl Sūduvos ir že
maitijos žemių sugrąžinimo. Jų metu greta prigimtinės teisės, etninės 
priklausomybės, tėvų žemės motyvų buvo naudojamasi žemių vardų 
sutapatinimo teiginiais, greičiausiai politiniais tikslais. Tai akivaiz
džiai matome iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 1420 m. kovo 
11 d. laiško šv. Romos imperatoriui Zigmantui I: „be to, Sūdų arba 
Getų žemė [dabar istorikai Sūdų ir Getų terminus verčia į sūduvių 
ir jotvingių etnonimus; Sūdų ir Getų etnonimai vartoti lenkų istoriko 
Antoni Prochaska, jie būdingi slavistams – K. S.], esanti tarp Lietu
vos ir Prūsijos, yra tikra mūsų tėvonija, paveldėta iš mūsų senelių bei 
prosenelių...“ (Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. I, p. 91–92, versta iš 
lotynų Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae. 1376–1430. 
Collectus opera A. Prochaska. Cracoviae, 1882).

Kai kurie istorikai, nepaisydami civilizacijos kultūros klodų iš
takų, baltų, lietuvių genčių genezės ir laiko tėkmėje vykusios etninės 
civilizacinės kultūros plėtros, etninio, istorinio paveldo klodus sukei

2 pav. Vakarų ir rytų baltų išplitimo arealai V–VIII a. ir slavų plėtros teritorijos 
VI–VII a. [slavų arealo ribos nurodytos pagal V. Sedovą, 1979] (Jovaiša I, p. 52, 
il. 3:3)
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tė vietomis ir „pagimdė“ nelogišką darinį – jotvingiai yra pagrindinė 
gentis, o sūduviai tik tos genties šiaurinės srities gyventojai. Nesibodė
dami K. Ptolemėjo knygoje Geografija II a. įrašytą sudini gentį įvardi
ja jotvingių vardu. Dar kiti išvis „užmiršo“ sūduvius, jie išbraukiami 
iš lietuvių genezės ir galų gale į istoriją įrašomi suvalkiečiais – caro 
laikų gubernijos gyventojais be tapatybės, tautybės. ypač tai ryšku 
2005 m. Paknio leidyklos išleistos knygos Senosios Lietuvos istorija 
1009–1795 puslapiuose (23, 24, 26, 31, 54, 97, 124).

Toks neatsakingai supaprastintas lietuvių tautos etninės kultūros 
ištakų pateikimas eliminuoja iš tautos genezės istorijos atskirų lietuvių 
etnoso grupių – genčių ir jų junginių formavimąsi, nepaiso tūkstant-
metės mūsų kultūros istorijos ir istoriškai veda prie gana liūdnų pa
sekmių: naikina tautos genezės, jos istoriškumo tikruosius, neginčija
mus pagrindus, naikina kultūrų tęstinumą, sujaukia istoriją ir istorinę 
atmintį, atveria kelią įvairioms politinėms spekuliacijoms dabartyje ir 
ypač tokiems siekiams globalėjančio pasaulio perspektyvoje. Laikan
tis tokio požiūrio gali atsitikti, kad istorinėje perspektyvoje mes, lietu
viai, liksime be savo daugiatūkstantmečio tėvynės lopšio.

Kaip atsakas tokiems sūduvių istorijos kūrėjams yra E. Jovaišos 
studijos Aisčiai. Kilmė (2013) ir Aisčiai. Raida (2014). Iš pastarojo 
tomo noriu atkreipti dėmesį į žemėlapį, rodantį vakarų ir rytų baltų 
pasaulį (gyvenamas teritorijas), susidariusį per 400 metų laikotarpį  
(VI–X a.) po Didžiosios aisčių migracijos (žr. 3 pav.). Jame atsekame, 
kad jotvingiai susiformavo ant sūduvių-galindų kultūros substrato ir 
VI–X a. išplito Pripetės baseino bei gretimuose plotuose. 

Apie jotvingių gyvenseną Pripetės baseino areale turime nema
žai žinių. Vaida Kamuntavičienė straipsnyje Jotvingiai „Senoji Lie-
tuva“ ir jų tikėjimas XVII a. (Terra Jatwezenorum, t. 5, p. 62–70), 
remdamasi Vilniaus vyskupijos 1633, 1645, 1653–1654, 1660–1662, 
1668–1669, 1700 m. vizitacijų ir inventorių aprašais, pateikia naujų 
žinių apie jotvingių gyvenamųjų vietovių geografiją, apie jų pastangas 
išsaugoti savo senąjį tikėjimą, nepaisant įnirtingų dvasininkų pastan
gų atvesti juos į katalikų tikėjimą. 1668 m. lapkričio 26 d. surašytame 
Slanimo (dabartinis baltarusijos rajono centras Gardino srities pietuo
se) dekanato Jelnios parapijos vizitacijos akte parašyta: „Kiti paprasti 
žmonės, visi rusėnų tikėjimo, arba jotvingiai Senoji Lietuva...“ XVII a. 
maždaug aštuntojo dešimtmečio pradžioje sudarytame Jelnios parapi
jos inventoriuje klebonas Juozapas butkevičius Papucevičius rašė: „Iš 
dalies nemažai yra tokių, kurie save Naująja Jotva arba Senąja Lietuva 
vadindami, [gyvena] ne pagal bažnyčios jiems perduotą mokymą, bet 
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3 pav. Vakarų ir rytų baltų pasaulis po Didžiosios aisčių migracijos VI–X amžiuose 
(Jovaiša II, p. 82, il. 3:7)

Paaiškinimai: A – jotvingių (vakarų baltų) išplitimo arealas – šiaurinė pusė į 
pietus nuo Nemuno aukštupio ir jo ištakų; vakaruose – Narevo ištakos; pietuose – 
Styriaus upės ištakos; rytuose – Gorynės upės. b – lietuviai – rytų galindai (nuo 
VI a. antrosios pusės).

pagal kažkokius tėvų ir senolių papročius, nuo kurių nieku būdu nesi
leidžia atitraukiami.“ Prie V. Kamuntavičienės straipsnio yra pridėta 
LDK katalikų vyskupijų dekanatų teritorijų schema. Joje išryškinti 
trys dekanatai, kuriuose gyveno jotvingiai. Visi trys buvo Gardino sri

ties pietiniame krašte ir ribojosi su Lucko vyskupijos teritorija (Luc
kas – Volynės srities centras).

Labai populiariai apie sūduvių ir jotvingių vardų tapatinimą yra 
parašęs Petras būtėnas savo darbe Jotva – Sūduva (p. 69): „Kol pto
lemėjinius sūduvius jų pietryčiuose slavai, pradedant rytiniais slavais, 
pažinę vadino jotvingais – jie buvo jotvingai, o kai kariaudami įsibro
vė giliau į „Poliasę“ ir sužinojo vokiečius tuos jotvingus sūduviais 
vadinant, tai ir jie (slavai) anksti išplėtė jotvingo tautovardį visiems 
sūduviams.“ Tačiau šis gana šmaikštus, supaprastintas paaiškinimas, 
atspindintis to laikmečio politinę esmę, yra nepakankamas.

Jau esu minėjęs baltų genčių kultūros ištakas iš Pamarių kultū
ros klodų. Savaime suprantama, kad genčių formavimosi procesai, jų 
išsiskyrimas iš kitų genčių savo ypatybėmis priklausė tiek nuo vidi
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4 pav. Saulės vežimas ant VI a. po Kr. laidojimo urnos iš sūduvių kultūros 
Garbovės senkapio, esančio apie 10 km į pietvakarius nuo Galdapės

nių, tiek ir išorinių veiksnių abipusės sąveikos ilgų amžių tėkmėje. be 
daugybės kitų, svarbiausiais išoriniais veiksniais reikėtų laikyti kai
myninių kultūrų įtaką ir kultūros nešėjų santykius su savo kaimynais. 
Vaizdumo dėlei pateiksiu istoriko Tomo baranausko knygoje Lietuvos 
valstybės ištakos (p. 104) išspausdintą iliustraciją (žr. 6 pav.).

5 pav. Sūduvių I–II a. gintarinė antelė iš sūduvių-galindų kultūros bodvinkos ka
pinyno (apie 10 km į pietvakarius nuo Galdapės miesto) (bliujienė, p. 296, 307)
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6 pav. Etnokultūrinė situacija II tūkstantmetyje pr. Kr.: 1 – Pamarių kultūra,  
2 – Vėlyvoji Narvos kultūra, 3 – Fatjanovo kultūra, 4 – Padnieprės kultūra,  
5 – vakarų ir rytų baltų riba (baranauskas, p. 104)

Paaiškinimai:
1. Pamarių kultūra yra vakarų baltų kultūros lopšys, susiformavo ir plito III–II 
tūkstantmetyje pr. Kr., joje įsigalėjo ariamoji žemdirbystė, pradėjo atsirasti 
juodoji metalurgija ir spalvotų metalų apdirbimas.
2. Vėlyvoji Narvos kultūra yra rytų baltų kultūra, datuojama apie 1300–1100 m. 
pr. Kr. įtvirtintos gyvenvietės pradėtos kurti piliakalniuose. Verstasi daugiausia 
gyvulininkyste. Gyventojai pasižymėjo karingumu ir vykdė ekspansiją į kaimy
nines sritis.
3. Fatjanovo kultūra – rytų baltų Dniepro-Volgos aukštupio baseine. būdingi 
didžiuliai kapinynai. Pagrindinis šaltinis pažinti Fatjanovo kultūrai yra Gomelio, 
Mogiliovo rajonuose tyrinėti pilkapiai. Vertėsi gyvulininkyste ir žemdirbyste.
4. Padnieprės kultūra – rytų baltų kultūra. Apie čia buvusias baltų gentis dau
giausia byloja baltiškos kilmės hidronimai, patvirtina ir archeologiniai duome
nys. į šios kultūros teritoriją apie pirmojo tūkstantmečio vidurį pradėjo veržtis 
slavai. Sunyko apie 11–13 a.

Iliustracijoje pažymėti Pamarių kultūros išplitimo plotai supami 
kitų kultūrų. būtent Pamarių kultūros pagrindu susiformavo dideli 
sūduvių genčių junginiai (tai įrodo išplitusi pilkapių kultūra su gau
siomis įkapėmis, kiti archeologiniai paminklai, archajiškų hidronimų 
išplitimas ir kt.) su savo baltiškos kilmės etnonimu Sudinai-Sūduviai-
Sūdavai, kuris K. Ptolemėjo dėka II amžiuje įrašytas į pasaulio isto
riją. Sūduviai buvo arčiausiai tų amžių strateginės mainų medžiagos 
– gintaro, „šiaurės aukso“ gavybos ir, matyt, vaidino didelį vaidmenį 
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jo mainuose su kitomis tautomis. Tai skatino jų pačių ir kultūros plė
totę. E. Jovaiša veikale Aisčiai. Raida plačiai ir išsamiai išnagrinėjo 
Didžiąją aisčių plėtrą. Jis konstatuoja, kur toje plėtroje-migracijoje 
galėjo dalyvauti Ptolemėjo sudinai: „1) sūduviai dalyvavo vadina
mojoje Vielbarko-galindų-sūduvių migracijoje į vakarinį brūkšniuo
tosios keramikos kultūros pakraštį (Ptolemėjo stavanai) ir II–III am
žiuose sukūrė senojo geležies amžiaus Rytų Lietuvos pilkapių kultūrą;  
2) III–IV amžiuose per Neries aukštupį ir Dniepro aukštupį drauge 
su galindais migravo į Okos aukštupio regioną ir III–IV a. sandūroje 
buvusioje Juchnovo kultūros (Ptolemėjo boruskų) teritorijoje sukūrė 
rytų galindų kultūrą, kuri žinoma Moščino kultūros vardu; 3) įtikinama, 
kad pietrytinė kryptis į Pripetės baseiną ir Polesę apskritai per Desną 
galėjo būti pagrindinis galindų-sūduvių maršrutas, atvedęs į Okos ba
seiną. šioje kryptyje, Pripetės baseine, susiformavo istorinius laikus 
pasiekę sūduvių-jotvingių [„jotvių“ pagal K. būgą – K. S.] ainiai. Jų 
kultūros pėdsakų randame ir šiandienos etnografiniame pavelde po
leščiukų – Polesės jotvingių – pavidalu; 4) bendrą galindų-sūduvių mi
gracijos pobūdį gali paliudyti ir Ptolemėjo minimi sudinai Didžiojoje 
Germanijoje priešais Noriką... Tad apie sudinų dalyvavimą Didžiojoje 
aisčių migracijoje kalba trejopi šaltiniai – archeologiniai, kalbiniai, is
toriniai. Jie įteisina sudinų dalyvavimą formuojantis senojo geležies 
amžiaus Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai, taip pat jotvingių paveldą 
Pripetės baseine ir aplinkinėse teritorijose ir, pagaliau, jų dalyvavimą 

7 pav. Sūduvių I/II–III amžiaus pilkapiai Nr. 20 ir Nr. 6 šveicarijos kapinyne, 
archeologų parengti tolesniems tyrimams
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Padunojės erdvėje – priešais Noriką. Taigi šalia jau visiems žinomų ir 
kol kas „įteisintų“ galindų dalyvavimo migracijos procesuose atsirado 
kitas dalyvis – galindams giminingi sudinai, kurių Ptolemėjas ne-
suliejo į vieną etnosą ir, matyt, reikia juos skirti nuo I a. pirmosios 
pusės ar vidurio galindų, net jei ir sunku juos pagal archeologiją 
atskirti vieną nuo kito [paryškinta mano – K. S.]“ (Jovaiša II, p. 175).

8 pav. Sūduvių pilkapio „kunigaikščio“ II–III a. kapo radiniai
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Minėtų genčių junginių gyvenamų plotų ribos įvairių istorikų nu
rodomos skirtingos, bet daugumos sutariama, kad pietuose tie plotai 
siekė bugo upę, rytuose ribojosi su Pripetės pelkių vakarine dalimi ir 
galėjo siekti bresto, Lydos, Minsko apylinkes, šiaurinė riba ėjo Nemu
nu. Drogičinas daugelio istorikų laikomas jotvių sostine. Reikia turėti 
omenyje, kad, pagal lenkų istoriką H. Lovmianskį (H. Łowmiański), 
ta teritorija buvusi apie 100 000 kv. km, jos pietuose plytėjo bugo ir 
Naros-Narevo upių žemupių pelkynai ir baltvyžio girios raistai, va
karuose – dabartiniais terminais įvardytas Mozūrų ežerynas (Sūduvių 
ežerynas) su didžiuliu, net daugiau kaip 11 tūkst. ha ploto Maurų eže
ru ir klampiais pelkynais ežeryno baseine. Sūduvių šiaurinę ir centrinę 
teritorijos dalis nuo pietinės skyrė balstogės-Knišino giria ir jos areale 
plytėję raistai – Pripetės pelkyno reliktai. Turėkime mintyje, kad XIII a. 
minėtuose plotuose gyventojų tankumas 1 kv. km galėjęs būti tik 3–4 
žmonės. be jau įvardytų girių ir jų pelkynų, beveik visas kraštas buvo 
padengtas vienokio ar kitokio tankumo miškais, o paviršinių vandenų 
lygis buvęs gerokai aukštesnis už dabartinį. Didžiulėje teritorijoje, be
sitęsiančioje šiaurės-pietų kryptimi apie 360 km, vakarų-rytų daugiau 
kaip 200 km, tais amžiais pagrindiniai susisiekimo keliai buvo upės ir 
jų pakrantėmis vingiuojantys takai. Dėl minėtų gamtinių veiksnių Sū
duvos plotuose gyvenusių sūduvių sritinių bendruomenių tarpusavio 
bendravimas ir ryšiai nebuvo dinamiški, greičiau net riboti.

Skirtingo pobūdžio poveikį patirdavo ir iš periferinių kaimynų, 
ypač pakraštinės teritorijos. Visa tai sąlygojo tam tikrą tarpkiltinę-
tarpgentinę diferenciaciją. Matyt, dėl įvairių priežasčių: mainų, kai
mynų tarpusavio kovų ir kitų aplinkybių, gretimų kaimynų įtaka čia 
gyvenusiems žmonėms būdavo žymiai didesnė ir tai palikdavo tam 
tikrus pėdsakus jų kultūroje – gamyboje, pasaulėžiūroje, papročiuose, 
kalboje. Todėl per ilgą sūduvių etnoso kultūros plėtotės laiką, nuo jo 
susiformavimo apie 1000 m. pr. Kr. iki pirmojo jotvingių vardo pa
minėjimo 945 m. slaviškuose metraščiuose, pietrytinėse ir pietinėse 
sūduvių žemėse gyvenę žmonės įgavo jiems būdingos kultūros bruo
žų. Matyt, pirmiausia tai buvę kalbiniai-tarminiai skirtumai, atsiradę 
dėl teritorinių, erdvinių ypatybių ir kaimynų kalbų įtakos. Kaip žinia, 
žymiai daugiau įtakos darė slavų invazija: iš rytų – Vladimiro kuni
gaikštija, Kijevo Rusios kunigaikštis Jaroslavas; iš pietų – lenkų kuni
gaikščių vykdyti pietinių sūduvių-jotvių (jotvingių; jotviai – K. būgos 
pasiūlyta lietuviška forma, o jotvingiai yra slaviška būdvardinė for
ma; kartu pažymėsiu: etnonimo Jotva vartosenai pritaria ir Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija – 2017 02 24 raštas) žemių puldinėjimai ir 
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9 pav. Gintaro keliai (Jovaiša II, p. 97, il. 4:4)

jų pasisavinimas. žodžiu, baltų kultūrą veikė intensyvūs išoriniai kitų 
kultūrų infiltraciniai procesai.

Pats pirmasis rašytiniuose šaltiniuose pasirodęs etnonimas sūdi-
nai, sudini. Jis užrašytas graikų mokslininko, geografo, matematiko, 
astronomijos, muzikos veikalų autoriaus K. Ptolemėjo II amžiuje. Pto
lemėjas, darbuodamasis Aleksandrijoje (Egipte) – garsiajame tuome
tinio pasaulio kultūros ir mokslo centre, parengė savo žymų veikalą 
Geografijos įvadas, kurį vėliau imta vadinti tiesiog Geografija. vei
kalą sudaro 26 žemėlapiai ir juose pavaizduotų 64 kraštų aprašymai. 
Aprašymuose paminėta apie aštuonis tūkstančius vietovardžių.

Sūduviai buvo aktyvūs gintaro (prekybos) kelio dalyviai ir dėl jų 
baltiškos kilmės diskusijų nekyla. Prisimindami K. Tacito I a. pateiktas 
žinias apie aisčius (vakarų baltus) ir jų didesnius už germanų gebė
jimus žemdirbystėje, galime daryti prielaidą, kad sūduviai su Roma 
(turėjusia daugybę didelių miestų; to meto Romoje (mieste) buvo apie 
500–800 tūkst. gyventojų) prekiavo ne tik gintaru, bet ir duoniniais 
(maistiniais) javais, mėsa bei kitais maisto produktais, vašku, kailiais. 
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Prekybos su Romos imperija keliai ir buvo žinių šaltinis, per kurį gavo 
žinių apie aisčių kultūros gentis.

Pastaruoju metu Tatjanai Aleknienei išvertus Geografijos tre
čiojoje knygoje Ptolemėjo aprašytas Sarmatijos ribas su penkių upių 
(Vistulae – Vysla, Chronas – Nemunas, Rudonas – Venta, Turuntas 
– Dauguva, Chesinas – Pernu) ptolemėjiškomis geografijos koordina
tėmis, E. Jovaiša su pagalbininkais atliko didžiulės vertės etnoistorijos 
darbą ir koordinates perkėlė ant dabartinių koordinačių sistemos že
mėlapio. Kartu buvo patikslinta Geografijoje įvardytų tautų lokaliza
cija, priskiriant vakarų baltams venedus (venedus K. Ptolemėjas įvar
dijo kaip genčių sąjungą), galindus, sudinus-sūduvius, veltus ir salus.

E. Jovaiša iš Ptolemėjo veikalo paskleidė dar vieną žinią. Pasiro
do, kad Ptolemėjo Germanijos tautų aprašo pabaigoje minimi antrieji 
sūduviai, lokalizuojant juos Gintaro kely, dešiniajame Dunojaus krante 
(maždaug dabartinės Austrijos teritorijoje, netoli Vienos). Čia sūdu

10 pav. Atstumai tarp upių žiočių: pirmoji reikšmė – pagal Ptolemėjo koordi
nates, antroji – plaukiant jūros pakrantėmis nuo žiočių link žiočių, naudojant 
Google Earth programą (Jovaiša II, p. 158, il. 5:14)
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viai turėjo įkūrę savo koloniją priešais romėnų Noriko provinciją (ap
ėmė dabartinę štiriją, Karintiją, dalį Austrijos į vakarus nuo Vienos, 
bavariją ir Zalcburgo sritį, šiaurinė riba ėjo Dunojaus upe), matyt, 
prekybos kelio funkcionavimui ir jo apsaugai užtikrinti (Jovaiša II,  
p. 144, 162). ši naujoji II a. žinia apie sūduvius Europos viduryje žy
miai praplečia sampratą apie jų to meto kultūros lygmenį ir gebėjimus 
plėtoti prekybinius, kultūrinius ryšius su tų amžių civilizacijos viršū
ne – Romos imperija. Atrodo, kad tie ryšiai buvo ilgi ir abiem pusėms 
naudingi. Juk Romos imperatoriaus Nerono valdymo metais, apie 
60–61 m., gladiatorių žaidynių organizatoriaus Juliano suorganizuota 
ekspedicija į pietinį baltijos jūros pakraštį negalėjo vykti spontaniškai. 
Matyt, buvę tos ekspedicijos palydovai vedliai ir vertėjai. Apie vieną 
vertėją byloja išlikęs įrašas antkapiniame paminkle boldino miestelio 
(netoli bratislavos, Slovakija) bažnyčios sienoje. Plinijus Vyresnysis, 
aprašydamas šią ekspediciją, teigia, kad buvo aplankytos pajūrio pre
kyvietės ir pakrantė, parvežta tiek gintaro, kad jo buvę net tinklo, skir
to žvėrims sulaikyti ir podiumui uždengti, mazgelyje. O ginklai ir visa 
kasdieninė įranga šiam pasirodymui paįvairinti kai kuriomis dienomis 
buvo papuošta gintaru. Sunkiausias gintaro gabalas svėrė 13 svarų  
(t. y. 4,26 kg) (bliujienė, p. 260, 261). Apie ilgalaikę sūduvių preky
binę faktoriją-koloniją, matyt, galėtų liudyti ir orografinis (kalnynų) 
toponimas Sudetai, kuris aiškiai yra baltiškos kilmės, o jo etimologija 
vestina iš sūduvių genčių etnonimo sud-, sud(et)- šaknies. šių kal
nų masyvą sudaro Vakarų, Vidurio ir Rytų Sudetai. Kalnai išsidėstę 
Lenkijos pietvakariuose, Čekijos šiaurėje ir Vokietijos rytuose. Kad 
toponimas gimtų ir, svarbiausia, išsilaikytų amžiams bėgant, turi pra
slinkti daug metų, reikia kelių kartų nuolat toje vietovėje gyvenančių 
tos pačios kultūros žmonių. ši nuostata suponuoja mintį, kad tie pasto
vūs gyventojai galėjo būti sūduviai. Čia nuo seno buvo kasama vario 
rūda, ir tai galėjo būti sūduvių kolonistų prekybos traukos objektas. 
O gal sudinai-sūduviai čia net kasė vario rūdą, lydė varį, vežė jį prie 
Didžiųjų sūduvių ežerų, į Sembą ir prekiavo su rytų baltais, su kito
mis tautomis? be to, apie galindų-sūduvių kultūros sklaidą Vidurio 
Europoje liudija iš Sudetų kalnų ištekančių upių ir jų intakų baltiški 
vardai – Morava, Elbė, Oderis, babras, Neisė, Opava bei galindiškų 
vietovardžių gausa.

Nuo K. Tacito aisčių genčių 98 m. aprašymo jo veikale Germanija 
praėjus daugiau kaip 400 metų, aisčius randame kitame autentiškame 
šaltinyje – ostgotų karalystės valdovo Teodoriko Didžiojo laiške. Iš 
laiško „Karalius Teodorikas aisčiams“ turinio matosi, kad aisčiai apie 
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523–526 m. surengė savo pasiuntinių delegacijos apsilankymą pas ka
ralių Teodoriką Ravenoje (Ravena nuo 402 iki 476 m. buvo Vakarų 
Romos imperijos sostinė, dabar provincijos centras šiaurinėje Italijo
je prie Adrijos jūros) su gintaro dovanomis. Jie, matyt, siekė plėsti 
prekybos ryšius, galbūt sudaryti su Teodoriku sąjungą prieš bizantiją. 
Mat jis ruošėsi karui, o kaip žinia – galindai-sūduviai garsėjo savo ka
riniu elitu ir pan. Tačiau svarbiausia yra tai, kad laiškas liudija nenu
trūkstančią aisčių-baltų kultūros tąsą, kad aisčiai mokėjo kalbas (bent 
ta sūduvių-galindų elito dalis, kuri gyveno K. Ptolemėjo įvardintoje 
kolonijoje prie imperijos sienų), išmanė politiką, buvo įvaldę metalur
gijos paslaptis, turėjo gerai išplėtotą žemdirbystę ir gebėjo kurti savo 
pasaulio ateitį. baltų priešistorės epochos ryšys su Europos istorija 
ir kartu baltų kultūros raida vaizdžiai ir koncentruotai yra pateikti  
E. Jovaišos veikale Aisčiai. Kilmė (p. 27) paskelbtoje lyginamojoje len
telėje (žr. p. 44).

K. Ptolemėjo paminėti sūduvių ir galindų vardai gyvavo ir vė
lesniuose XIII–XVII a. šaltiniuose. šie onimai siejasi net su tūkstant-
mečio senumo žiniomis apie minėtas gentis. Kaip teigia E. Jovaiša, 
„derinant jas su ankstyvaisiais šaltiniais, kalbos ir archeologine me
džiaga, nelauktai iškyla sudinų-sūduvių-jotvingių aktyvus dalyvavi
mas Didžiojoje aisčių migracijoje ir ankstyvųjų viduramžių Europos 

11 pav. Teodoriko Didžiojo laikų rytų gotų imperijos sienos ir baltai: 1. baltų 
pasaulis; 2. rytų gotų imperija tarp 493 ir 555 metų; 3. rytų gotai tarp 200 ir 433 
metų; 4. vakarų gotai tarp 200 ir 375 metų (Jovaiša II, p. 225, il. 9:1)
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istorijoje“ (Jovaiša II, p. 165). K. Ptolemėjo veikalo Geografija deta
lesnis tyrimas, E. Jovaišos žodžiais sakant, „yra ypač svarbus – galė
tume savo istoriją praturtinti naujais dviejų tūkstančių metų senumo 
etnonimais“ (Jovaiša II, p. 121).

BALTŲ PRIEŠISTORĖS          
EPOCHOS DATAvIMAS EUROPOS DATAvIMO 

EPOCHOS

Senųjų autochtonų laikai
XI–III 
tūkstantmečiai 
pr. Kr.

Europos apgyvendinimo 
ir sėslių bendruomenių 
kūrimosi laikai

Indoeuropiečiai ir pirmieji 
baltai

III 
tūkstantmetis 
pr. Kr. – 1700 
m. pr. Kr.

Egėjo civilizacijų laikai

Ankstyvieji baltai
1700/1600 m. 
pr. Kr. – 10 m. 
po Kr.

Vėlyvoji Egėjo civili
zacija ir graikų antikos 
laikai

baltų kultūrų plėtra ir 
didžioji aisčių migracija

I–V a. 
vidurys Romėnų antikos laikai

baltų karinės aristokratijos 
laikai

V a. II pusė – 
IX a.

Tautų (barbarų 
valstybių) kūrimosi ir 
slavų ekspansijos laikai

baltų vadysčių laikai IX–XI a. Vikingų ir vengrų 
ekspansijos laikai 

Lietuvos valstybės 
kūrimosi laikai XI–XIII a. Kryžiaus karų laikai

Sklando kelios etnonimo Sūduva kilmės versijos. beveik visos jos 
nurodo vandenvardinę kilmę su įvairiomis vizijomis. Manau, kad jose 
yra daug racionalaus prado, žyminčio krašto gamtinės aplinkos ypaty
bes, gana ryškiai besiskiriančias nuo kalnuotų regionų.

Labai prasmingai skamba etnonimas SŪDUVA, kildinant jį iš sū
duvių-prūsų žodžio suge-sūje – lietus šaknies sū- – tekėti, lietis, kuri 
reiškia veiksmą, judėjimą, o judėjimas siejasi su gyvybe, gyvenimu. 
Kartu etnonimo Sūduva šaknyje Sūd- atsispindi šio krašto gamtos 
ypatybės – žemumos, drėgnos dirvos, gausūs to meto pelkynai ir di
deli ežerynai. Sūduvoje esantis bene tankiausias upių, upelių tinklas 
galėjo būti priežastis to, kad II a. K. Ptolemėjas šio krašto žmones įrašė 
į istoriją SŪDyNų vardu. Dabar galime daryti prielaidą, kad šis var
das pasiekė K. Ptolemėją per Gintaro kelio pirklius ir ne tik gintaro, 
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bet ir grūdų, maisto tiekėjus Romos miestui, už tai mainais gaunančius 
ginklų, bronzos dirbinių ir pinigų.

Pritardamas principinei tokios vizijos nuostatai, Antanas Salys 
darbe Baltų kalbos, tautos bei kiltys (Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, 1985) rašo: „Tokios pat nuomonės laikosi bronys Savukynas, 
Vytautas Mažiulis. Kaip teigiama išleistame Lietuvos mokslų akade
mijos Istorijos instituto autorių kolektyvo leidinyje Lietuvių etnoge-
nezė, jotvingiai ir sūduviai kartu su dainaviais bei poleksėnais sudarė 
vieną baltų genčių sąjungą, bet ne vieną gentį, ir tai nėra vienas ir 
tas pats [paryškinta mano – K. S.] (Lietuvių etnogenezė, p. 124–143, 
V sk. baltų gentys V–VIII amžiuje).

Praėjus daugiau kaip septyniems šimtmečiams nuo sūduvių 
etnonimo įrašymo antrajame amžiuje į pasaulio istorijos paveldą, tik  
945 m. aptinkamas pirmasis jotvingių vardo paminėjimas Kijevo Ru
sios metraštyje Senųjų laikų pasakojimai. Jame paminėtas pasiuntinys 
Jatviag Gunarev siunčiamas į Konstantinopolį. Vėliau, X a. pabaigoje, 
slaviški šaltiniai mini 983 ir 1038 m. plėšiamuosius žygius į jotvingių 
žemes. Apibendrintai žvelgiant į jotvingių vardo vėlyvą pasirodymą 
istorijos šaltiniuose, galima sakyti, kad tai susiję su stiprių Kijevo Ru
sios bei gretimų slavų kunigaikštysčių iškilimu ir jų invazija į kaimy
nystėje buvusias sūduvių genčių junginio teritoriją, jotvių-jotvingių 
sritis, labiausiai nutolusias į rytus, pietryčius. Apie jotvingių-jotvių 
žemių rytinius plotus liudija ir kitos vėlyvos žinios.

1857 m. carinės Rusijos Centrinio statistikos komiteto surinkti ir 
M. Lebedkino apdoroti bei paskelbti gyventojų surašymo duomenys 
byloja, kad pietinės Gardino gubernijos dalyje net 30 929 gyventojai 
užsirašė jotvingiais. Pagal Lebedkiną, tie jotvingiai kalba baltarusiš
kai su lietuviškos tarties ypatybėmis (Zinkevičius Z. Lietuvių kal-
bos istorija. Iki pirmųjų raštų, t. II, p. 44). Matyt, galima tarti, kad 
jotvingiai yra didžiosios sūduvių-galindų (vakarų baltų) migracijos 
į rytus padarinys – vakarų baltai įsiliejantys į rytų baltų vakarinio 
arealo plotus.

į pietines ir vakarines jotvių-jotvingių žemes brovėsi vakariniai 
slavai-polianai-lenkai. Čia bene anksčiausiai jotvingių žemėse – bugo, 
Narevo upių žemupyje, lenkų užvaldytose Galindos ir kitose žemėse, 
susiformavo Mozūrijos-Mazovijos kunigaikštystė. Gerokai vėliau Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis Kęstutis, besirūpinda
mas Lietuvos pietinių teritorijų saugumu, susigiminiavo su Mazovijos 
kunigaikščiu. Kęstučio duktė Danutė Ona 1380 m. ištekėjo už Mazovi
jos kunigaikščio (Kučinskas A. Kęstutis, 1988, p. 196).

SŪDUVIAI, JOTVIAI-JOTVINGIAI, DAINAVIAI, PALEKIAI-PALEKSėNAI. SŪDUVA IR JOTVA



46

Lenkų XIII ir XIV a. istoriografiniuose šaltiniuose vartoti ir pa
vadinimai, kilę iš rusiško pavadinimo Jatwiagi arba jo variacijų. Taip 
esą ir Didžiojoje Lenkijos kronikoje – joje vartojamas Jaczwanszyte. 
Krokuvos analuose ir Krokuvos vyskupų kataloguose jotvingiai vadi
nami Jazvudite. Panašius pavadinimus randame lenkų XIII a. doku
mentuose.

Analogiškus vardus randame taip pat dokumente, kuris buvo iš
duotas kryžiuočių landmagistro burchardo von Hornhauseno, suda
rant taikos sutartį su Mozūrų Zemovitu ir Haličo Danieliumi Romana
vičiumi dėl jotvingių krašto pasidalijimo. įdomu, kad originale buvo 
terra Jatwezenorum. Tai vienintelis atvejis, kai kryžiuočių dokumen
tuose vietoje sūduvių pavartotas vardas, artimas Jatwiagi tipui.

Taigi jotvingių sritinis gentinis vardas istoriškai, lyginant su sū
duviais, yra vėlyvas, atėjęs į istoriją ir vartoseną per slaviškus šaltinius 
ir yra kildinamas iš jotvingių žemės Jotvos vardo, kuris yra vanden
vardinės kilmės ir kildinamas iš upės Jotva vardo. Jotva yra nedidelė 
upė baltvyžio girios šiaurinėje dalyje, Naros upės aukštupio dešiniojo 
intako Kolna dešinysis intakas (būtėnas P. Jotva – Sūduva, bostonas, 
1962, p. 71).

Pagal lenkų istorinę tradiciją (įsivyravusią vartosenoje ir politi
niais tikslais) sūduvių kultūra ir jos kūrėjai sūduviai Lenkijos istorio
grafijoje pakeičiami jotvingiais. Gerai, kad didžiulis baltų kultūros sū
duvių pilkapynas tarp Suvalkų ir Marijampolės 2013 m. išleistoje Jano 
Jaskanio monografijoje Szwajcaria pagaliau vadinamas baltų kultūros 
sūduvių pilkapynu ir datuojamas I–V amžiais, ištyrus 188 kapus. Tad 
apie tai truputį plačiau.

Daugiau kaip pusę amžiaus šio labai vertingo sūduvių pilkapy
no tyrinėjimo medžiaga nesusilaukė kompleksinio (plataus, visapu
siško, visa apimančio) mūsų istorikų aprašymo. žinios apie jį buvo 
fragmentiškos. Apsiribota tik mokslininkams gerai žinomų įspūdingų 
radinių aprašymu, bet visiškai neatsižvelgta į to laikmečio kultūrinį 
kontekstą. Didelio triūso sudaryti šveicarijos pilkapyno, svarbiausio 
sūduvių kultūros paminklo, tyrimų monografiją ėmėsi archeologas  
J. Jaskanis, kurio specialybė – Romos imperijos kultūros įtakos šiaurės 
rytų Lenkijoje, to laikmečio archeologija ir ypač baltų problematika. 
įspūdingai išleista knyga pasirodė 2013 m., tai yra praėjus 45 metams 
nuo pilkapyno tyrimų, atliktų Ježio Antonievičiaus (Jerzy Antonie
wicz) 1955–1968 m. Taip pat turime būti dėkingi mūsų iškiliai pasau
linio masto mokslininkei, archeologei Marijai Gimbutienei, kuri pla
čiai rėmėsi J. Antonievičiaus atliktais sūduvių kapinyno tyrimais savo  
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1985 m. išleistoje knygoje Baltai priešistoriniais laikais: Etnogenezė, 
materialinė kultūra ir mitologija. M. Gimbutienė knygoje nepainiojo, 
nesukeisdavo vieno su kitu sūduvių ir jotvingių etnonimų, bet visuo
met skyrė ir jautė jų chronologinę seką, jų ištakų arealus.

Lenkų šaltiniuose ir rusų kronikose jotvingiams dar priskiriama 
Palekės-Polexia (lotyniškai Pollexiani) sritis, jos vardas vestinas nuo 
upės Leko (Elko) pavadinimo. ši sritis susiformavo sūduvių kultūros 
substrato pagrindu sūduvių pietvakarinėse žemėse, daugiausiai Leko 
upės baseine. Jas į atskirą sritinį palekių vienetą išskyrė lenkų kalbi
ninkas J. Nalepa.

Lenkų kronikininkas Vincentas Kadlubekas (gimė apie 1150 m., 
mirė 1223 m.) palekiais vadino visus jotvingius. Istorinių žinių apie 
palekius yra tik iš 1192–1273 m. Lenkai jotvingius turėjo vadinti Pole-
sianie, kaip išplaukia iš lotynizuotos formos Pollexiani, kuri pateikta 
Didžiojoje Lenkijos kronikoje, taip pat vadinamuosiuose Mozūrų ana
luose. Panašų vardą Polesitae tik vieną kartą pavartojo J. Dlugošas, 
kuris toliau nuolat vartojo jotvingių vardus.

vardas Pollexiani buvo sudarytas iš vardo Polesie, kuriuo vi
duramžiais buvo vadinama jotvingių krašto dalis, tokiu vardu buvo 
žymima didžiuliai miškų plotai. Iš šio vardo kilo ir teritorijos pava
dinimas Polexia. šis terminas vartotas XIII a. viduryje. Jį vartojo 
Kujavijos kunigaikštis Kazimieras savo dokumentuose, rašytuose 
Romos kurijai jotvingių krašto reikalais. Jis 1253–1257 m. rūpino
si prisijungti šį kraštą prie savo teritorijos. be to, šis kunigaikštis 
pavartojo vardą Polexia 1254 m. sutartyje su Vokiečių ordinu dėl 
jotvingių.

Iki 1283 m. didumą Palekės teritorijos užgrobė Vokiečių ordinas, 
o pietinę dalį – Lenkija. Ilgainiui Palekės kraštas pradėtas vadinti Pa
lenkės vaivadija. 1569 m. kovo 15 d. karaliaus žygimanto Augusto 
universalu prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dignitorių valią 
ji buvo atimta iš Lietuvos ir perduota Lenkijai. Karaliaus dekretas skel
bė: „Mes grąžiname Lenkijos karalystei ir amžinai prijungiame prie 
jos Palenkės ir Volynės žemes, kurios nemažą laiką buvo Lietuvos, bet 
ne kokia nors teise, o tuo pretekstu, kad mes abiejų valstybių vado
vas. Anksčiau šios žemės visada priklausė karalystei“ (Jučas, p. 270). 
Maža to, kad buvo atimtos senos etninės Lietuvos žemės. Varšuvos 
seime žygimantas Augustas atsisakė LDK didžiojo kunigaikščio sosto 
ir jį dovanojo Lenkijos karalystei. O kad lietuviai dar labiau paklustų 
Lenkijos karaliui, tuo labiau karaliaus tarybai (jų valia buvo įvykdyti 
lietuvių „sparnų pakirpimo veiksmai“), buvo prievarta atimtos lietu
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vių valdytos Kijevo žemės. Po tokių drastiškų akcijų 1569 m. liepos 
1 d. įvyko lenkų ir lietuvių priesaika Liublino unijos aktui. Moralas 
– svetimųjų vykdomas etninių žemių vardų pakeitimas, sukeitimas ir 
jų painiojimas ateityje veda prie etninių žemių netekties ir istorinės 
atminties, savasties praradimo.

Iš karaliaus Mindaugo 1253 m. liepos mėnesio žemių dovanojimo 
akto iškyla dar ir trečias Sūduvos sritinės žemės pavadinimas – Dai
nava (sūduvių-jotvių tarme – Dainovo), kurios pusę Mindaugas dova
noja Livonijos ordinui.

Labai aiškiai sūduvių-jotvingių tapatumo reikalu yra pasisakęs 
kalbininkas Aleksandras Vanagas. Knygoje Lietuvių vandenvardžiai 
(97 psl.) jis rašo: „Svarbu pabrėžti ir dar vieną dalyką. Nepastebėta, 
kad tarp rytinių, vakarinių ir šiaurinių jotvingių kalbos liekanų būtų 
kokių ryškesnių skirtumų. Todėl galima manyti, jog šių trijų jotvin
gių grupių dialektinė diferenciacija nebuvo ypatingai didelė. be kita 
ko, matyt, ir dėl šios priežasties kai kuriuose istoriniuose dokumen
tuose randame nedviprasmiškų užuominų, kad, sakysim, Sūduva ir 
Jotvingiai – tas pats kraštas. Antai 1412 m. lotyniškame dokumen
te sakoma: „[...] jie iš vienos šešupės upės pusės ribojasi su Sūdu
va (Siudland) kitaip (arba) Jotvingiais (Jacwesi)“. Rusų metraščiai 
mini girią (sritį) „Dainava Jatvež“, kurią valdė Traidenis. Mindaugo  
1259 m. laiške dar aiškiau parašyta: „Visą Dainavą (Denova), kuri 
kitaip Jotvingiais (Zacvesin) vadinasi“. Čia tenka pažymėti, kad  
1259 m. datuojamas dokumentas lotynų kalba buvo Kryžiuočių ordi
no klastotė, jame vardijamos dovanojamos Dainavos arba Jotvingijos 
teritorijos, įvardytos lotynų terminu terrule, reiškia ne kraštą-žemę, 
bet žemelę-valsčių, kuri rusų metraščiuose įvardyta kaip giria „Daina
va Jatvež“. Alnos upės baseine yra upė Daina, jos etimologinė šaknis 
dain- reiškia sraunų, šoklų, staigų vandens tekėjimą. Reikia manyti, 
kad nuo tokių hidronimų šaknies kilo ir Dainavos vardas, kartu reikia 
turėti mintyje tai, kad istorijos tėkmėje terminas Dainava reiškė įtvir
tintą sodžių, kaimų grupę.

Istorijoje pasirodę etnonimai – sūduviai, jotvingiai (pagal K. būgą 
– jotviai), dainaviai (dainovai), paleksėnai – kiekvienas turi savo is
torijos ištakas, kultūros ypatybes ir jiems priskiriamas teritorijas, 
gyventojus. Etnonimo išplitimą, vartojimo intensyvumą lėmė etnoso 
kultūros, teritorijos mastelis, vykę istoriniai, politiniai procesai ir to 
laikmečio valdančiųjų galia pagrįsti teritoriniai siekiai, bendras isto
rijos, kaip mokslo, lygmuo bei visuomenės kultūros lygis. Kartu nei 
viena gentis-kiltis arba siaurąja prasme tauta neatsiranda beorėje izo
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liuotoje erdvėje. Jos vystosi ant ankstesnės etninės kultūros substrato, 
šiuo atveju – ant sūduvių kultūros substrato.

Sūduvos žemės vardas, etnonimas Sūduva yra ilgų amžių mūsų 
tautos etnoso paveldas, atkovotas, apgintas ir įrašytas dėl žalgirio per
galės gimusioje 1422 m. Melno taikos sutartyje, įvardijant ne tik etno
nimą Sūduva, bet ir konkrečias Sūduvos žemės sritis, per kurias eina 
LDK valstybinė siena. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinė 
siena Sūduvoje vėl naujai buvo parafuota 1529 m. Vilniuje. Nepaisant 
visų istorinių kataklizmų ir katastrofų, didžioji dalis šios valstybinės 
sienos išlikusi ir šiais laikais (siena tarp Lietuvos ir Rusijos Federacijos 
Karaliaučiaus srities). Jai jau 600 metų. Dėl jos lietuvių tauta ant savo 
tapatybės aukuro paaukojo ištisas kartas, kad išliktų. šiame pavelde 
yra mūsų dvasinės stiprybės akivaizdus atspindys ir tautos gyvybės 
šaltinis.

Tad savo protėviams atminti ir pagerbti pagarsinkime, kokios 
Melno taikos sutartimi nubrėžtos Sūduvos žemės – Lietuvos sienos: 
„Taip pat žemaičių ir Sūduvių žemės taikos reikalui turi pasilikti pas 
minėtuosius karalių ir kunigaikštį bei Lenkijos karalystę ir Lietuvos 
Kunigaikštystę šiose sienose: Pradedant nuo Mazovijos kunigaikščių 
ribų pabaigos, nuo Lyko upės, nuo brastos, vadinamos Kamieny brod, 
kuri yra Lyko aukštupyje, aukščiau už Grejevo ežerą ir Točilotą; nuo 
tos vietos einant tiesiai per dykrą iki pat ežero, kuris vadinamas Ro
gors, tuo būdu, kad pusė to ežero priklausytų viešpaties Lietuvos ku
nigaikščio žemėms, o kita pusė – Ordino žemėms. Nuo to ežero tiesiu 
takeliu einama per dykumą iki tam tikros lygumos, pavadintos Prei
vaste. Nuo tos lygumos vėl reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, 
vadinamos Merūniške (Mermiski), nuo Merūniškės tiesiai einant iki 
ežero, vadinamo Vištyčiu (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai 
pasiliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki 
upės, vadinamos Lepūna, ištakų, arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti 
iki ten, kur ji įteka į širvintos upę, o toliau leidžiantis širvintos upe 
iki jos pabaigos, kur ji įteka į šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog 
per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, 
vadinama šventąja, ten, kur ta šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, 
tiek dėl Sūduvių žemės.

[...] Taip pat visos privilegijos, užrašymai, sutartys ir kontraktai 
bei dovanojimų patvirtinimai ir įvairūs kiti raštai, kuriuos tik magistras 
ir Ordinas turi... o ypač Torunės sutartis, du sprendimai, šviesiausiojo 
viešpaties Sigismundo, Romėnų ir kt. karaliaus, budoje ir Vratislavo
je paskelbti, ir duotųjų raštų originalai, kuriuos yra gavęs minėtasis 
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Ordinas iš mūsų arba kitų kokių nors asmenų dėl žemaičių, Sūduvių 
ir Livonijos žemių, turi būti mūsų atnaujinamos (atstatomos), ir tas, 
kurios buvo atnaujintos, pripažįstame. O kitos bet kurios Ordino pri
vilegijos, paremtos bažnytiniu ar pasaulietiniu autoritetu, kiek jos iš 
viso ar iš dalies galės nesutikti su šiuo susitarimu ir su visais kitais 
anksčiau minėtais prieštaraujančiais punktais ir straipsniais, tebūna 
niekinės, negaliojančios ir be pagrindo, ir tokiomis tebūna laikomos 
visais laikais“ (Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Duca-
tus Litvaniae. Tomus IV. Vilnae, 1764).

Etniniai žemių vardai yra patys giliausi ir pastoviausi, patys tei
singiausi, patys istoriškai ilgiausiai gyvavę ir žvelgiant į ateitį patys 
patikimiausi. Jie užtikrina istorinę etninės kultūros tąsą ir yra tautos 
dvasios išgrynintas kristalas, šviečiantis istorijos labirintuose, gai
vinantis istorinę atmintį ir tautos dvasią. Juose atsispindi tautos ci
vilizacinės kultūros sluoksnių procesai ir tautos ištakos. Saugokime 
savo žemės, savo tėvų, savo Tėvynės Lietuvos karūnos brangakmenį 
– ETNONIMĄ SŪDUVA, kuriame slypi mūsų tautos kilmės kodas.

K. būga nemažai rašė apie Sūduvą, sūduvius (jo vadintus sūdais) 
ir niekur šio krašto nevadino Suvalkija. Aiškiausiai šio žodžio netaisy
klingą darybą yra pasmerkęs A. Salys: iš miestų vardų kraštų pavadi
nimai su priesaga -ija nedaromi, tad nepateisinami esą ir pavadinimai: 
Suvalkija, Vilnija, Klaipėdija, šiaulija. Suvalkijos pavadinimas kaip tik 
ir kilo iš miesto pavadinimo. Tačiau šis procesas nesenas ir apie jį daug 
šnekėti neverta. Apie tai labai aiškiai yra pasisakęs mūsų kraštietis, 
kalbininkas, profesorius Vitas Labutis – Suvalkija visiškai netikęs var
das. Perfrazuojant galima sakyti – tai buitinis, banalus lietuvių tautos 
genezės, jos istorijos vulgarinimas ir savo iškilaus etnoso niekinimas.

Sūduvos vardo bei Mažosios Lietuvos, kaip regiono, greičiau sub-
regiono, oponentai remiasi, atrodytų, „svariu“ argumentu – neliko šių 
kultūrų atstovų (tai yra žmonių). Remiasi ir istoriniu topu „dykra“, 
atsiradusiu P. Dusburgiečio Prūsijos žemės kronikoje 1326 m. Tokia 
nuostata grindžiama ir ne tokia sena vokiečių istoriografijoje popu
liaria Gertrūdos Heinrich-Mortensen ir jos vyro Hanso Mortenseno 
teorija, išdėstyta veikaluose Apie Prūsų Lietuvos apgyvendinimą, 
gentinius ir tautinius santykius 1927 m., 1938 m. ir kt. šia teorija 
buvo bandoma įrodyti, kad lietuvininkai nesą autochtonai-pirmeiviai, 
o XV–XVI a. iš Didžiosios Lietuvos atvykę kolonistai, tai yra tokie pat 
atėjūnai kaip vokiečiai (XIII a.), tik vėlesni. Skalviai, nadruviai ir netgi 
sūduviai, buvę prūsai, žuvę per XIII a. karus ir sukilimus, jų krašte su
sidariusi dykra (dykros teorija), kurią XV–XVI a. kolonizavę didžia
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lietuviai. ši teorija, kad ir turėjusi nemažai pasekėjų tiek tarp vokiečių, 
tiek tarp lietuvių, buvo paneigta ne tik kitų tyrinėtojų, bet ir nelikus 
hitlerinės konjunktūros taip pat paties H. Mortenseno. Jis vėliau teigė, 
kad po kryžiuočių XIII–XIV a. karų likę skalvių, jog vėliau autochto
nų daugėjo natūralios populiacijos būdu. Argumentuotą griežtą atkirtį 
dykros teorijai yra davęs Vincas Vileišis knygoje Tautiniai santykiai 
Mažojoje Lietuvoje (1935 m.), teigdamas, kad Mažosios Lietuvos lie
tuviai yra etniniai autochtonai, jie dykroje išliko, didžialietuvių koloni
zacijos nebuvo ir vyko tik mažalietuvių kolonizacija krašto viduje. Tai 
patvirtino ir daugelio vėlesnių lietuvių ir užsienio mokslininkų atliktų 
tyrimų rezultatai.

Caro laikų imperijoje atsiradusio Suvalkų gubernijos teritorinio-
administracinio vardo vartojimas šiais laikais senai baltų kultūros 
Sūduvos žemei vadinti – tolygus dvasinei degradacijai, didžiulei ne
pagarbai savo kultūrai ir istorijai. Taip ir maga paklausti Suvalkijos 
vardo puoselėtojų: o kur Jūs padėsite, kam priskirsite didžiulį Sūduvos 
materialinį paveldą, esantį piliakalniuose, kapinynuose, archeologinė
se gyvenvietėse, archeologiniuose radiniuose, sukauptą muziejų fon
duose ir dar daugiau – slypintį neištyrinėtuose krašto lobynuose? Kur 
padėsite mūsų protėvių dovanotus mums archajiškuosius upių ir eže
rų vardus? Nejaugi užmiršite šventą ainių pareigą – saugoti ir tausoti 
savo protėvių dvasinį paveldą, jų aukas, sudėtas ant tautos genezės ir 
jos išlikimo aukuro, kuris užkoduotas tautos genuose, jos mitologijoje, 
papročiuose ir charakteryje? Ir dar – nejaugi leisime išnykti lietuvių 

12 pav. Sūduvių kultūros II a. pa
baigos šveicarijos (sen. Mėruniškio 
žemės) pilkapyno (maždaug 3 km į 
šiaurę nuo Suvalkų miesto Lietuvos 
link) moters kapo S.4 karolių vėrinys: 
gintaras, stiklas, bronza. Vėrinys 
sukomponuotas iš 113 elementų: 
81 spalvotų stiklinių karolių, 12 
bronzinių apvalių karolių,  
2 gintaro karolių ir 18 pusapvalių 
pailgų bronzinių pakabukų. Karolių 
vėrinys yra 115 cm ilgio.
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tautos etnogenezės vienam iš kertinių etnonimų – Sūduvos vardui? 
Juk šiame krašte susiformavo lietuvių bendrinės kalbos pagrindas, 
gimė ir švietė „Aušra“, žadino ir kėlė dvasią „Varpas“, gimė Lietuvos 
himnas, kūrė visa plejada kultūros, valstybės veikėjų ir daugybė tau
tos darbščiausių sūnų ir dukrų!
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VAIDUTIS KUČINSKAS

JOTVINGIų GENOMO šAKNų bEIEšKANT

šiuolaikiniai europiečiai yra palikuonys Homo sapiens, kuris 
paplito iš Afrikos prieš 100–200 tūkst. metų. Manoma, kad ateiviai 
išplito Europoje nesikryžmindami su tais žmonėmis, kurie jau čia gy
veno. Pagal paplitimo iš Afrikos teoriją, Homo sapiens sapiens Euro
pą pasiekė per Artimuosius Rytus. Anatominiu požiūriu šiuolaikiški 
europiečiai buvo ankstyvojo paleolito medžiotojai-rankiotojai. Su jais 
susiję antropologiniai radiniai yra iš laikotarpio prieš 45 tūkst. metų1. 
Ankstyvajame paleolite ir vėliau mezolite populiacijos plito, apgyveno 
naujas teritorijas arba plėtėsi lokaliai. Antroji didelė migracijų banga 
kilo maždaug prieš 10 tūkst. metų ir buvo susijusi su žemdirbystės 
atsiradimu ir plitimu2.

Ankstyvasis baltijos šalių apgyvendinimo periodas yra mažai iš
tyrinėtas. Tikėtina, kad šiose teritorijose pirmieji gyventojai pasirodė 
jau prieš 35–40 tūkst. metų. šių paleolito žmonių kilmė, kalba ir etninė 
priklausomybė dar nenustatyta, nes visus archeologinius pėdsakus iš
trynė ledynas.

Pasibaigus paskutiniam ledynmečiui (prieš ~13–12 tūkst. metų), 
dabartinėje Lietuvos teritorijoje ėmė kurtis gyventojai. Prieš 5–4 tūkst. 
metų, vėlyvojo neolito laikotarpiu, šioje teritorijoje pasirodė indoeu
ropiečiai. Jie susimaišė su autochtonais, ir šių kultūrų sąveikoje susi
formavo baltai3. Tačiau neaišku, kokios apimties buvo minėtos migra

1 Mellars, P. A. 1992. Archaeology and the population-dispersal hypothesis of modern hu
man origins in Europe. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, vol. 337, no. 1280, p. 225–234.

2 barbujani, G. 2003. Population History of Europe: Genetics. Nature Encyclopedia of the 
Human Genome. Macmillan Publishers Ltd, Nature Publishing Group, vol. 4, p. 632–637.

3 Gimbutas, M. 1970. Proto_Indo_european culture: the Kurgan culture during thr fifth, 
fourth and third millennia b. C. Indo-European and Indo-Europeans / eds. Cardona  
G., Hoenigswald H. M., Senn A. Phyladelphia, University of Pensylvania press, p. 155–195.
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cijos, kokia buvo šių migracijų įtaka vietinių gyventojų genų fondui ir 
kaip šie procesai atsispindi šiuolaikinių Lietuvos gyventojų genomuo
se. Neįmanoma nustatyti, kiek buvo indoeuropiečių migracijos bangų 
ir iš kur jos kilo.

Nustatant skirtingų etninių grupių ryšius, labai svarbūs yra ir kal
biniai tyrimai. Manoma, kad kontaktai tarp baltų ir finougrų prasidėjo 
baltams plintant šiaurės ir rytų kryptimis. Kontaktų zona buvo labai 
plati: nuo baltijos jūros vakaruose iki Okos aukštupio ir Volgos upės 
rytuose. Rytų baltai, neišlikę iki istorinių laikų, turėjo kalbinių kon
taktų net su mariais ir mordviais. Vakarinėje baltų teritorijos dalyje 
(Latvijoje) procesas tęsiasi ligi šiol (lyviai). baltų kalbų įtaka finougrų 
kalboms yra didesnė nei pastarųjų įtaka baltams. Kalbiniai duomenys 
neatskleidžia substrato ir superstrato santykių. Tačiau genų mainai 
šiame procese buvo neišvengiami4.

Rasti atsakymus į baltų ir lietuvių kilmės klausimus gali padė
ti šiuolaikinės Lietuvos populiacijos genetinės įvairovės tyrimai. Iki 
DNR eros atskirų genų alelių dažnių įvairovė buvo tiriama pagal kla
sikinius DNR žymenis: tai kraujo grupių dažniai, eritrocitų, kraujo 
serumo baltymų polimorfizmas. Tyrinėjant Europos populiacijas ir 
Lietuvos populiaciją pagal klasikinius genetinius žymenis ir taikant 
šių žymenų dažnių statistinius analizės metodus, buvo nustatyta, kad 
Europoje galima išskirti tam tikrus gradientus. 

Analizuojant atskirai kiekvieną klasikinį genetinį žymenį, nusta
tomi skirtingi genų alelių dažnių pasiskirstymo dėsningumai. šiuos 
dėsningumus bandoma nustatyti pasitelkiant apibendrintus genetinės 
įvairovės statistinės analizės metodus. Vienas metodų, kuriais paban
dyta gauti apibendrintą Europos genetinį kraštovaizdį, buvo pagrin
dinių komponenčių metodas. Taip pagal daugelį klasikinių genetinių 
žymenų apibendrinta pirmoji pagrindinė komponentė, apimanti 28 % 
visos genetinės įvairovės Europoje, rodo, kad pagrindinis Europos ge
netinio kraštovaizdžio bruožas yra gradientas, prasidedantis Artimuo
siuose Rytuose ir einantis šiaurės vakarų kryptimi (1 pav., a). Antroji 
pagrindinė komponentė paaiškina 22 % visos Europos genetinės įvai
rovės. Ji išryškina gradientą, einantį iš Europos šiaurės į pietvakarius, 
ir galbūt atspindi Uralo populiacijų migracijas į Europą (1 pav., b). 
Trečioji pagrindinė komponentė paaiškina 10,6 % visos Europos po
puliacijų genetinės įvairovės. Jos plitimo centras gali būti Europos ste
pėse į šiaurę nuo Juodosios jūros rytinės dalies (1 pav., c). šios srities 

4 Kučinskas, V. 2004. Genomo įvairovė: lietuviai Europoje. Vilnius: Spalvų šalis.
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gradientas koncentriškai plinta šiaurės vakarų kryptimi. Tai galima 
pagrįsti Kurganų kultūros, kuri sietina su Kurganų gyventojų migra
cijomis į šiaurės vakarų Europą, plitimu.

Taigi pirmosios trys pagrindinės komponentės sudaro apie 61 % 
Europos genetinės įvairovės ir istoriškai atspindi skirtingas migracijas 
(2 pav.) (Kučinskas 2004).

Dabar tiriamoji medžiaga yra DNR. Skirtingais molekuliniais 
genetiniais tyrimo metodais nustatomi skirtingi genetiniai žymenys 

1 pav. Europos genų dažnių žemėlapis, apibendrintas pagal: a) pirmąją 
pagrindinę komponentę; b) antrąją pagrindinę komponentę; c) trečiąją 
pagrindinę komponentę

(vieno nukleotido polimorfizmai, trumpos tandeminės kartotinės se
kos, viso genomo ar egzomo seka), leidžiantys tirti ir įvertinti populia
cijos evoliucijos eigoje vykusius procesus.

Vieno nukleotido polimorfizmas5 (VNP) yra paprasčiausia ge
netinės variacijos forma, kai įvyksta vieno nukleotido pakaita į kitą 
nukleotidą konkrečioje genomo vietoje nepasikeičiant DNR grandinės 

5 Polimorfizmas – stabilus dviejų ar daugiau alelių buvimas genetinėje srityje daugelyje kar
tų ir retojo alelio dažnis, remiantis klasikiniu apibrėžimu, yra > 1 %. Pagal Dale et al. 2012. 
From genes to genomes: Concepts and Applications of DNA technology. 3rd ed. Wiley-
blackwell.

2 pav. Pagrindiniai genetinių 
ir genominių žymenų 
apibendrinti gradientai. 
1PK, 2PK ir 3PK – pirmoji, 
antroji ir trečioji pagrindinės 
komponentės pagal klasi
kinius genetinius žymenis. 
y-HG1, y-HG3, y-HG9, 
y-HG16 – 1-oji, 3-ioji, 9-oji 
ir 16-oji y chromosomos 
haplogrupė
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ilgiui. VNP yra dažniausia genetinės variacijos forma, kuri sudaro  
90 % visų nustatomų genetinių variantų6.

Tandeminės kartotinės sekos (TKS), genetiniai žymenys, tapo 
vienu iš dažniausiai pasirenkamų genetiniu žymeniu genetinio kar
tografavimo, individų identifikavimo ir populiacijos tyrimams7. TKS 
sąlyginai yra skirstomos į trumpas (TTKS) ir ilgas (ITKS) kartotines 
sekas. TTKS naudojama populiacijos tyrimuose dėl polimorfiškumo, 
kuris yra didelio mutacijų dažnio padarinys.

Taikant dabartines technologijas galima gauti ir saugoti didelius 
duomenų kiekius, tačiau juos suvokti yra gana sunku. Siekiant didinti 
duomenų analizės efektyvumą, suprantamiau pateikti ir objektyviau 
įvertinti duomenų tyrimo rezultatus, pasitelkiami vizualizavimo me
todai. Populiacijos grupėms vizualizuoti naudojami hierarchiniai klas
terizavimo metodai (dendrogramos), daugiamatės skalės bei (jau mi
nėtas) pagrindinių komponenčių metodas ir kt.

Tiriant populiacijas ypač dažnai remiamasi y chromosomos nu
kleotidų sekų duomenimis. y chromosomoje yra nerekombinuojančios 
sritys (NRS). y chromosomos NRS ir mitochondrijų DNR (mtDNR) 
žymenų sistemos perduodamos kitai kartai per vieną iš tėvų, tėvą ir 
motiną atitinkamai, nepakitusios dėl nevykstančios rekombinacijos 
mejozės metu. šios sistemos vis dar svarbios sprendžiant klausimus, 
susijusius su populiacijos, rūšies kilme ir genetine struktūra8.

y chromosomos tyrinėjimų rezultatai ir įvairių haplogrupių9 daž
niai įvairiose pasaulio populiacijose patvirtina, kad ir y chromosomos 
įvairovė (kaip ir mtDNR įvairovė) susiformavo Afrikoje, ir kad šiuo
laikinės populiacijos yra palikuoniai žmonių, kurie migravo iš Afrikos 
bent prieš 50 tūkst. metų.

2000-aisiais paskelbti y chromosomos genetinės įvairovės, bū
dingos Europai pagal bialelinius žymenis (VNP), tyrimų rezultatai.  
y chromosomos haplogrupių dažnių pasiskirstymas Europoje yra 

6 Collins, F. S.; brooks, L. D.; Chakravarti, A. 1998. A DNA polymorphism discovery resour
ce for research on human genetic variation. Genome Reasearch 8, p. 1229–1231.

7 Ellegren, H. 2004. Microsatellites: Simple sequences with complex evolution. Nature Re-
views | Genetics 5, p. 435–445.

8 Underhill, P. A.; Kivisild, T. 2007. Use of y chromosome and mitochondrial DNA popu
lation structure in tracing human migrations. Annual Review of Genetics 41, p. 539–564.

9 Nealelinės genetinės sritys, esančios chromosomoje arti viena kitos, iš kartos į kartą yra 
paveldimos kartu. Tokie chromosomų segmentai, esantys vienoje iš dviejų homologinių 
chromosomų, vadinami haplotipais. bendros kilmės haplotipai yra jungiami į haplogrupes 
(Kučinskas 2004).
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aiškiai neatsitiktinis. Didžiausias 1-osios10 haplogrupės dažnis tenka 
Europos vakarams, 9-osios – pietryčiams, 16-osios – šiaurės rytams, 
3-iosios – Vidurio ir Rytų Europai11. Išskirtos ir pagrindinės haplogru
pės, būdingos Lietuvos populiacijai: 3-ioji (44,9 %) ir 16-oji (36,7 %).

Atskirų haplogrupių dažniams Europoje būdingi gradientai. 
1-osios ir 9-osios y chromosomos haplogrupės dažniai Europoje for
muoja dažnių gradientą, einantį iš Europos pietryčių į šiaurės vakarus, 
ir atitinka gradientą, nustatytą analizuojant klasikinių genetinių žy
menų dažnius pagal pirmąją pagrindinę komponentę (2 pav.). 3-iosios 
haplogrupės dažnių gradientas atitinka trečiąją pagrindinę komponen
tę ir atspindi Kurganų kultūros plitimą. 16-ajai haplogrupei būdingas 
tam tikras regioninis gradientas. Išsamesnė 16-osios haplogrupės ana
lizė leido nustatyti, kad baltų ir ugrofinų populiacijos yra diferencijuo
tos, be to, skiriasi šių populiacijų istorija12.

2009 metais M. Nelis kartu su V. Kučinsku bei kitais kolegomis 
atliko 19-os Europos populiacijų, tarp jų ir Lietuvos, tyrimą. Duomenų 
analizė pagrindinių komponenčių metodu parodė, kad tirta Lietuvos 
populiacija yra artimiausia tirtoms Latvijos, Rusijos, Estijos ir šiek tiek 
tolimesnė Lenkijos populiacijoms (3 pav.). Tyrimo rezultatai parodė, 
kad pirmos dvi pagrindinės komponentės (PK1 ir PK2) nusako geneti
nę variaciją, atitinkančią šiaurės vakarų–pietryčių gradientą ir kiekvie
nos populiacijos geografinę kilmę13.

Tiriant veiksnius, ribojančius populiacijų migracijas ir maišymąsi, 
nustatyta, kad pagrindinis veiksnys yra geografiniai atstumai. Mažiau 
reikšmingi yra kalbiniai barjerai tarp atskirų populiacijų. Nemažiau 
svarbu nustatyti esamus genetinės įvairovės barjerus Europoje. įverti
nus ir apibendrinus Europos genetinės įvairovės kitimo barjerus, gau
tus pagal mitochondrijų (mtDNR) žymenis14, y chromosomos bialeli

10 Haplogrupių nomenklatūra pagal Jobling M. A. and Tyler-Smith C. 2000. New uses for 
new haplotypes the human y chromosome, disease and selection. Trends Genet, vol. 16, 
p. 356–362 atitinka toliau straipsnyje naudojamą nomenklatūrą, pagal Jobling M. A. and 
Tyler-Smith C. 2003. The human y chromosome: an evolutionary marker comes of age. 
Nature Reviews Genetics, vol. 4, p. 598–612 tokiu būdu: 1-oji haplogrupė = P*(xR1a), 
2/9-oji = bR*(×DE,JR), 3-ioji = R1a, 16-oji = N3.

11  Rosser, Z. H.; Zerjal, T. … Kučinskas, V. et al. 2000. y-chromosomal diversity in Europe is 
clinal and influenced primarily by geography, rather than by language. American Journal 
of Human Genetics, vol. 67, no. 6, p. 1526–1543.

12  Kasperavičiūtė, D.; Kučinskas, V. 2003. Ką genai sako apie lietuvių kilmę: y chromosomos 
istorija. Laboratorinė medicina, t. 20, nr. 4, p. 6–9.

13 Nelis, M., Kučinskas, V. et al. 2009. Genetic structure of Europeans: A view from the 
North–East. PLoS ONE 4 (5), e5472, p. 1–10.

14 Simoni, L. et al. 2000. Geographic patterns of mtDNA diversity in Europe. Americal Jour-
nal of Human Genetics, vol. 66, p. 262–278.
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3 pav. Europos populiacijų genetinė struktūra. Pagrindinių komponenčių analizė 
atlikta naudojant 273 464 VNP duomenis

4 pav. Europos genetinės įvairovės 
kitimo barjerai pagal: mtDNR žymenis 
(pažymėta taškeliais) (pagal Simoni ir 
kt., 2000); y chromosomos bialelinius 
žymenis (pažymėta vientisa linija); 
kitus genetinius žymenis (pažymėta 
punktyrine linija)

5 pav. Gene-
tiniai barjerai 
(pažymėti 
tamsiau) pagal 
haplogrupių 
dažnius, 
tenkančius 
šiaurės Europai

6 pav. Ribos tarp baltų ir 
ugrofinų (Denisova, 1975):  
1 – dermatoglifiniai duomenys; 
2 – serologiniai duomenys;  
3 – hidronimai; 4 – archeologi-
niai radiniai (prieš 3 tūkst. metų)
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nius žymenis ir klasikinius žymenis, matome, kad tik kai kurie barjerai 
sutampa vieni su kitais (4 pav.) (Kučinskas 2004).

Lietuvių etnogenezei yra reikšmingas genetinės įvairovės kitimo 
barjeras, esantis baltijos jūroje prie Gotlando salos. Toliau lyginant 
šiaurės Europos populiacijas (5 pav.), buvo nustatyta, kad didžiausi 
tirtų baltijos jūros regiono populiacijų genetinės įvairovės skirtumai 
aptikti tarp vakarinių ir rytinių populiacijų. be to, pagal gautus duo
menis labiausiai šiame regione genetiniu požiūriu skiriasi estai ir bal
tai (4 pav.). Riba, skirianti šias populiacines grupes, labiausiai atitinka 
tą, kuri buvo nustatyta pagal archeologinius radinius ir hidronimus  
(6 pav.).

Nustatyta, kad lietuviai kilo iš skirtingų baltų genčių. Siekiant 
ištirti, ar dabartinių lietuvių etnolingvistinių grupių genų fonduose 

8 pav. Lietuvių populiacijos klasterizavimo pagal dermatoglifinius 
požymius rezultatai

7 pav. Lietuvos 
etnolingvistinės grupės 
(pagal Zinkevičių, 
1984): RA – rytų 
aukštaičiai; šž – šiaurės 
žemaičiai; VA – vakarų 
aukštaičiai; Pž – pietų 
žemaičiai; PA – pietų 
aukštaičiai (dzūkai);  
Vž – vakarų žemaičiai
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galima aptikti skirtingų baltų genčių įtaką, tyrimui buvo pasirinkti 
asmenys iš 6 skirtingų etnolingvistinių grupių (7 pav.)15, kad būtų iš
tirta visa geografinė Lietuvos teritorija. buvo tiriami fiziniai požymiai 
(dermatoglifika), serologiniai požymiai (12 sistemų kraujo grupės,  
3 sistemų serumo baltymai) ir – moderniausiais metodais – DNR žy
menys (mtDNR, y chromosomos genominiai žymenys ir viso genomo 
žymenys: TTKS, VNP).

Pagal daugelį požymių ar genominių žymenų Lietuvoje nepavyko 
nustatyti specifinio piešinio. Pagal kai kuriuos žymenis žemaičiai buvo 
genetiškai homogeniškesnė populiacinė grupė nei aukštaičiai. 

buvo ištirti 1110 moksleivių iš 7 Lietuvos rajonų pirštų ir delnų 
dermatoglifiniai požymiai ir atlikta klasterių analizė pagal jų dažnius. 
Pastebėta, kad pagal dermatoglifinius požymius Lietuvos rajonai aki
vaizdžiai skiriasi. Didžiausi genetiniai atstumai nustatyti tarp pietų 
aukštaičių (dzūkų) ir kitų Lietuvos etnolingvistinių grupių16 (8 pav.)17.

Vertinant konkrečias įvairių genų atskirų alelių dažnių reikšmes, 
kai kuriais atvejais išsiskyrė šiaurės žemaičiai arba pietų aukštaičiai18. 
Analizuojant Alu sekas, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp 
šiaurės žemaitijos ir Pietų Aukštaitijos, remiantis Alu TPA25 pasis
kirstymu tirtoje Lietuvos populiacijoje19.

15  Zinkevičius, Z. 1984. Lietuvių kalbos istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, t. 1. 
16 Кучинскас, В. 1987. Динамика генетической структуры населения Литвы как 

модель в изучении развитых аграрных популяций человека: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. Москва: 
АМН СССР. Институт медицинской генетики, p. 35.

17 Kučinskas, V. 1990. Genetinis procesas šiuolaikinėje Lietuvos populiacijoje. Mokslas ir 
Lietuva, Nr. 1, p. 48–53.

18 Кучинскас, В. 1987. Динамика генетической структуры населения Литвы как 
модель в изучении развитых аграрных популяций человека. Москва: АМН СССР. 
Институт медицинской генетики.

19 Kučinskas, V. 2001. Population Genetics of Lithuanians. Ann Hum Biol 28(1): 1–14.

9 pav. A2 (A1A2b0) ir (a) LW*b (b) alelio dažnis, tenkantis Lietuvos 
etnolingvistinėms grupėms
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Kraujo grupių homogeniškumo ir heterogeniškumo nustatymui 
buvo ištirta ~37 tūkst. asmenų iš 6 etnolingvistinių grupių. Pagal 
A1A2b0 kraujo grupių sistemos A2 alelio dažnį galima sudaryti 
tam tikrą gradientą iš šiaurės vakarų į pietryčius. Didžiausias šio 
alelio dažnis tenka pietų Aukštaitijai (9 pav., a). Lietuvai būdingos 
P kraujo grupių sistemos P1*1 alelio dažnio reikšmės svyruoja. Jo 
mažiausia reikšmė tenka pietų Aukštaitijai ir šis dažnis statistiškai 
reikšmingai skiriasi nuo būdingo kitoms Lietuvos etnolingvistinėms 
grupėms20.

įdomiausi Lietuvos etnolingvistinių grupių tyrimo rezultatai gauti 
analizuojant Landšteinerio ir Vynerio kraujo grupių sistemos LW*b 
alelio dažnį. LW*b alelio dažnio reikšmės svyravo nuo 7,5 % (šiaurės 
žemaitija) iki 2,7 % (Pietų Aukštaitija) (9 pav., b). Dažnis, tenkantis 
pietų Aukštaitijai, statistiškai patikimai skyrėsi nuo dažnių, būdingų 
visoms kitoms etnolingvistinėms Lietuvos grupėms21.

buvo atlikti ir Lietuvos 6 etnolingvistinių grupių tyrimai pagal 
viso genomo žymenis. Pagal 9 TTKS žymenis tirti 196 vyriškosios ly
ties individai iš šešių Lietuvos etnolingvistinių grupių. Nustatyti 123 
skirtingi haplotipai. Genetiniai atstumai22 tarp šešių Lietuvos etno
lingvistinių grupių statistiškai nereikšmingi23.

Taip pat ištirtas 301 vyriškosios lyties individas iš šešių Lietu
vos etnolingvistinių grupių naudojant komercinį AmpFlSTR® yfiler® 
rinkinį. Molekulinės įvairovės dispersinė analizė pagal halplogrupes 
parodė didelį populiacijos homogeniškumą. Daugiausia (> 98 %) ge
netinę įvairovę nulėmė individų skirtumai etnolingvistinių grupių vi
duje. Remiantis gautais genetinės įvairovės įverčiais pagal haplotipus 
(skirtumai tarp etnolingvistinių grupių didesni nei tarp aukštaičių 
ir žemaičių grupių) Lietuvos populiacija gali turėti tam tikrą struk
tūrą, tačiau aukštaičių ir žemaičių grupių modelis neatitinka esamos  

20 Kučinskas, V.; Ambrasienė, D.; Sistonen, P. 1998. A1A2bO (AbO) and C, c, D, E, e, (Rh) 
blood groups polymorphisms and geography in six enthnoliguistic regions of Lithuania. 
Biologija. 1998, Nr. 4, p. 3–6.

21 Kučinskas, V.; Sistonen, P.; beckman, L. 1998. The LW (Landsteiner Wiener) blood group 
system phenotypes and LW allele frequecies in six Lithuanian ethnolinguistic subgroups. 
Acta medica Lituanica, t. 5, nr. 4, p. 281–283.

22 Genetinis atstumas nusako statistiniais metodais įvertintus genetinius (arba genominius) 
skirtumus tarp biologinių rūšių arba populiacijų (Kučinskas 2004).

23 Kasperavičiūtė, D.; Kučinskas, V.; Stoneking, M. 2004. y Chromosome and mitochondrial 
DNA variation in Lithuanians. Annals of Human Genetics 68, p. 438–452.
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genetinės struktūros. Galimas kitas modelis – grupių išsidėstymas pa
gal geografinę padėtį24. 

24 Uktverytė, I.; balanovsky, O.; balanovska, E.; Kučinskas, V. 2011. Genetinė įvairovė tarp 
Lietuvos populiacijos etnolingvistinių grupių remiantis y chromosomos DNR sekų tyri
mais. Laboratorinė medicina, vol. 2, no. 50, p. 75–79.

10 pav. Lietuvos etnolingvistinių grupių grafinis išsidėstymas pagal y chromo
somos haplogrupių genetinius atstumus tarp Lietuvos etnolingvistinių grupių 
naudojant daugiamatės skalės metodą

11 pav. Lietuvos populiacijos šešių etnolingvistinių grupių vizualizavimas 
pagrindinių komponenčių metodu panaudojant: a – y chromosomos TTKS;  
b – y chromosomos haplogrupes (bialelinius žymenis)
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Tiriant 301 asmenį iš šešių Lietuvos etnolingvistinių grupių pagal 
VNP žymenis, nustatyti y chromosomos 25 VNP genotipai. Nusta
tytos dažniausios y chromosomos haplogrupės – N1c1 ir R1a1a. Jų 
santykiniai šešių etnolingvistinių grupių dažniai svyravo atitinkamai 
nuo 29 % iki 49 % ir nuo 34 % iki 60 %.

Taikant daugiamatės skalės sudarymo metodą pagal genetinius 
atstumus, apskaičiuotus naudojant haplogrupių dažnių pasiskirstymą, 
etnolingvistinės grupės išsidėstė pagal geografinę padėtį dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje ir išsiskyrė trys klasteriai: pirmas – šiaurės 
žemaičiai ir rytų aukštaičiai, antras – vakarų, pietų žemaičiai ir 
vakarų aukštaičiai, trečias – pietų aukštaičiai (10 pav.). Molekulinės 
įvairovės dispersinės analizės rezultatai parodė, kad daugiausia popu
liacijos genetinę įvairovę pagal haplogrupes lemia individų skirtumai 
etnolingvistinių grupių viduje (Uktverytė ir kt. 2011). 

12 pav. Lietuvos etnolingvistinių grupių dendrograma, sudaryta hierarchinio 
klasterizavimo metodu pagal y chromosomos haplogrupių pasiskirstymą. 
Paveikslo dešinėje linijomis atskirti dendrogramoje stebimi etnolingvistinių 
grupių klasteriai.

13 pav. Lietuvos etnolingvistinių grupių dendrograma, sudaryta hierarchinio 
klasterizavimo metodu, remiantis autosomų VNP duomenimis. Paveikslo 
dešinėje linijomis atskirti dendrogramoje matomi etnolingvistinių grupių  
klasteriai.
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Vizualizuojant Lietuvos populiacijos šešias etnolingvistines gru
pes tiek pagal y chromosomos TTKS, tiek pagal haplogrupes (bia
lelinius žymenis) pagrindinių komponenčių metodu, pietų aukštaičiai 
ir vakarų aukštaičiai sudaro atskirus klasterius, o vakarų žemaičiai 
sudaro bendrą klasterį su rytų aukštaičiais (11 pav.) (Kučinskas ir kt. 
2013).  

 Taikant hierarchinius klasterizavimo metodus 6 lietuvių etno
lingvistinės grupės (ištirti 293 asmenys) buvo suklasifikuotos atsi
žvelgiant į genetinius atstumus ir sudaryta dendrograma (12 pav.). 
Medyje matomos trys grupės: (1) šiaurės žemaitija, Rytų Aukštaitija; 
(2) Vakarų žemaitija, Vakarų Aukštaitija, Pietų žemaitija; (3) Pietų 
Aukštaitija; pastaroji etnolingvistinė grupė (Pietų Aukštaitija) nutolu
si didžiausiu atstumu nuo kitų dviejų klasterių (12 pav.)25.

Tiriant Lietuvos etnolingvistines grupes pagal y chromosomos 
genetinius žymenis pietų aukštaičiai sudaro atskirą klasterį taikant 
daugiamačių skalių, pagrindinių komponenčių bei hierarchinio klas
terizavimo metodus. 

Tai pat buvo tirta lietuvių populiacijos grupė, sudaryta iš 253 as
menų, kuriems genotipuoti tolygiai po visą genomą pasiskirstę 719 
666 VNP. Atlikus pirminį ir antrinį gautų duomenų kokybės įverti
nimą, tolesnei analizei naudoti 188 asmenų 590 665 autosomų VNP. 
Hierarchinio klasterizavimo metodu, remiantis genetiniais atstumais 
pagal 105 387 autosomų VNP alelių pasiskirstymą, sudaryta šešių Lie
tuvos etnolingvistinių grupių dendrograma (13 pav.). Gautos trys gru
pės: (1) šiaurės, Vakarų, Pietų žemaitija; (2) Rytų, Vakarų Aukštai
tija; (3) Pietų Aukštaitija; pastaroji grupė (Pietų Aukštaitija–Dzūkija) 
nutolusi didžiausiu atstumu nuo kitų dviejų grupių (Uktverytė 2014). 

Apibendrinus gautus rezultatus, matome, kad remiantis der
matoglifikos, klasikinių genetinių žymenų (kraujo grupių sistemos),  
y chromosomos bei viso genomo DNR žymenimis (TTKS, VNP) ir vi
zualizavus gautus duomenis hierarchinio klasterizavimo, daugiamatės 
skalės bei pagrindinių komponenčių metodais, pietų aukštaičių–dzūkų 
grupė aiškiai išsiskyrė iš visų Lietuvos etnolingvistinių grupių.

Atsižvelgiant į tai, kokios etninės grupės buvo toje geografinėje 
teritorijoje prieš 1–2 tūkst. metų, galima padaryti išvadą, kad pietų 
aukštaičių genų fonde vis dar jaučiamas jotvingių genų fondo įnašas, 

25 Uktverytė, I. 2014. Lietuvos etnolingvistinių grupių genetinės struktūros analizė re-
miantis informatyviais genomo žymenimis. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas,  
259 p.
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o šiaurės žemaičių – kuršių genų fondo poveikis. Juolab kad ištisus 
tūkstantmečius įvairios lietuvių grupės buvo gana sėslios, todėl turėjo 
išsaugoti savo pirmtakų genų fondų atspindžius (Kučinskas 1987)26.

26 Dėkoju p. Liucijai bikauskaitei už pagalbą ruošiant šį straipsnį.

VAIDUTIS KUČINSKAS (g. 1947 m. būdviečių k., Marijampolės raj.) – pro
fesorius, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis 
narys, Lietuvos mokslo premijos laureatas (2005 m.), geriausio biomedicinos 
mokslų srities vadovėlio autorius (2003 m.), Lietuvos nusipelnęs sveikatos 
apsaugos darbuotojas (2012 m.). Du kartus baigęs Vilniaus universitetą, įgijo 
biologo (genetiko) ir matematiko specialybes; 27-erių tapo mokslų daktaru, o 
40-ies habilituotu biomedicinos mokslų daktaru. Tai gerai Europoje žinomas 
žmogaus ir medicininės genetikos specialistas, ilgametis Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėjas ir Vil
niaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Medicininės genetikos centro 
direktorius.
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ROMUALDAS gRIgAS

PRIEšTARINGAS šALTINIS –  
JOTvINgIOLOgIJOS PAPILDyMAS

šį straipsnį skaitytojui pateikiu kaip „hibridinio žanro rašinį“. Vis 
dėlto neišvengiau grynai akademinių intarpų, nors buvo sumanyta ap
siriboti esė tipo pasakojimu. Tai yra nesibauginant to, kad atsiradęs 
mėgėjas nepašautų mano laisvai skraidančios, nuo kanonų išsprūdu
sios minties...

Savo „mišriame“ pasakojime gvildensiu ne tiek tai, kas jau skelb
ta ir pripažinta, bet tuos klausimus, tas problemas, kurios, mano su
pratimu, yra nepakankamai išryškintos, o gal net nueita ne tuo keliu. 
Tiesa, pastaruoju atveju detalėmis, tikslesnėmis datomis neoperuosiu. 
Tai būtų jau atskira studija, kuriai nesu pasiruošęs. O ir dalyvauti 
metraštyje sutikau dėl vienos įdomios aplinkybės. Tiesa, toji aplinky
bė kai kuriems mūsų istorikams gal ir žinoma, bet pagal pas mus nu
sistovėjusią tradiciją, kas ypač diskutuotina, ten geriau nekišti ir savo 
trigrašio.

Pradėsiu nuo paprastesnių teiginių. Iš mums žinomų aisčių-baltų 
genčių jotvingiai priklauso tai kategorijai, dėl kurios tebesiginčijama, 
tebediskutuojama. Tebevyksta padriki, gal net atsitiktiniai tyrinėjimai. 
Antai apie prūsus palyginti daug žinome, nors savo rašto, kaip ir lietu
viai, neturėjo. Tačiau prūsų gentys gyveno Romos imperijos pašonėje, 
intensyviai su ja prekiavo. Tą šalį užkariavimo tikslais žvalgė raštingi 
žvalgai, savo raštuose-ataskaitose daug ką palikę apie mūsų senuosius 
(„nekrikštus“) giminaičius. Apie lietuvius nepakalbėsiu: prirašyta, 
prikalbėta labai daug ir įvairiai. Nors, tiesą pasakius, dera pažymėti, 
kad apie ikikrikščioniškąjį laikotarpį gausu archeologinės medžiagos, 
bet iki šiol trūksta anų senųjų laikų protėvių gyvensenos aiškesnės 
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rekonstrukcijos, drąsesnių socialinio ir dvasinio gyvenimo interpre
tacijų.

Iš įvairių istorinių šaltinių žinome: tiek rytiniai, tiek vakariniai 
galindai (jotvingių giminaičiai) jau nuo IV–V a. žinomi kaip po Euro
pą „klajojanti“ gentis. Gentis, kuri neretai tai šen, tai ten susidurdavo 
su tokiais pat „klajojančiais“ gotais. įsiliedavo į jų gretas. Manoma, 
kad dėl gyvenimo skirtingose teritorijose bendros kalbos ostgotai ir 
vestgotai neturėjo ir susikalbėdavo tiems laikams būdinga „interna
cionaline“ lotynų kalba (panašiai kaip šiais laikais europiečiai ir kiti 
susišneka anglų kalba). Tačiau jie ne tik vieni kitus remdavo, bet taip 
pat priimdavo kitus, kurie parodydavo visų jų neabejotiną giminystę, 
bendrų pamatinių, pasaulėjautos vertybių pripažinimą.

Prabilau apie galindus ir gotus dėl paprastos, gan akivaizdžios 
priežasties. Tikėtina, kad jotvingiai jau anais laikais atsidurdavo tarp 
suminėtų etnosų ir, ko gero, fiziniu pavidalu papildydavo tai vienų, tai 
kitų gretas, patys taip ir pasilikdami lyg šešėlyje. be juos labiau vie
nijančių, integruojančių centrų ir jų įcentrines jėgas stiprinančių ver
tybių (pasaulėžiūrinės, pasaulėjautinės matricos). Kai atsirado labiau 
organizuoti slavai ir ypač germanai, jotvingių rytinis ir pietvakarinis 
sparnai buvo jau atviri, o savo žemes palikę galindai ir gotai jau buvo 
pasklidę ir įsikūrę piečiausioje Europos dalyje... Jotvingiai, praradę 
jiems artimus giminaičius galindus, dalį sūduvių (išskyrus susibūrusią 
Lietuvą), liko akis į akį su naujaisiais priešais.

Kaip rašo akad. E. Jovaiša, XIII amžius jotvingiams buvo lem
tingas. Pacituosiu šį teiginį. „Rusios (Haličo-Volynės) ir Lenkijos 
(Mozūrų) kunigaikščiai bei kryžiuočių ordinas sudarė prieš jotvingius 
karinę sąjungą. buvo sutarta, jog du trečdaliai jotvingių žemių atiteks 
kryžiuočiams, o likusias pasidalys sąjungininkai. 1277–1283 metais šis 
kraštas buvo visai nuniokotas.“1 Esu susidūręs su šaltiniais, kurie by
loja, jog tais metais vyko tikras jotvingių genocidas, t. y. fizinis gyven
tojų naikinimas (skerdimas)... Derėtų dėmesį atkreipti ir į tą faktą, kad 
galutinis jotvingių, kaip genties, sunaikinimas ir jų žemių užvaldymas 
įvyko jau po Mindaugo mirties, po Lietuvos, kaip Europoje pripažin
tos karalystės, „išsibarstymo“, kuri prieš tai neabejotinai teikė jotvin
giams ne tik politinę, moralinę, bet ir karinę pagalbą.

bet aš toliau susitelksiu prie tos problemos, apie kurią teksto pra
džioje buvau užsiminęs. Dėmesį skirsiu rytų gotams ir skaitytojui pri

1 Jovaiša, E. 2016. Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia. Vilnius: Lietuvos edukologijos uni
versitetas, Lietuvos mokslų akademija, p. 198.
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statysiu šaltinį, kuris juos įvardija visai kitaip. Ir jeigu tai tiesa, visa 
gotų istorija lyg ir pretenduotų į rimtą jos pakoregavimą. Tiesa, tokį 
pakoregavimą jau yra atlikusi Venesueloje gyvenanti mūsų tautietė  
dr. Jūratė Statkutė de Rosales. Užsienio šalyse ispanų ir anglų kal
bomis keliomis laidomis paplitęs jos įžymusis veikalas „Goths and 
balts?“. Pasaulyje žinomas civilizacijų tyrinėtojas prof. Giljermas Mo
ronas Monteras (Guillermo Moron Montero) apie mūsų tautietę yra 
pasakęs, kad ji sugriauna ilgą Europos interpretacijos tradiciją... Sumi
nėto veikalo labiau išplėtota ir patikslinta versija išleista ir Lietuvoje2.

Mūsų tautietė šio pagrindinio veikalo rašymui paaukojusi keletą 
savo gyvenimo dešimtmečių. Naudojosi įspūdinga šaltinių gausa. bet 
aš buvau nustebintas iš jos sužinojęs, kad ji slavų kalbų nemoka ir ne
sinaudojo tomis kalbomis parašytais tekstais. Priminiau jai vieną ypač 
svarbų, originalumu išsiskiriantį rusėnų šaltinį, kuris nuostabiai būtų 
patvirtinęs dr. Jūratės Statkutės de Rosales pamatinę nuostatą apie go
tus. bet prieš skaitytojui jį pateikdamas, noriu dar kai ką pridurti, kas 
neabejotinai praplės bendrą kontekstą, įtaigiau bus priimta, ką vėliau 
išdėstysiu.

Na, o įvadiniams apmąstymams skaitytojui pateiksiu jau cituoto 
akad. E. Jovaišos apibendrintas gausios medžiagos išvadas-teiginius: 
„1) baltai bendravo su gotais, kai jie buvo prie Azovo (Meotidės) jūros 
tarp 200 ir 433 metų [po Kr. – R. G.]; 2) galindai su rytų gotais bendra
vo, kai po 433 metų iki 471 metų rytų gotai atsidūrė Dunojaus vidu
rupyje – Panonijoje, Norike, Adrijos jūros šiauriniuose pakraščiuose;  
3) po 493 metų gotams įsiveržus į Apeninus, ypač VI a. pradžioje, kaip 
rodo aisčių karinio elito kapai, jie glaudžiai bendradarbiavo su Duno
jaus vidurupio tautomis ir turėjo diplomatinių ryšių su gotų karaliaus 
rezidencija Ravenoje [šiaurės Italijos žemuma – R. G.]; 4) įmanoma, 
kad vakarų gotų žygio į Ispaniją metu, po 419 metų, aisčiai-galindai 
prisijungė prie vakarų gotų – taip atsirado galindų etnonimas Pietų 
Galijoje [Prancūzija – R. G.] ir Pirėnuose [Ispanija, ypač šiaurės vaka
rinės jos žemės, vadinamos Galisija – R. G.].“3 

Painus tekstas? Taip. Kai kur bandžiau įsiterpti patikslindamas 
nurodytas vietoves. bet man lieka nelabai suprantama, kodėl savo iš
vadose ir įrodymuose apie galindus garbusis istorikas niekur nekalba 

2 Statkutė de Rosales, J. 2015. Europos šaknys. šeštoji papildyta knygos laida. Vilnius: Vers
mė.

3 Jovaiša, E. 2016. Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia. Vilnius, p. 201.
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apie jotvingius. O jie tais laikais neabejotinai buvo įsukti į panašių is
torinių įvykių verpetą...

Tai kas gi iš tiesų buvo tie rytiniai gotai, kurie, be jokios abejonės, 
turėjo artimų kontaktų su jotvingiais? Egzistuoja visuotinai įsitvirti
nusi nuostata: tai germanų (arba – progermanų) padermė. bet iš kur 
jiems atsirasti prie Azovo, prie Juodosios jūros krantų? Kitokią, t. y. 
netradicinę, mąstymo kryptį nurodo pačių germanistų atstovas – pa
saulinio garso vokiečių onomastas (hidronimų ir vietovardžių kilmės 
tyrėjas) Jurgenas Udolfas. Vos prieš porą metų skelbtame savo darbe 
jis teigia, jog germanų kalbų branduolys susiformavo šiaurės ir Vi
durio Vokietijoje4. štai ten, o ne kur nors prie Juodosios jūros krantų.

bet kol kas toliau koncentruokime dėmesį į mūsų pasakojime ak
centuojamus gana aiškius gotų ir aisčių-baltų sąveikos ženklus. įrody
mų tam pakanka. Mažai kam kelia abejonių, kad į nesibaigiančius savo 
žygius gotai pritraukė ir mūsų, t. y. lietuvių, protėviams artimiausias 
gentis: galindus, sūduvius, jotvingius... Ką reiškia tas etnosų: vadi
namųjų gotų ir aisčių-baltų – artumas? Pirmiausia, juos turėjo jungti 
pasaulėžiūros dalykai. Visų pirma – pažiūrų į pasaulį ir žmogaus vietą 
tame pasaulyje visuma. Juos galėjo jungti ir kalbos sandara (o tokių 
įrodymų istorijos, etnoistorijos šaltiniuose esama).

Rašydamas šį straipsnį iš naujo varčiau savo turiniu ypač unikalią 
knygą rusų kalba. Jos pavadinimas lietuvių kalba skamba keistokai – 
„Velnio knyga“ („Велесова книга“). Ji teikia ypač originalią, mūsų 
gvildenamai problemai svarbią informaciją. Prieš ją išskleidžiant, 
manau, būtina skaitytojui pateikti nors trumpą knygos apibūdinimą5 
(juolab kad mūsų istorikai jos „nežino“).

Novgorodas, šiaurinė Kijevo Rusios provincija, jau IX a. turėjo 
savo raštą, panašų į tą, kurį bulgarų vienuolis Kirilas patobulino ir tas 
raštas tik vėliau tapo žinomas kaip kirilica. štai tuo dar senuoju raštu 
bukmedžio lentelėse išskaptuoti Novgorode (gal ir kitur) gyvenusių 
žynių IX amžiumi datuojami pasakojimai – istoriniai bylojimai. Aiš
kiai matyti, kad jie buvo gyvuoju žodžiu perduodami iš kartos į kartą. 
Tačiau kažkam labai parūpo ne tik užfiksuoti išnykstančią (įvedamos 
bizantiškosios krikščionybės faktiškai naikinamą) senąją, pagoniškąją 
kultūrą. Aiškiau prasimuša kitas motyvas: „susendinti“ susiformavusį 
rusėnų etnosą (kuriame maišėsi ne tik aisčių-baltų, bet ir iranėnų-ski
tų istorinė atmintis). žynių pasakojimuose būtent rusėnams priskiria

4 žr. Jovaiša, E. 2016. Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia. Vilnius, p. 45.
5 Велесова книга. Изд. 2-ое исправленное. Москва: Менеджер, 1995, p. 320.
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mi klajonių maršrutai ir kovos, kurios vyko dar iki Kristaus gimimo. 
Tokią poziciją patvirtina atsikartojantys pasakojimai (pasakotojų būta 
ne vieno, dėl ko knygos tekstas sustiprina kratinio įspūdį). Ne vienoje 
tos knygos vietoje užsimenama apie III–V amžiuose egzistavusį vals
tybės darinį, kuris jungė žemes bei gentis, nusidriekusias tarp Juodo
sios ir baltijos jūrų. šis junginys mums žinomas Gardarikės vardu6. 
į šį junginį įėjo ne tik vadinamieji gotai, bet ir senieji jotvingiai, ir 
būsimieji lietuviai. Junginys žlugo V a. įsiveržus hunams. Paskutinis 
jo valdovas buvo Germanarikis.

Eikime prie esmės, prie problemos, kuriai ir skirtas šis pusiau 
eseistinis pasakojimas. Minėtoje „Velnio knygoje“ (ją jos pateikėjai 
vadina šventąja) keliasdešimt kartų minimi godai. Pabrėžiu – godai, 
bet ne gotai. Lentelėse labai aiškiai matoma išpjaustyta slaviška są
voka „годь“ (su minkštinamuoju ženklu). Skaitytojui turiu pažymė
ti, kad raidė „д“ slavų rašte atsirado vėliau, po reformos (įsitvirtinus 
kirilicai). Mūsų pateikiamame šaltinyje „д“ parašyta dar trikampio 
pavidalu (be kojyčių). Gal tas aiškus trikampiukas atsitiktinis? betgi 
čia pat, šalia esančiuose žodžiuose, visur regime aiškią „т“, kuri ver
tėjo į šiuolaikinę rusų kalbą ir išversta kaip „t“. O štai verčiant žodį 
„годь“ visur išversta kaip „готы“ (gotai). Kodėl taip pasielgta, kodėl 
„godskoe more“ (Azovo jūra), „godskaja zemlia“ pavirto gotų jūra, 
gotų žemėmis? Gal tokiai transkripcijai (o iš esmės – klastotei) įtakos 
turėjo jau germanistų įtvirtinti teiginiai apie jų protėvius, nuo seno 
gyvenusius rytuose, prie Azovo ir Juodosios jūros krantų?

Knygoje randame įdomių teiginių, kurie paaiškina dažno ruso 
prigimtyje tūnančią imperialistinę dvasią. štai 47 psl. aptinkame į da
bartinę rusų kalbą išverstą teiginį: „Тaм, гдe пpoлитa кpoвь нaшa, 
– тaм и зeмля нaшa“ (Ten, kur pralietas mūsų kraujas – ten ir mūsų 
žemė). Arba štai kitas pavyzdys (57 psl.): „И этo зeмля, кoтopyю мы 
зaбpaли [...] Этo зeмля нaшa и вoвeки бyдeт Рycью“ (Tai žemė, kurią 
mes užgrobėme... Tai mūsų žemė ir amžiams bus Rusija)... Tokiais ir 
panašiais teiginiais papuoštas visas „Velnio knygos“ tekstas. Tekstas, 
kuris byloja apie ideologiją priešų, puldinėjusių rytinius jotvingius.

6 Gardarikės vardas, taikant net dabartinę lietuvių kalbą, laisvai iššifruojamas. Jis sudary
tas iš dviejų sąvokų: „gardas“ ir „rikis“. Valstybės sąvokos mūsų protėvių kalbose ne
buvo. Gardas galėjo reikšti tam tikrą teritoriją (aptvarą), kuriame gyveno ir tarp savęs 
sutardavo minėtam junginiui (valstybiniam?!) priklausiusios gentys. Na, o rikis prū
sų kalboje (greičiausiai ir vadinamųjų gotų-gudų kalbose) reiškė viršenybę, valdovą. 
Laikantis tokios interpretacijos logiška mąstyti, kad Gardarikėje dominavo mūsų protė-
viams giminingos gentys, tarp jų – ir rytiniai godai (gotai).
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Atidžiai skaitant tekstą, įsijautus į pasakotojų siužetus, susidaro 
įspūdis, kad godai buvo bene pikčiausi rusičių priešai. Labai dažnai 
minimi kruvini susidūrimai, pasibaigdavę tai godų, tai rusičių perga
lėmis. Galima formuluoti atsargią prielaidą, kad slavams nuo Karpatų 
įsiveržus į dabartines Kijevo žemes (VII–VIII a.) mūsų proprotėvių 
superetnosas (kuriam taip ir nesurasta bendro juos įvardinančio etno
nimo) buvo perkirstas pusiau: vadinamieji godai nustumti toliau į ry
tus, o jotvingiai, tikėtina, į šiaurės vakarus.

Jotvingių (jatviagi) vardas, nors ir nedažnai, bet knygoje mini
mas. Užsimenama ir apie žemaičius (жмyдь). Užsimenami ir lietuviai. 
štai viena iš tokių užuominų (113 psl.): „A вoкpyг нac былa чyдь, 
a тaкжe былa литвa“ (Aplink mus buvo čiudai (ugrofinai – R. G.), 
taip pat litva). beje, gilinantis į senąjį knygos raštą, kuris teikiamas 
lygiagrečiai su verstiniu, „litva“ parašyta truputį kitaip – „litavoa“. 
Tai skamba panašiai kaip Lietuva.

įdomios užuominos ir apie variagus. Jie tekste vadinami „voria
gi“ (liet. vagišiai). Jų „družinos“ (kariaunos) buvo etninės sudėties 
atžvilgiu mišrios. Minima, kad jų komandose, be skandinavų, būda
vo jotvingių ir lietuvių. bene įdomiausias teiginys, kad jie garbinę ne 
Odiną (skandinavų dievą) ir ne Perūną (rusų dievą), bet Perkūną. Jam, 
skirtingai nuo slavų, aukodavę net žmones... Užuomina apie Perkūną 
labai įdomi, skatinanti kitaip, netradiciškai mąstyti ir apie pačius va
riagus, visur įvardijamus kaip plėšikaujančius skandinavus. O kodėl, 
tarkim, nemąstyti apie juos kaip apie karines įgulas, kurios buvo iš
dėstytos taip, kad visoms prekiaujančioms šalims užtikrintų Gintaro 
kelio pralaidumą bei saugumą? Kodėl nesusimąstyti ir apie tai, kad 
Perkūno garbinimas labai jau primena situaciją, jog variagų komando
se dominuojančias pozicijas užėmė būtent senieji lietuvių giminaičiai, 
tarp jų – ir jotvingiai? Na, o plėšikauti (dėl ko senieji rusai juos vadino 
vagišiais) gal paskatino reguliaraus atlygio nebuvimas. Kita vertus, 
plėšikavimas anais laikais buvo tapęs lyg ir norma (tų laikų nerašyta 
stipresniųjų teisė).

„Velnio knygoje“ esama nemažai vienas kitam prieštaraujančių 
teiginių (beje, erzinančių istorikus). Juos paaiškinti nesunku. Tuos 
prieštaravimus greičiausiai lėmė ne tik skirtinga žynių-pasakotojų kil
mė, dialektas, bet ir jų, pavadinkim, ideologiniai įsitikinimai. štai ne 
vienoje vietoje jau mūsų minėtas Germanarikis (ir kiti... rikiai) priski
riamas slavams (rusams). Tačiau 121 psl. aiškiai rašoma, kad šis kar
vedys atėjo į šiaurę pas rusėnus, ir jie buvo priversti ginti savo žemę 
bei pulti jo kariauną. Čia pat, šiame puslapyje, surandame teiginį, pri
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menantį aiškią kitą vertėjo klaidą (vėliau istoriografijoje įsitvirtinu
sią kaip nukrypimas nuo objektyvios tiesos, aiškiau pasakius – kaip 
klastotė). Keliomis eilutėmis žemiau randame įrašą šiuolaikine rusų 
kalba, jog Germanarikio kariauna buvo atmušta „и были гepмaнцы 
повepжeны pyccкими“ (ir buvo germanai nugalėti rusų). Tai pirmas 
ir vienintelis atvejis, kai vietoje gotų (godų!) buvo pavartota „ger
mano“ sąvoka. Man, kaip šio straipsnio autoriui, „blusinėjantis“ po 
senraštį nieko panašaus atitinkamoje vietoje nepavyko rasti. Labiau 
tikėtina, kad kažkokiu į „germaną“ panašiu žodžiu buvo įvardinta 
Germanarikio kariauna (jos sumušimo metais).

šį istorinį šaltinį skaitytojui pristačiau pateikęs tik vieną kitą 
fragmentą, kuris tuo ar kitu laipsniu susijęs su iki šiol aiškiau nepa
rašyta jotvingių genties istorija. Turiu pabrėžti, kad „Velnio knyga“ 
(„Велесова книга“) ir pačių rusų vertinama gana prieštaringai, nors 
ją teigiamai yra recenzavę akademikai, tarp jų – ir užsienio šalių. 
Vienaip ar kitaip ji lieka istorikų, kultūrologų (tarp jų – ir mūsiškių) 
dėmesio paraštėse. Tokiai pozicijai pagrindinį impulsą, ko gero, yra 
davę įžymūs kultūrų tyrinėtojai, rusų akademikai D. S. Lichačiovas ir  
b. A. Rybakovas. Jie to folianto (praėjusio ypač nuotykių kupiną, de
tektyvinį gyvenimą) moksliniu šaltiniu nesiūlė priimti (jų nuomone) 
dėl labai aiškių priežasčių: dėl iššifruoto ir publikuoto teksto ideolo
ginių nuostatų atvirumo bei chronologinių datų nenuoseklumo; dėl 
nepamatuotų užuominų slavų (rusų) genties ištakas sieti su babilo
no laikais; dėl kai kurių skirtingų raidžių vartosenos tuose pačiuose 
žodžiuose, užrašytuose kitose knygos teksto vietose ir pan. Carinės 
Rusijos laikais dominavusiai stačiatikybės ideologijai knyga buvo ne
priimtina ir net smerktina už aiškiai ginamą pagonybę ir jos vertybes.

Man, kaip akademinės bendruomenės atstovui – tautotyrininkui, 
tokie teksto nenuoseklumai bei priekaištai „Velnio knygos“ sudary
tojams, atvirkščiai, – lyg ir byloja čia, šiame straipsnyje, panaudoto 
šaltinio naudai. IX ar X a. tos knygos autoriai – pasakotojai ir užra
šinėtojai – „nesuko sau galvos“ dėl nuoseklumo, dėl žynių atmintyje 
užsilikusių istorinių pasakojimų objektyvumo. Ir vieniems, ir kitiems 
rūpėjo kuo greičiau užfiksuoti tai, kas galėjo negrįžtamai išnykti. Aki
vaizdi senųjų ir seniausių laikų „slavizacija“ manęs taip pat neerzina. 
ši pastanga man labiau primena antklodę, po kuria veikė visai kiti vei
kėjai (tarp jų – ne tik suslavintos aisčių-baltų padermės, bet ir tiems 
patiems slavams ir aisčiams savo kraują, savo istorinę atmintį įlieję 
iranėnai-skitai).
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Tačiau čia pat privalu pažymėti, kad istorinė atmintis, kurią se
novėje praktikavo gentys, neturėjusios rašto, savaime vertintina kaip 
trapus dalykas. Kita vertus, mes matome, kad ir iš mitologijos semia
masi objektyvesnių žinių. Todėl ir aš pasinaudojau proga rimčiau pa
sidomėti tuo šaltiniu, iš kurio neabejotinai alsuoja anų laikų tikrovės 
elementai, tuo ar kitu būdu supę ir formavę jotvingių esatį.

Pasinaudodamas dėkinga proga skaitytojui teikiu ir kitokios 
„spalvos“ pabaigos žodį... 1990-aisiais, subyrėjus Sovietų Sąjungai, 
baltarusijos prezidentu buvo išrinktas prof. Stanislovas šuškevičius. 
Tos lyg ir savarankiškumą įgijusios valstybės vadovu jis išsilaikė pa
lyginti trumpą laiką. bet to pakako, kad viešai prabiltų tie baltarusijos 
piliečiai, kurie save siejo ne su slavais, o su mūsų giminaičiais, su įkur
tos Mindaugo karalystės piliečių etnogenetine prigimtimi – laikė save 
jotvingių ainiais.

Dar Atgimimo metais prisimenu savo susitikimą Vilniuje su gru
pele atvykusių baltarusių. Jie ne be pasididžiavimo, bet lyg ir įbaimin
ti čia nesamo priešo, mums padalino po pluoštelį kuklių laikraštėlių, 
pavadintų „Jotva“. Čia perskaičiau tokius pat kuklius, bet savaip ryž
tingus tekstus, bylojančius apie baltarusių (gudų) baltiškąją prigimtį 
ir tebeegzistuojančią, iš po sunkaus gaubto besiveržiančią dvasią. Po 
kelerių metų interneto svetainėje (gegaruch.org) aptikome rimtesnio 
dėmesio vertą žingsnį – „Krivičių Druvingių kreipimąsi“. Gal ir sukly
siu sakydamas, bet prūsai ir jų pusbroliai jotvingiai aisčių-baltų reli
giją, regis, vadino Druva (panašiai kaip mes, lietuviai, savąją siekėme 
pavadinti Romuva, vadintis romuviečiais).

Skaitytojui pateiksiu sutrumpintą to iš tiesų unikalaus kreipimosi 
tekstą lietuvių kalba. Juolab kad jis adresuotas mums – gyviesiems 
baltams.

„broliai baltai!.. Mes, krivičiai (baltarusiai), atsispiriame visiems 
apgaulingiems teiginiams, kad esą mūsų baltiškumas dingęs kartu su 
kalba, skelbiantiems, jog krivičiai neturi nieko geresnio, kaip tylėda
mi pasiduoti svetimšaliams. Nepaisant viso to, dėl savo atgimimo ir 
garbingo buvimo mes grįžtame prie savo tikrųjų šaknų ir šaltinių, no
rėdami pasiekti mūsų vienintelę esmę – baltiškąją esmę. Po Druvingių 
vėliava surinksime rimtus, išsilavinusius, aktyvius, drąsius ir tvirtus 
krivičius (baltarusius), lietuvius, latvius bei latgalius, kurie stovės pe
tys į petį kaip baltų Rekonkistos [Atsikovojimo, Atgimimo – R. G.] 
šventųjų karių ordinas.

Kails Druvingimans!“

PRIEšTARINGAS šALTINIS – JOTVINGIOLOGIJOS PAPILDyMAS



74

Kažkas dar gyva, kažkas dar krebžda po storu asimiliacijos, is
torinės užmaršties ir iškentėtų kančių sluoksniu. Krebžda su tikėjimu 
ateitimi... Tarsi pati širdis siūlytų šį „pabaigos žodį“ irgi užbaigti kita 
ranka rašytu tekstu. Tai emigranto, žymaus mąstytojo Vytauto Alanto 
sukurtas (o gal atskirais fragmentėliais iš žmonių gyvosios atminties 
„sudurstytas“) literatūrinis vaizdelis, pavadintas „Ką atsakė jotvingių 
rikis“.

„Taigi, taip ir buvo: kartą prūsas perkrikštas atėjo pas vieną jotvin
gių rikį, kuris gyveno Prūsijos pasienyje, ir ėmė jį įkalbėti krikštytis. 
Rikis kantriai išklausė ir tarė:

– Matai, ten pamiškėje auga šimtametis ąžuolas: išrauk jį, suėmęs 
į glėbį.

Perkrikštas pažiūrėjo į ąžuolą, paskum pažiūrėjo į rikį ir nieko 
neatsakė. Tuomet rikis vėl tarė:

– Išdžiovink aną upę, kuri ten teka mano palaukėje.
Perkrikštas vėl pažiūrėjo į upę, paskum vėl labai stebėdamasis at

sigręžė į rikį ir nieko neatsakė. Tuomet rikis jį klausė:
– Pažiūrėk į saulę ir ją užgesink.
Perkrikštas kone su baime žiūrėjo į rikį, manydamas kalbąs su 

bepročiu, bet rikis jam paaiškino:
– Kaip tu gali reikalauti, kad aš pakeisčiau tikėjimą, kuris yra įlei

dęs šaknis į mano dvasią kaip anas ąžuolas, kuris atiteka kaip ana upė 
iš neapmatomų tolybių ir kurs yra karštesnis už Motiną Saulę ir niekad 
neužgęsta?

Po to pokalbio perkrikštas daugiau pas rikį neatėjo.“7 

Tokia štai mintimi baigė pasakoti V. Alantas mitologizuotą vaiz
delį.

Mąstykime... Mes tiesiog priversti mąstyti ir pripažinti tą faktą, 
jog nužudyta, išnykusi jotvingių tauta tarsi estafetę perdavė lietu
viams savo priesakus. „Stiprinkite savo valstybę, be kurios gyvenda
mi mes ir žuvome! Patys rašykite savo istoriją, kurios mes nerašėme 
ir nepalikome vaikaičiams! be istorijos jie ir liko vaikais, nelaimėliais, 
be protėvių atminties... Nesekite mūsų pėdomis! Ieškokite dialogo su 
stipriaisiais, kurio mes neieškojome, o gal – nesuradome!.. bet nebū
kite ir naiviais. Saugokite savąją tapatybę – praradę ją, prarasite savo 
vaikus ir savo vietą pasaulyje...“

7 Romuva. baltų kultūros leidinys. Vilnius, 2004, Nr. 2, p. 13.
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ROMUALDAS gRIgAS (g. 1936 m. sausio 25 d. Asteikiuose, Radviliškio raj.) – 
profesorius, habilituotas daktaras, žinomas sociologas, vadybos žinovas, filoso
fas ir tautotyrininkas. Aukštąjį mokslą įgijo Maskvos Timiriazevo žemės ūkio 
akademijoje (1959 m.). Ten apsigynė ir ekonomikos mokslo daktaro disertaciją 
(1965 m.). Dirbo žemės ūkio technikumo, taip pat atraminio parodomojo ūkio 
direktoriumi. Nuo 1968 m. pasuko mokslo kryptimi. 1970–1991 vadovavo 
Lietuvos sociologų draugijai, taip pat įgijo platų pripažinimą vadybos srityje.
1980 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją, vėliau jam buvo suteik
tas profesoriaus mokslinis laipsnis. Profesorius R. Grigas yra išrinktas 
trijų akademijų nariu: Lietuvos mokslo, Lietuvos olimpinės ir Informatikos 
tarptautinės akademijos. Lietuvoje jis gerai žinomas kaip plačios erudici
jos mokslininkas, savo dėmesį sukoncentravęs į tautotyros kryptį. Už ke-
turių monografijų ciklą, skirtą lietuvių tautos socialinei organizacijai ir jos 
pokyčiams atskleisti, 2002 m. jam buvo suteikta Lietuvos mokslo premija.  
R. Grigas yra parašęs per tūkstantį mokslinių ir tiek pat publicistinių straipsnių, 
keliolika monografijų bei esė knygų, keletą grožinės literatūros leidinių. buvo 
ne vieno mokslinės krypties žurnalo redaktoriumi, daugelio kolektyvinių 
monografijų sudarytoju ir bendraautoriu. 
Apdovanotas ordinu už nuopelnus Vilniui ir tautai, keliais Seimo bei Vy-
riausybės garbės raštais.

Romualdas Grigas
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JŪRATė ČIRŪNAITė

KOKIAIS vARDAIS vADINO gARDINO  
PAVIETO VyRUS bAJORUS XVI A. VIDURyJE

šis straipsnis tęsia autorės darbų ciklą apie Gardino pavieto as
menų, surašytų 1567 m. LDK kariuomenės surašyme, vardyną. Isto
rijos paveldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“ jau yra išspausdinti 
jos straipsniai apie iš Gardino pavieto į LDK kariuomenę siunčiamų 
asmenų (valstiečių ir tarnų) vardyną (2012 m.), apie šio pavieto mote
rų bajorių, tiekusių žirgus LDK kariuomenei, vardyną (2013 m.), apie 
vyrų bajorų įvardijimo būdus ir įvardijimo struktūrą (2015 m.), apie 
bajorų pavardžių formavimosi pradžią ir lietuviškus bei jotvingiškus 
vardyno elementus (2016 m.).

šiame straipsnyje tiriami vyrų bajorų vardai. Pirmiausia patei
kiamas jų sąrašas pagal populiarumą. Po to vardai yra skirstomi į 
krikščioniškus ir nekrikščioniškus. Krikščioniški aprašomi, nurodant 
kanonines ir liaudines formas, pavartotas asmenų įvardijimuose. 
Liaudinės formos vardams yra priskiriamos pagal lingvistinėje litera
tūroje pateikiamus tam regionui būdingus pavyzdžius (žr. literatūros 
sąrašą). Atkreipiamas dėmesys, jog dalis vardų yra atkeliavę dviem 
keliais – iš Rytų arba iš Vakarų, ir tame kelyje yra įgiję tam tikrų fo
netinių skirtumų. Taip pat nurodomi konfesiniai skirtumai: kai kurie 
vardai būdingi tik stačiatikiams arba tik katalikams. Iš karto kyla 
noras įvardyti šiais vardais užrašytų asmenų konfesiją ir tautybę, nes 
stačiatikiai tuo metu buvo rusėnai, o katalikai – lietuviai arba lietuvių 
kilmės asmenys.

šaltinis parašytas LDK raštinėje tuo metu vartota rusėnų kalba.
Su vardais užrašyta 640 asmenų. Vienas iš jų užrašytas su dviem 

vardais. Skirtingų vardų yra 131, jie pavartoti 641 kartą.

KOKIAIS VARDAIS VADINO GARDINO PAVIETO VyRUS bAJORUS XVI A. VIDURyJE



78

Populiariausi vardai

1. Jonas1 – 12 proc. (77), 2. Stanislovas – 5,9 proc. (38), 3. Griga
lius – 4,4 proc. (28), 4. Mikalojus – 4,2 proc. (27), 5. Matas/Motiejus –  
3,9 proc. (25), 6–7. Andriejus, bazilijus – po 3,7 proc., 8. Petras –  
3,3 proc. (21), 9–10. Povilas (Paulius), Simonas – po 3,1 proc. (20),  
11. Martynas – 3 proc. (19), 12. Jokūbas – 2,8 proc. (18), 13–14. Ste
ponas, Teodoras – po 2,5 proc. (16), 15. Mykolas – 2,4 proc. (15),  
16. Laurynas – 1,7 proc. (11), 17. Jurgis – 1,4 proc. (9), 18–20. bal
tramiejus, ščas(t)nas, Vaitiekus – po 1,3 proc. (8), 21. bogdanas –  
1,1 proc. (7), 22. Timotiejus – 0,9 proc. (6), 23–27. Atanazas, Gabrie
lius, Maksimas, Nikita, ždanas – po 0,8 proc. (5), 28–33. Adomas, 
Aleksandras, Ignacijus, Jermolajus, Leonas, Vaclovas – po 0,6 proc. 
(4), 34–45. Aleksiejus, boguslovas, Danielius, Demetrijus, Eustatijus, 
Joanikijus, Kalinikas, Morkus, Parfenijus, Pilypas, Silvanas, Tomas 
– po 0,5 proc. (3), 46–69. Ambraziejus, Antipa, benediktas, borisas, 
Dionyzas, Dorotėjas, Gerasimas, Hiacintas, Izidorius, Jaroslavas, Kas
paras, Kiprijonas, Klimantas, Kornelijus, Kristoforas, Lukas, Makari
jus, Naumas, Nestoras, Prokopijus, Romanas, Sebastijonas, Valentas, 
Valentinas – po 0,3 proc. (2).

Krikščioniški vardai

Užrašyti 103 krikščioniški vardai2. Jie pavartoti 603 kartus. Tai 
yra 94,1 proc. vardų pavartojimo atvejų. Vardai buvo užrašomi kano
ninėmis arba liaudinėmis formomis. Kanoninių ir liaudinių formų pa
vartota panašiai: šiek tiek daugiau liaudinių – 50,25 proc. (303) negu 
kanoninių – 49,75 proc. (300).

Vien kanoninėmis formomis užrašyti 33 vardai: Audijus 
(Овдей), Abraomas (instr. sg. Абрамомъ), Adomas (Адамъ), Alek
siejus (Алексей, Олексей), Ambraziejus (Амъброжей), Antanas 
(gen. sg. Антона), Antipa (Ан[ъ]типа), blažiejus (Блажей), bog
danas (Богданъ), borisas (Борысъ), Dovydas (Давыдъ), Eumeni
jus (Евменей), gerasimas (Гарасимъ, Герасимъ), Glebas (acc. 
sg. Глеба), Jokūbas (Якубъ, Яковъ), Karpas (Карпъ), Kasparas 
(Каспоръ), Kosmas/Kuzmas (Кузма), Leonas (Левонъ, Левъ), Lu

1 Vardai populiariausių vardų poskyryje pateikiami dabartinei lietuvių kalbai būdinga ka
nonine forma. Jeigu būtų rašoma to meto kanonine forma, dažnu atveju reikėtų rašyti po  
2 variantus – rytietišką ir vakarietišką.

2 Vardų sąrašas su visomis pavartotomis vardų formomis pridedamas gale.
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kas (Лукашъ), Maksimas (Максимъ), Martynas (Мартинъ), Nau
mas (Наумъ), Petras (Петръ), Povilas/Paulius (Павелъ), Romanas 
(Романъ), Teodosijus (Феодосей), Tichonas (acc. sg. Тихона), Ti
tas (Титъ), Urbonas (Уръбанъ), valentas (Валентый), valentinas 
(Валентынъ), Vaitiekus (Войтехъ).

Vien liaudinėmis formomis užrašyti 53 vardai: Anupras (Онофрей), 
Arefa (Орехва), Artemijus (Артемъ), Atanazas (Опанасъ, Панасъ, 
Гапонъ), Averkijus (Оверянъ), bernardas (Бернатъ), boguslo
vas (Богушъ), Danielius (Данило), Demetrijus (Дмитръ), Diony
zas (Денисъ), Dometijus (gen. sg. Деменя), Emilijonas (Омельянъ), 
Erazmas (Размусъ), Eustatijus (Остафей, Остапко), Filimonas 
(Хилимонтъ), Hiacintas/Jacintas (Яцко), Ignacijus (Игнатъ), Izido
rius (Сидоръ), Jaroslavas (acc. sg. Яроша, acc. sg. Ярошка), Jefremas 
(Охремъ), Jermolajus (Ер[ъ]мола, Ярома), Joanikijus (Онихимъ, 
Оникей, Ониско), Jurgis (Юръи, Юрко, Юхно), Kalinikas (Каленикъ), 
Kiprijonas (Купрашъ), Kirilas (Кирило), Klimantas (Климъ, 
Климашъ), Kondratas (Кундратъ), Konstantinas (Костюкъ), Korne
lijus (Корнило), Kristijonas (Крищонъ), Kristoforas (Криш[ъ]тофъ), 
Ksenofontas (gen. sg. Оксеня), Makarijus (Макаръ), Melchioras (acc. 
sg. Малхера), Mykolas (Михалъ, Михъно), Morkus (Марко), Nesto
ras (Нестеръ), Nikita (Микита), Parfenijus (Парфенъ), Polikarpas 
(Поликартъ), Prokopijus (Прокопъ), Protazijus (Процко), Rapolas 
(Рафалъ), Sakerdonas (Сакъ), Sebastijonas (Собостиянъ), Serapi
nas (acc. sg. Сарафина), Silvanas (Селивонъ), Teodoras (Федоръ, 
Хведоръ, Федко), Tomas (Хома, Томъко), Trofimas (Трохимъ), va
clovas (Венславъ), vitas (Витко).

Ir kanoninėmis, ir liaudinėmis formomis užrašyta 17 vardų: 
Aleksandras (Александръ, Олехно), Andriejus (Андрей, Ондрей, 
Андрейко), baltramiejus (Болтромей, Бартошъ), bazilijus (Василей, 
Василь, Вас[ь]ко), benediktas (Бенедыктъ, dat. sg. Беняшу), Do
rotėjas (Дорофей, Дорошко), Gabrielius (Кгабриялъ, Гав[ъ]рило), 
Grigalius (Григорей, Гришко, Гринь, Кгресь, Кгрыкъ), Jonas (Янъ, 
Яско, Ян[ъ]ко, Ясь, Ясько, Ес[ъ]ко, gen. sg. Янутя, Анцута, 
Иванъ, Иванко, Ивашко, Ванько), Laurynas (Лавринъ, Лаврышъ, 
Лаврушко), Matas/Motiejus (Матфей, Матысъ, Матей), Mikalo
jus (Миколай, Миско, Мись, Мисюли, Миклашъ, Микула), Pilypas 
(Филипъ, Пилипъ), Simonas (Шимонъ, Шим[ъ]ко, Семенъ, Сен[ь]
ко, Сенъко, Семашко), Stanislovas (Станиславъ, Стась), Stepo
nas (Щепанъ, Степанъ, Стецъ, Стецко), Timotiejus (Тимофей, 
Тимошъ, Тимохъ).
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Dalies vardų formos gali būti vakarietiškos ir/arba rytietiškos. 
Formų skirtumai atsirado dėl skirtingais keliais atkeliavusių vardų 
fonetinių pakitimų. Iš Rytų pusės atėję vardai turėjo būdingąsias bi
zantijos laikotarpio graikų kalbos ypatybes, nes Rytų slavai juos buvo 
gavę iš bizantijos. Tarkim, graikų kalbos priebalsis b bizantijoje buvo 
virtęs v, plg. rytietiškasis Василий ir iš Vakarų pusės atkeliavęs Ba-
zilijus (Zinkevičius 2010, 6). Gardino paviete 1567 m. dokumente už
rašytos tik rytietiškos kanoninės ir liaudinės šio krikščioniško vardo 
formos. Kitas graikų priebalsis aspiruotasis th bizantijoje buvo vir
tęs f, pvz., Афанасий, o iš Vakarų atėjęs asmenvardis buvo Atana-
zas (Zinkevičius 2010, 6). Gardino paviete 1567 m. dokumente buvo 
užrašytos tik rytietiškos liaudinės šio asmenvardžio formos. Kai ku
riuose iš Vakarų atėjusiuose varduose slypi vėlyvosios lotynų kalbos 
tarties pėdsakai – c vietoje k, pvz., Ciprijonas. Rytietiškas šio vardo 
variantas yra Киприан. Rytietiška forma būdinga ir Gardino paviete 
užrašytam vardui.

Tik rytietiškomis formomis yra užrašyta 12 vardų: Audijus 
(Овдей), Atanazas (Опанасъ, Панасъ, Гапонъ), bazilijus (Василей, 
Василь, Вас[ь]ко), Demetrijus (Дмитръ), Dorotėjas (Дорофей, 
Дорошко), Izidorius (Сидоръ), Jurgis (Юръи, Юрко, Юхно), Ki
prijonas/Ciprijonas (Купрашъ), Povilas/Paulius (Павелъ), Teodo
ras (Федоръ, Хведоръ, Федко), Teodosijus (Феодосей), Timotiejus 
(Тимофей, Тимошъ, Тимохъ).

Tik vakarietiškomis formomis yra užrašyti 8 vardai: Abra
omas (instr. sg. Абрамомъ), Ambraziejus (Амъброжей), baltra
miejus (Болтромей, Бартошъ), benediktas (Бенедыктъ, dat. sg. 
Беняшу), blažiejus (Блажей), Kosmas/Kuzmas (Кузма), Sebastijo
nas (Собостиянъ), Urbonas (Урбанъ).

Ir rytietiškomis, ir vakarietiškomis formomis yra užrašyti 7 
vardai: Gabrielius (ryt. Гав[ъ]рило, vak. Кгабриялъ), Jokūbas 
(ryt. Яковъ, vak. Якубъ), Jonas (ryt. Иванъ, Иванко, Ивашко, 
Ванько, vak. Янъ, Янъко, Ясь, Яс[ь]ко, Ес[ъ]ко, gen. sg. Янутя, 
Анцута), Leonas (ryt. Левъ, vak. Левонъ), Simonas (ryt. Семенъ, 
Семашко, Сен[ь]ко, Cенъко, vak. (lenk.) Шимонъ, Шим[ъ]ко), 
Steponas (ryt. Степанъ, Стецъ, Стецко, vak. Щепанъ), Tomas 
(ryt. Хома, vak. Томъко). Rytietiškomis formomis užrašytų vardų 
(161) yra beveik dvigubai daugiau negu vardų vakarietiškomis for
momis (89).

Neaišku, ar rytietiškomis vardų formomis užrašytus asmenis 
reikėtų sieti tik su Stačiatikių bažnyčia, tai yra juos laikyti rusėnais, 
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o vakarietiškomis vardų formomis užrašytus asmenis – tik su Kata
likų bažnyčia, tai yra juos visus laikyti lietuviais ar lietuvių kilmės 
asmenimis. Galima spėti, kad raštininkai asmens vardo lytį galėdavo 
užrašyti ir savo nuožiūra, juoba kad etniškai ir konfesiškai mišrioje 
teritorijoje vienu metu funkcionavo daugybė skirtingų to paties var
do lyčių.

Dauguma krikščioniškų vardų yra bendri ir katalikams, ir stačia
tikiams (ortodoksams). Tačiau dalis jų šiuo metu vartojami tik Ka
talikų arba tik Stačiatikių bažnyčioje. Užrašyta 20 tik stačiatikiams 
dabar būdingų vardų: Antipa (Антипа), Arefa (Арефа), Averkijus 
(Аверкий), borisas (Борысъ), Eumenijus (Евменей), Glebas (acc. sg. 
Глеба), Jefremas (Охремъ), Joanikijus (Онихимъ, Оникей, Ониско), 
Jermolajus (Ермола, Ерома, Ярома), Kalinikas (Каленикъ), Karpas 
(Карпъ), Ksenofontas (gen. sg. Оксеня), Naumas (Наумъ), Nesto
ras (Нестеръ), Nikita (Микита), Parfenijus (Парфенъ), Prokopijus 
(Прокопъ), Sakerdonas (Сакъ), Tichonas (acc. sg. Тихона), Trofimas 
(Трохимъ).

Gerokai mažiau yra tik katalikams būdingų vardų – septyni: 
bernardas (Бернатъ), boguslovas (Богушъ), Hiacintas/Jacintas 
(Яцко), Kasparas (Каспоръ), Kristijonas (Хрищонъ), Stanislovas 
(Станиславъ), Vaitiekus (Войтехъ).

Nors tik stačiatikiams būdingų vardų (20) užrašyta gerokai dau
giau negu tik katalikams būdingų vardų (7), vien stačiatikiams būdin
gais vardais užrašyta gerokai mažiau asmenų (38) negu vien katali
kams būdingais vardais (56).

įprasta, kad katalikai yra krikštijami katalikiškais, o stačiatikiai – 
ortodoksiškais vardais. Kartu galima kelti klausimą, ar katalikai (tuo 
metu tai turėjo būti lietuviai ar lietuvių kilmės asmenys) galėjo būti 
krikštijami ir vien stačiatikiams būdingais vardais, o stačiatikiai (ru
sėnai) – ir vien katalikams būdingais vardais. Greičiausiai to nebuvo: 
kiekviena konfesija vardus turbūt rinkdavosi iš savo turimo šventųjų 
vardų sąrašo. Taigi iš vardo galima daryti išvadą apie asmenų konfe
siją ir tautybę: vien katalikams būdingus Gardino bajorų vardus gali
me priskirti katalikams ir lietuviams ar lietuvių kilmės asmenims (jais 
užrašyti 56 asmenys), o vien stačiatikiams būdingus vardus – stačia
tikiams ir rusėnams (jais užrašyti 38 asmenys). Visi kiti krikščioniš
kais vardais užrašyti asmenys galėjo priklausyti bet kuriai iš dviejų 
konfesijų. O šiaip į Gardiną tenka žiūrėti kaip į etniškai ir konfesiškai 
nevienalytę teritoriją, kurios vardynas iškelia daugiau klausimų, negu 
dabar galima pateikti atsakymų.
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Krikščioniškų vardų sąrašas

1. Audijus, Авдий3 – vienas užrašymas kanonine rytietiška for
ma: Овдей (7074).

2. Abraomas, Авраам – vienas užrašymas kanonine vakarietiš
ka forma: instr. sg. Абрамомъ (690).

3. Adomas, Адам – keturi užrašymai kanonine forma: Адамъ 
(686, 690 (du), 701).

4. Aleksandras, Александр – keturi užrašymai: vienas kanonine 
forma – Александръ (675); trys liaudinėmis formomis: Олехно5 – 2 
(685, 697), Санюта – 1 (682).

5. Aleksiejus (Aleksys), Алексий – trys užrašymai kanoninėmis 
formomis: Алексей (682), Олексей (679, 696).

6. Ambraziejus, Амвросий – du užrašymai vakarietiška kanoni
ne forma: Амъброжей (682, 694).

7. Andriejus, Андрей – 24 užrašymai: 23 kanonine forma 
– Андрей (688, 690, 696 – iš viso 18), gen. sg. Андрея (692, 696), 
Ондрей (699 – iš viso 3); 1 liaudine forma – Андрейко (680).

8. Antanas, Антоний – vienas užrašymas kanonine forma: gen. 
sg. Антона (698).

9. Antipa, Антипа – du stačiatikiams būdingo vardo užrašymai: 
Антипа (681), Анътипа (687).

10. Anupras, Онуфрий – vienas užrašymas liaudine forma: 
Онофрей (705).

11. Arefa, Арефа – vienas stačiatikiams būdingo vardo užrašy
mas liaudine forma: Орехва (680).

12. Artemijus, Артемий – vienas užrašymas liaudine forma: 
Артемъ (691).

13. Atanazas, Афанасий – penki užrašymai rytietiškomis liaudi
nėmis formomis: Опанасъ – 3 (698, 702 – du), Панасъ (676), Гапонъ 
(681).

14. Averkijus, Аверкий – vienas stačiatikiams būdingo vardo už
rašymas liaudine forma: Оверянъ (693).

3 Vardai iki brūkšnio pateikiami šiuolaikine lietuviška ir po to stačiatikiams būdinga kano
nine forma, tačiau jokiu būdu neteigiama, kad LDK raštinėje vartotos ir čia po brūkšnio 
pateikiamos šaltinio vardų formos išsirutuliojo iš XX–XXI a. vartojamų lietuviškų formų. 
šiuolaikinės lietuviškos formos pateikiamos palyginimui – kaip vakarietiško vardų varian
to pavyzdys. Stačiatikiams būdingos kanoninės formos nesikeičia nuo Kijevo Rusios laikų.

4 Cituojami vardai yra metrikuoti – nurodomas šaltinio puslapis.
5 Formą Олехно galima priskirti ir vardui Алексей.

JŪRATė ČIRŪNAITė



83

15. baltramiejus, Ворфоломей – aštuoni vakarietiški užrašymai: 
septyni kanonine forma – Болтромей (687, 693, 701), vienas liaudine 
forma – Бартошъ (703).

16. bazilijus (Vosylius), Василий – 24 rytietiški užrašymai: de
vyni kanonine forma – Василей (701, 706, 709 ir kt.), 15 liaudinėmis 
formomis, iš jų šeši Василь (690, 702, 705 ir kt.) ir du šios formos 
pavartojimai gen. sg. linksniu – Василя (709), Василья (677), penki 
Васко (681, 691, 993 ir kt.), du Васько (688, 699).

17. benediktas, Венедикт – du vakarietiški užrašymai: vienas 
kanonine forma – Бенедыктъ (684), vienas liaudine forma – dat. sg. 
Беняшу (707).

18. bernardas6 – vienas užrašymas vakarietiška liaudine forma: 
Бернатъ (709).

19. blažiejus, Власий – vienas užrašymas vakarietiška kanonine 
forma: Блажей (692).

20. bogdanas, Богдан – septyni užrašymai kanonine forma: šeši 
nom. sg. linksniu – Богданъ (677, 694, 701 ir kt.), vienas gen. sg. links
niu – Богдана (685/686).

21. boguslovas7 – trys užrašymai liaudine forma: Богушъ (673, 
679, 689).

22. borisas, Борис – du stačiatikiams būdingo vardo užrašymai 
kanonine forma: Борысъ (683, 705).

23. Danielius, Даниил – trys užrašymai liaudine forma: Данило 
(689, 697, 703).

24. Demetrijus, Димитрий – trys užrašymai liaudine forma: 
Дмитръ (679 – du, 694).

25. Dionyzas, Дионисий – du užrašymai liaudine forma: Денисъ 
(676, 685).

26. Dometijus, Дометий8 – vienas užrašymas liaudine forma: 
gen. sg. Деменя (683).

27. Dorotėjas, Дорофей – du rytietiški užrašymai: vienas kanoni
ne forma – Дорофей (705), vienas liaudine forma – Дорошко (689).

28. Dovydas, Давид – vienas užrašymas kanonine forma: Давыдъ 
(694).

6 Pateikiama tik lietuviška šiuolaikinė vardo forma, o rusiška nenurodoma, nes šventojo 
tokiu vardu Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčios kalendoriai nepateikia.

7 vardas Богуславъ, Bogusław buvo paplitęs LDK slaviškose žemėse ir Lenkijoje. Maskvos 
ir visos Rusios stačiatikių bažnyčios kalendoriai šventojo tokiu vardu nepateikia.

8 LDK slaviškose žemėse buvo paplitusi lotyniškos kilmės vardo Дометий forma Дементий.
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29. Emilijonas, Емилиан – vienas užrašymas liaudine forma: 
Омельянъ (685).

30. Erazmas, Еразм – vienas užrašymas liaudine forma: Размусъ 
(704).

31. Eumenijus, Евмений – vienas užrašymas kanonine rytietiška 
forma: Евменей (701).

32. Eustatijus, Евстафий – trys užrašymai rytietiškomis liaudinė
mis formomis: Остафей (682, 699), Остапко (702).

33. Filimonas, Филимон – vienas užrašymas rytietiška liaudine 
forma: Хилимонтъ (705).

34. Gabrielius, Гавриил – penki užrašymai: du kanonine vaka
rietiška forma – Кгабриялъ (687, 696), trys liaudine rytietiška forma 
– Гаврило (685, 705), Гавърило (692).

35. Gerasimas, Герасим – du užrašymai kanoninėmis formomis: 
Гарасимъ (681), Герасимъ (708).

36. Glebas, Глеб – vienas stačiatikiams būdingo vardo užrašymas 
kanonine forma: acc. sg. Глеба (708).

37. Grigalius, Григорий – 28 užrašymai: 8 kanonine forma – 
Григорей (675, 677, 693 ir kt.), 20 įvairiomis liaudinėmis formomis: 
Гришко – 16 (686, 692, 698 ir kt.), Гринь – 2 (702, 703), Кгресь (681), 
Кгрыкъ (697).

38. Hiacintas (Jacintas)9 – du katalikams būdingo vardo užrašy
mai liaudine forma: Яцко (679, 697).

39. Ignacijus (Ignotas), Игнатий – keturi užrašymai liaudine for
ma: Игнатъ (680, 684, 697, 707).

40. Izidorius, Исидоръ – du užrašymai liaudine forma: Сидоръ 
(696, 697).

41. Jaroslavas, Ярослав – du vardo užrašymai liaudinėmis for
momis: acc. sg. Яроша (678), acc. sg. Ярошка (694).

42. Jefremas, Ефрем – vienas stačiatikiams būdingo vardo užra
šymas liaudine forma: Охремъ (702).

43. Jermolajus, Ермолай – keturi stačiatikiams būdingo vardo už
rašymai liaudinėmis formomis: Еръмола (685), Ермола (707), Ярома 
(702), Ерома (710).

44. Joanikijus, Иоанникий – trys stačiatikiams būdingo vardo 
užrašymai liaudinėmis formomis: Онихимъ (696), Оникей (678), 
Ониско (689).

9 Lenkiška vardo Hiacintas (Jacintas) forma – Jacenty. Maskvos ir visos Rusios stačiatikių 
bažnyčia šventojo tokiu vardu nėra kanonizavusi.
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45. Jokūbas, Иаков – 18 vardo užrašymų: 11 vakarietiška kano
nine forma – Якубъ (680, 690, 703 ir kt.), 7 rytietiška kanonine forma: 
Яковъ (689, 704, 705 ir kt.).

46. Jonas, Иоанн – 77 vardo užrašymai. 44 užrašymai vakarie
tiškomis formomis – 28 kanonine forma: Янъ (697, 700, 709 ir kt.), 
16 įvairiomis liaudinėmis formomis: Яско – 7 (684, 686, 687 ir kt.), 
Янъко – 2 (abu 682), Янко – 1 (683), Ясь – 1 (703), Ясько – 1 (710), 
Еско – 1 (679), Есъко – 1 (679), gen. sg. Янутя – 1 (682), Анцута – 
1 (698). 33 užrašymai įvairiomis rytietiškomis liaudinėmis formomis: 
Иванъ – 26 (674, 681, 683 ir kt.), Иванко – 3 (674, 679, 707), Ивашко 
– 3 (684, 687, 696), Ванько – 1 (707).

47. Jurgis, Георгий – devyni užrašymai rytietiškomis liaudinėmis 
formomis: Юръи – 7 (686, 696, 706 ir kt.), Юрко – 1 (707), Юхно – 1 
(691).

48. Kalinikas, Каллиникъ – trys stačiatikiams būdingo vardo už
rašymai liaudine forma: Каленикъ (681, 691, 701).

49. Karpas, Карп – vienas stačiatikiams būdingo vardo užrašy
mas kanonine forma: Карпъ (702).

50. Kasparas10 – du vardo užrašymai kanonine forma: Каспоръ 
(675, 698).

51. Kiprijonas (Ciprijonas), Киприан – du vardo užrašymai liau
dine forma: Купрашъ (680, 705).

52. Kirilas, Кирилл – vienas vardo užrašymas liaudine forma: 
Кирило (696).

53. Klimantas, Климент – du vardo užrašymai liaudinėmis for
momis: Климъ (707), Климашъ (701).

54. Kondratas, Кондрат – vienas vardo užrašymas liaudine for
ma: Кундратъ (683).

55. Konstantinas, Константин – vienas vardo užrašymas liaudine 
forma: Костюкъ (680).

56. Kornelijus, Корнилий – du vardo užrašymai liaudine forma: 
Корнило (abu 693).

57. Kosmas (Kozmas/Kuzmas), Косма – vienas vardo užrašymas 
vakarietiška kanonine forma: Кузма (683).

58. Kristijonas11 – vienas užrašymas liaudine forma: Хрищонъ 
(696).

10 Šventojo Kasparo vardu Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia nėra kanonizavusi.
11 LDK buvo vartojamas vardas Християн. Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčios 

kalendoriuose šis vardas nepateikiamas.
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59. Kristoforas (Kristupas), Христофор – du užrašymai liaudine 
forma: Кришътофъ (709), Криштофъ (707).

60. Ksenofontas, Ксенофонт – vienas stačiatikiams būdingo var
do užrašymas liaudine forma: gen. sg. Оксеня (691).

61. Lauras/Laurynas, Лавр/Лаврентий – 11 užrašymų: 9 kano
nine forma – Лавринъ (689, 697, 707 ir kt.), du liaudinėmis formomis 
– Лаврышъ (688), Лаврушко (700).

62. Leonas, Лев – keturi užrašymai: trys vakarietiška suslavinta 
kanonine forma – Левонъ (698, 699, 702), vienas rytietiška kanonine 
forma – Левъ (710).

63. Lukas, Лука – du užrašymai vakarietiška kanonine forma: 
Лукашъ (687, 705).

64. Makarijus, Макарий – du vardo užrašymai liaudine forma: 
Макаръ (691, 695).

65. Maksimas, Максим – penki vardo užrašymai kanonine forma: 
Максимъ (681, 683, 701 ir kt.).

66. Martynas, Мартиниан – 19 vardo užrašymų kanonine forma: 
Мартинъ (679, 692, 706 ir kt.).

67. Matas/Matijas/Motiejus, Матфей – 25 vardo užrašymai. Du 
užrašymai kanonine stačiatikiams būdinga forma: Матфей (701, 
702), 11 užrašymų Матысъ (695, 700, 706 ir kt.), 12 užrašymų 
Матей (683, 686, 688 ir kt.).

68. Melchioras (Merkelis)12 – vienas vardo užrašymas liaudine 
forma: acc. sg. Малхера (692).

69. Mikalojus, Николай – 27 vardo užrašymai. 18 užrašymų ka
nonine forma: Миколай (675, 687, 704 ir kt.). Devyni užrašymai įvai
riomis liaudinėmis formomis: Миско – 5 (679, 692, 709 ir kt.), Мись 
– 1 (685), Мисюли – 1 (697), Миклашъ – 1 (704), Микула – 1 (685).

70. Mykolas, Михаил – 15 vardo užrašymų įvairiomis liaudinė
mis formomis: Михайло – 13 (687, 700, 701 ir kt.), Михалъ – 1 (707), 
Михъно13 – 1 (705).

71. Morkus, Марк – trys vardo užrašymai liaudine forma: Марко 
(680, 702, 705).

72. Naumas, Наум – du stačiatikiams būdingo vardo užrašymai 
kanonine forma: Наумъ (abu 699).

73. Nestoras, Нестор – du stačiatikiams būdingo vardo užrašy
mai liaudine forma: Нестеръ (676, 687).

12 Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia šiuo metu vardo Мельхиор nepateikia.
13 Михъно taip pat gali būti ir vardo Mikalojus liaudinė forma.
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74. Nikita (Mikita), Никита – penki stačiatikiams būdingo var
do užrašymai LDK slaviškoms teritorijoms būdinga forma: Микита 
(681, 689, 701 ir kt.).

75. Parfenijus, Парфений – trys stačiatikiams būdingo vardo už
rašymai liaudine forma: Парфенъ (679, 699, 705).

76. Petras, Петр – 21 vardo užrašymas kanonine forma: Петръ 
(686, 698, 699 ir kt.).

77. Pilypas, Филипп – 3 vardo užrašymai: du kanonine forma – 
Филипъ (690, 707) ir vienas liaudine forma – Пилипъ (701).

78. Polikarpas, Поликарп – vienas vardo užrašymas liaudine for
ma: Поликартъ (697).

79. Povilas (Paulius), Павел – 20 vardo užrašymų kanonine for
ma: Павелъ (677, 688, 697).

80. Prokopijus, Прокопий – du stačiatikiams būdingo vardo užra
šymai liaudine forma: Прокопъ (691, 699).

81. Protazijus, Протасий – vienas vardo užrašymas liaudine for
ma: Процко (688).

82. Rapolas, Рафаил – vienas vardo užrašymas liaudine forma: 
Рафалъ (707).

83. Romanas, Роман – du vardo užrašymai kanonine forma: 
Романъ (679, 700).

84. Sakerdonas, Сакердон – vienas stačiatikiams būdingo vardo 
užrašymas liaudine forma: Сакъ14 (702).

85. Sebastijonas, Севастиан – du vardo užrašymai vakarietiško
mis liaudinėmis formomis: Собостиянъ (676), Собостьянъ (686).

86. Serapinas (Serafinas), Серафим – vienas vardo užrašymas 
liaudine forma: acc. sg. Сарафина (704).

87. Silvanas, Сильван – trys vardo užrašymai liaudine forma: 
Селивонъ (685, 701, 706).

88. Simonas, Симон – 20 vardo užrašymų. 7 užrašymai lenkams 
būdingomis formomis – kanonine: Шимонъ – 1 (677), liaudinėmis: 
Шимъко – 2 (682, 699), Шимко – 4 (681 – du, 686 – du). 13 užrašymų 
Rytų slavams būdingomis formomis – kanonine: Семенъ – 6  (689, 
694, 697 ir kt.) ir liaudinėmis: Сенько – 3 (683, 692, 696), Сенъко – 2 
(abu 682), Сенко – 1 (683), Семашко – 1 (681).

14 Forma Сакъ gali būti ir vardo Исаакъ (Izaokas) liaudinė forma.
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89. Stanislovas15 – 38 vardo užrašymai: 21 kanonine forma 
Станиславъ (677, 694, 700 ir kt.), 17 liaudine forma Стась (682, 
686, 698 ir kt.).

90. Steponas, Стефан – 16 vardo užrašymų. 3 užrašymai XVI a. len
kams būdinga forma Щепанъ (677, 683, 690). 13 užrašymų rytietiško
mis liaudinėmis formomis: Степанъ – 10 (682, 690, 703 ir kt.), Стецъ –  
2 (687, 691), Стецко – 1 (697).

91. Teodoras, Феодор – 16 vardo užrašymų rytietiškomis liaudi
nėmis formomis: Федоръ – 12 (675, 678, 708 ir kt.), Хведоръ – 2 (abu 
698), Федко – 2 (681, 698).

92. Teodosijus, Феодосий – vienas vardo užrašymas rytietiška 
kanonine forma: Феодосей (683).

93. Tichonas, Тихон – vienas stačiatikiams būdingo vardo užra
šymas kanonine forma: acc. sg. Тихона (697).

94. Timotiejus, Тимофей – šeši vardo užrašymai rytietiškomis 
formomis. Du užrašymai – kanonine  forma: Тимофей (681), acc. sg. 
Тимофея (689), keturi užrašymai – liaudinėmis formomis: Тимошъ –  
3 (702, 706, 707), Тимохъ – 1 (680).

95. Titas, Тит – vienas vardo užrašymas kanonine forma: Титъ 
(702).

96. Tomas, Фома – trys vardo užrašymai liaudinėmis formomis. 
Rytietiška forma: Хома – 2 (702, 703), vakarietiška forma: Томъко –  
1 (675).

97. Trofimas, Трофим – vienas stačiatikiams būdingo vardo už
rašymas liaudine forma: Трохимъ (682).

98. Urbonas, Урван – vienas vardo užrašymas vakarietiška kano
nine forma: Уръбанъ (687).

99. vaclovas16, Вячеслав – keturi vardo užrašymai lenkams bū
dinga liaudine forma: Венславъ (686, 695, 696) ir gen. sg. Венслава 
(697).

100. Vaitiekus17 – aštuoni vardo užrašymai kanonine forma: 
Войтехъ (679, 688, 675 ir kt.).

101. Valentas, Валент – du vardo užrašymai kanonine forma: 
Валентый (700, 706).

15 Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia šventojo, vardu Stanislovas, nėra kanoniza
vusi. LDK slaviškose žemėse šis vardas buvo vartojamas.

16 Vaclovas – iš čekų kalbos gauta forma. Lenkiškas senasis asmenvardis – Więcesław.
17 Maskvos ir visos Rusios stačiatikių bažnyčia šventojo, vardu Войтех, nėra kanonizavusi. 

Lenkiška vardo forma – Wojciech, LDK buvo paplitusi forma Войтехъ.
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102. Valentinas, Валентин – du vardo užrašymai kanonine forma: 
Валентынъ (681, 700).

103. Vitas, Вит – vienas vardo užrašymas liaudine forma: Витко 
(676).

Nekrikščioniški vardai

Užrašyti 27 skirtingi šiuo metu krikščioniškais nelaikomi vardai. 
Jais užrašyti 38 asmenys. Tai yra 5,9 proc. vardų pavartojimo atvejų. 
Kelis šimtus metų (nuo X a.) krikščionybę išpažįstančioje teritorijoje 
tai išties nemažai. Dažniausiai vardas užrašomas vieną kartą. Tačiau 
yra ir išimčių: vardas Щас(т)ный užrašytas 8 kartus, senovinis rusiš
kas Жданъ – 5 kartus. Vardus Хотень, Хотьянъ galima būtų laikyti 
vieno vardo variantais. Dalis vardų (ypač pavartoti po keletą kartų) 
turbūt buvo vartojami kaip krikšto vardai, dalis galbūt buvo kurių 
nors krikšto vardų liaudinės formos arba šiuo metu leksikografinėje 
literatūroje nepaliudyti krikščioniški vardai. Kai kurie vardai galbūt 
buvo neįskaitomai užrašyti raštininkų ir dėl tos priežasties atrodo kaip 
savarankiški nekrikščioniški vardai arba buvo pravardinės kilmės – 
tokiu atveju jais užrašyti asmenys galbūt turėjo ir kitus – krikščioniš
kus – vardus.

Nekrikščioniškų vardų sąrašas

Аритъ (694), Бугринъ (688), Езофъ18 (701), Жданъ – 5 užrašy
mai (680, 681, 683, 703, 708), Гораинъ (678), Гостило19 (700), Иевъ 
(681), Кирдей (696), Кмита (692), Козелъ (676), Куликъ (699), 
Кунда (688), Курыло (685), Мехведь (699), Нечай (678), Останко 
(704), Рабей (676), Семеянъ (700), Совошъ (687), Сулиянъ (674), 
Суринъ (684), Фалимеръ (674), Ханецъ20 (679), Хотень (706), 
Хотьянъ (680), Шостакъ (676), Щасный – 5 užrašymai (685, 690, 
699 ir kt.), Щастный21 – 3 užrašymai (687 – du, 698).

18 Езофъ – turbūt graikiškas vardas.
19 vardas Гостило SUI (Ukrainietiškų vardų žodyne) su išlyga laikomas senovinio rusiško 

vardo Гостомисл liaudine forma. 
20 Ханецъ – greičiausiai totoriaus vardas. Visas jo įvardijimas: Ханецъ Мордосовъ сынъ 

Корозичъ (679).
21 vardas Щас(т)ный turbūt buvo lotyniško krikšto vardo Feliksas vertinys.
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Išvados

1. Populiariausi Gardino pavieto vyrų bajorų vardai 1567 m. – Jo
nas, Stanislovas, Grigalius, Mikalojus, Matas/Motiejus.

2. Krikščioniški vardai sudarė 94,1 proc. vardų pavartojimo atve
jų, nekrikščioniški – 5,9 proc. atvejų. Dalis dabar krikščioniškais nelai
komų vardų turbūt XVI a. buvo vartojami kaip krikšto vardai.

3. Krikščioniški vardai buvo užrašomi kanoninėmis ir liaudinėmis 
formomis. Vien kanoninėmis formomis užrašyti 33 vardai, vien liaudi
nėmis formomis – 53 vardai, ir kanoninėmis, ir liaudinėmis formomis 
– 17 vardų. Kanoninių ir liaudinių formų pavartota panašiai: šiek tiek 
daugiau liaudinių – 50,25 proc. (303) negu kanoninių – 49,75 proc. 
(300).

4. Dalies vardų formos gali būti vakarietiškos ir/arba rytietiškos. 
Tik rytietiškomis formomis užrašyta 12 vardų. Tik vakarietiškomis 
formomis užrašyti 8 vardai. Ir rytietiškomis, ir vakarietiškomis formo
mis užrašyti 7 vardai. Rytietiškomis vardų formomis užrašytų asmenų 
(161) beveik dvigubai daugiau negu vakarietiškomis vardų formomis 
užrašytų asmenų (89). Neaišku, ar vakarietiškas vardų formas reikėtų 
priskirti tik katalikams (lietuviams arba lietuvių kilmės asmenims), o 
rytietiškas – tik stačiatikiams (rusėnams).

5. yra šventųjų, kuriuos kanonizavusi vien Katalikų arba vien 
Stačiatikių bažnyčia. Vien stačiatikiams būdingų krikščioniškų vardų 
(20) Gardino pavieto vyrų bajorų vardyne yra daugiau negu būdingų 
vien katalikams (7). Tačiau vien stačiatikiams būdingais vardais už
rašyta gerokai mažiau asmenų (38) negu vien katalikams būdingais 
vardais (56). Vien katalikams būdingais vardais užrašytus asmenis 
greičiausiai reikėtų laikyti katalikais (lietuviais arba lietuvių kilmės 
asmenimis), o vien stačiatikiams būdingais vardais užrašytus asmenis 
– stačiatikiais (rusėnais). 

Šaltinis
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ALgIS UZDILA

KIEK MŪSų KALbOS IšLIKĘ  
LENKų PAVARDėSE (A–M)

Lietuvių pavardėms didelės įtakos turėjo lenkų kalba tvarkoma 
Lietuvos kanceliarija. Todėl mūsų pavardėse tiek daug likusių slaviš
kosios kilmės dėmenų: -auskas, avičius, evičius, ickas, inskas, 
evskis...

Iš raštinės, dvaro ir bažnyčios į lietuvių kasdienę kalbą skverbėsi 
buitiniai slaviški žodžiai, kurie lietuviškai kalbančių žmonių ilgainiui 
buvo pradėti vartoti kaip savi. šitaip lietuvių sąmonėje neretai for
mavosi ir tokios pavardės, kurių šaknys veda į svetimas kalbas: Bač-
kaitis, Bačkauskas, Bačkevičius, Bačkis, Bačkys, Bačkius, Bačkulis, 
Bačkūnas, Bačkus, Bačkutis...

Istorijos duomenys rodo, kad Lietuvos kultūra nedaug turėjusi 
įtakos lenkų kultūrai, veikiau pati pasidavusi pastarosios gyvastingu
mui. Daug lietuvių keldavosi į Lenkiją ir dingdavo čia be pėdsakų – 
sulenkėdavo. Tokių dingusių ateivių bent dalį galima susekti iš pavar
džių. Stebėtinai daug lenkų visuomenėje randame pavardžių, kurios 
galėjo susiformuoti tik lietuvių kalbinėje sąmonėje. Tokias pavardes 
turi lenkakalbiai žmonės ir visai neįtaria, kad jų senoliai turėję ryšių su 
Lietuva ir iš ten yra kilę, kad jų protėviai šaknis suleidę kitoje nacijoje. 
Pastebima ir kita lenkėjimo forma – paribiuose, kur susiduria didesnė 
tauta su mažesne, mažesnioji bendraudama greitai pasiduoda didžiajai 
ir vėlgi nutausta, ir drauge ištisi plotai pereina į svetimą kultūrą. Toks 
yra mano gimtojo krašto likimas.

Tyrinėjantiems lietuvių emigraciją į Lenkiją pravartu atkreipti 
dėmesį į pastarojoje šalyje aptinkamas pavardes su lietuviškais dary
bos elementais. Juo labiau tampa įdomu, kai pasversime, kad tokios 
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pavardžių formos daugelį šimtmečių išsilaikė visiškai svetimos kalbos 
terpėje. yra čia išlikusių ir tokių, kurių šiandien Lietuvoje jau neaptin
kama. Taigi šitie tyrinėjimai gali prikelti iš užmaršties ne vieną Lietu
voje buvusį gyvą asmens vardą. štai jų pluoštas.

A
Adamejt – iš Adomaitis (Adomo sūnus). Čia išsaugota lietuviškos 

darybos patroniminė priesaga -ait.
Adamienia – taip užfiksuota ištekėjusios moters pavardė Ado-

mienė, kuri, matyt, buvusi našlė. šią pavardę lenkų kalbinėje terpėje 
per sūnus perėmė ir vyrai.

Adomenas – iš Adomėnas, kuris yra patroniminės priesagos -ėn 
vedinys iš Adomas.

Ajduk – iš Aidukas (Aido sūnus). Čia išsaugota lietuviška šaknis 
drauge su darybos patronimine priesaga -uk.

Akielewicz – kanceliarijos suslavinta pavardės forma iš liet. Ake-
lis, kuri savo ruožtu yra priesagos -el- vedinys (plg. liet. akis, akelė).

Andruczyk – lenk. priesagą -yk atitinka liet. ik-, tačiau ši priesa
ga lenkų kalboje yra baltiškasis paveldas (plg. Omelianczyk).

Andrukaitis – iš Andriukaitis – tai dvigubos priesagos -uk ir 
ait- vedinys iš asmens vardo Andrius. Lenkų kalba pavardę perima 
neiškreipdama, imtinai su galūne.

Andrukanis – iš Andriukonis, kuri yra dvigubos patroniminės 
priesagos uk ir on- vedinys iš Andrius.

Andrukiewicz – kanceliarijos suslavinta pavardė iš Andriukas.
Andrulewicz – iš Andriulevičius, kuri yra suslavinta iš Andriu-

lis / Andrulis. ši yra patroniminės priesagos -ul- vedinys iš Andrius. 
Lenkiškų pavardžių atitikmenys yra Andrzejczyk, Andrzejewicz, An-
drzejewski.

Andrulonis – iš Andriulionis, kuri yra dvigubos priesagos -ul ir 
on- vedinys iš krikštavardžio Andrius.

Andruszkiewicz – suslavinta forma iš Andriuška, kuri yra dvi
gubos priesagos -uš ir k- vedinys iš Andrius.

Angulski – kanceliarijos suslavinta iš Angulio, kuri yra -ul prie
sagos vedinys iš Angys. Lietuvoje tokių pavardžių neišlikę. Plg. anga 
„plyšys, spraga“.

Anikiel – iš Anikėlis, kuri yra priesagos -ėl- vedinys iš Anikė.
Antoniuk – gal iš baltarusių, bet kartais ir iš liet. Antaniukas, 

kuri yra patroniminės priesagos -uk- vedinys.
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Anulewicz – kanceliarijos suslavinta Anulio forma, o ši yra pa
troniminės priesagos -ul- vedinys iš pavardės Anulis ar Anuolis.

Anuszkiewicz – suslavinta forma iš Anuška, kuri yra dvigubos 
priesagos uš ir k- vedinys iš asmenvardžio Anus (plg. lenk. Hanuś).

Anzelewicz – kanceliarijos suslavinta forma iš Anzelis, kurios 
lietuviškumą rodo patroniminė priesaga -el-. ši yra vedinys iš formos 
Anzys, kuris iš krikštavardžio Anzelmas.

Anzulewicz – jos lietuviškumą rodo priesaga -ul-. Pirminė pa
vardės forma turėjusi būti Anzys.

Ardziński – galbūt kai kuriais atvejais suslavinta forma iš neišli
kusios pavardės Ardys, sietina su liet. būdv. ardùs „greit nirštantis“.  
į lenkų kalbą patekusi iš dzūkų tarmės.

Asnyk – dvikamienis asmenvardis, su kurio pirmuoju dėmeniu 
žinomi asmenvardžiai As-manas, As-taras, As-tikas, antrąjį plg. su 
nyk-ti. Dėmuo As- gali būti vakarinių baltų Aš.

Atkaczunas – į lenkų kalbą patekęs fonetiškai beveik neiškreip
tas Atkočiūnas. Tai iš tarmėje vartojamo slavizmo atkočius „audėjas“ 
patroniminės priesagos -ūn- vedinys.

Audul – iš Audulis, priesagos ul- vedinys. Pavardė siejama su 
liet. veiksm. aus-ti – aud-ė. Tokios pavardės LPž nepateikia.

Augusiewicz – suslavinta pavardė Aũgus, gimininga su liet. 
būdv. augùs.

Augustajtis – tai sūnaus pavadinimas nuo Augusto, plg. Juozai-
tis.

Augustajtys – antraip užrašytas sūnaus pavadinimas nuo Augus-
to, plg. Petraitis.

Awin – iš Avinas.
Azarewicz – suslavinta pavardė iš Azaras. Fonetika rodytų, kad 

ji buvusi perimta iš vakarinių baltų (prūsų ar jotvių kalbos), kur aza-
ras „ežeras“.

Azarowicz – suslavinta pavardė iš Azaras. Fonetika rodytų, kad 
ji buvusi perimta iš vakarinių baltų (žr. Azarewicz).

b
Baczkun – iš Bačkūnas.
Baćkun – iš Bačkūnas, kuri yra priesagos -ūn- vedinys iš Bačkis 

ar Bačkys.
Balcewicz – suslavinta forma iš Balčius; liet. balčius „šviesia

plaukis žmogus“.
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Balczeniuk – iš liet. Balčėniukas, kuri yra dvigubos patronimi
nės priesagos -ėn ir uk- vedinys iš liet. Balčius.

Balczun – ryškiausiai atpažįstamas Balčiūnas (nuo Balčius).
Balewicz – suslavinta iš Balčius, kuri išvesta iš Baltramiejaus 

(plg. Balcevičius).
Baliński – suslavinta pavardės forma nuo Balys.
Balita – iš Balyta, priesagos yt- vedinys iš Balys.
Balkus – tai liet. Balkus, kuri yra pejoratyvinės priesagos -k ve

dinys iš Balys.
Balukiewicz – kanceliarijos suslavinta forma iš liet. Baliukas, 

kuri yra patroniminės priesagos -uk- vedinys iš Balys.
Balun – iš Baliūnas, kuri savo ruožtu yra patroniminės priesagos 

ūn- vedinys iš Balys.
Balunowski – kanceliarijos suslavinta forma iš Baliūnas, kuri 

yra patroniminės priesagos -ūn- vedinys iš Balys.
Baluta – iš Baluta, kuri Lietuvoje neišliko, turime tik suslavintą 

jos formą – Balutavičius. Baluta yra priesagos -ut- vedinys iš Balys.
Bała – iš Lietuvoje nežinomos asmenvardžio formos Bala, kuri 

veikiausiai iš Balys (žr. Bałulis).
Bałanda – iš liet. Balanda. Tai veikiausiai pravardinės kilmės iš 

liet. balanda „toks augalas“.
Bałano – tai veikiausiai iš Balana (liet. balana „skala“).
Bałtrukanis – iš Baltriukonis, kuri savo ruožtu yra dvigubos pa

troniminės priesagos -uk ir on- vedinys iš asmenvardžio Baltrius.
Bałtruszkiewicz – suslavinta iš Baltruška, vedinys iš asmenvar

džio Baltrius.
Bałulis – iš liet. Balulis, kuri savo ruožtu yra patroniminės prie

sagos ul- vedinys iš Balys. Fonetiškai perimtas asmenvardis Balulis < 
Balys < Balesius < Boleslovas.

Bałuński – suslavinta iš Bala.
Bałut – iš Balutis, o ši – patroniminės priesagos -ut- vedinys iš 

Balys.
Bandyła – iš Bandyla, fonetiškai tvarkingai perimta, bet Lietuvo

je neišlikusi. Gali būti ji sietina su liet. bandà „turtas“. Dėl priesagos 
plg. Stasyla.

Banel – iš Banelis, kuri yra priesagos -el- vedinys iš Banys, plg. 
krikštavardį Benys, Benjaminas.

Banial – iš Banelis, žr. Banel.
Banialis – iš Banelis, žr. Banel, perimta fonetiškai.
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Baniel – iš Banelis, žr. Banel.
Bargielski – suslavinta iš liet. Bargelis ir la. Bargels.
Barniak – veikiausiai iškreipta iš Berniokas. Su liet. kalba sieja 

ją priesaga -ok.
Bartosik – iš baltų etnonimo bartai su liet. priesaga -ik-, kurią, 

beje, iš baltų turi paveldėję ir lenkai.
Bartoszewicz – sulenkinta iš liet. Bartušis, kuri savo ruožtu kilu

si iš etnonimo bartas (Prūsijos srities bartos gyventojas).
Bartoszewski – sulenkinta iš liet. Bartušis, kuri kilusi iš baltų 

etnonimo bartas (Prūsijos srities bartos gyventojas).
Basałaj – sudurtinė pavardė. Pirmoji šaknis sietina su liet. basas, 

antroji su lajus. Lietuvoje tokios pavardės neaptikta.
Baudis – iš liet. Baudys, vedinys iš apeliatyvo baudys „kuris bau

dina, kursto, ragina“.
Benes – iš krikštavardžio Benas.
Bepirszcz – iš Bepirštis (plg. bepirštis „žmogus, netinkantis ko

kiam darbui, atgrubnagis“).
Bera – galbūt iš Bėrė?
Bermajtys – pavardės šaknis neaiškios kilmės, tačiau priesaga 

ait- sieja ją su lietuvių kalba ir rodo antrosios kartos pavardę.
Bermuta – kaip ir Bermaitis – tos pačios neaiškios kilmės šaknis, 

tačiau mažybinė priesaga -ut- yra ta pati, kaip ir varde Birutė.
Bernaciak – iš Bernačiokas.
Biedul – iš Bėdulis, kuri yra patroniminės priesagos -ul- vedinys 

iš Bėda.
Biełous – pavardė veikiausiai atėjusi iš paribio su baltarusija 

(brus. bielyj „baltas“). Tai dviejų šaknų sudurtinė pavardė. Turime 
lietuvišką atitikmenį Baltaūsis.

Bigiel – iš Bigelis – lietuviško būdvardžio bigas „trumpas“. Prie
saga el- rodo į bigo sūnų. Lenkų kalboje galūnė neišliko.

Bijomin – tokia pavardė žinoma ir Lietuvoje – Bijominas, vei
kiausiai iškreipta iš Bilvinas (LPž).

Bildź – iš liet. Bildžius (plg. bild-ėti). šaknis siejasi su lietuvišku 
veiksmažodžiu bildėti „su triukšmu eiti ar važiuoti“. Lietuvoje žino
mos dar pavardės Bildziukas ar Bildžiukas.

Bilewicz – iš Bilevičius, kuri, kaip ir Biliūnas, yra siejama su liet. 
būdv. bylus „kalbus, šnekus“.

Bilwin – fonetiškai perimta dvikamienė pavardė iš Bil-vinas. Pir
masis dėmuo bil- sietinas su bilti, byloti.
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Biłda – iš Bilda, kurios šaknis siejasi su liet. bildėti. Tai pravardi
nės kilmės pavardė, plg. bilda „bildantis, griozdiškas daiktas“.

Bitel – veikiausiai iš Bitelė, kuri yra priesagos -el- vedinys iš Bitė.
Błusiewicz – kanceliarijos suslavinta forma iš liet. Blusius, plg. 

blusius „neturtingas, blusų turintis žmogus“.
Błuś – kilusi iš liet. blusius „neturtingas, blusų turintis žmogus“. 

Tokia pavardė aptinkama ant kryžiaus Vižainio parapijos kapinėse.
Bobel – mums atpažįstama lietuviškoji pavardės forma – Bobelis.
Bogdziun – priesaga -ūn- sieja ją su lietuvių kalba.
Bogusz – iš Bogužas. Apeliatyvas bogužas „toks prieskoninis 

augalas“.
Boguszewski – suslavinta iš Bogužas (žr. Bogusz).
Bojaruniec – galbūt suslavinta iš Bajorūnas.
Boksz – pavardė, kilusi veikiausiai iš pavardės Bokšys (liet. baks-

noti „lengvai badyti, durstyti“). Lietuvių kalboje tokios pavardės ne
surasta, tačiau išlikusi yra antrosios kartos pavardė Bokšaitis.

Bolkunowicz – suslavinta forma iš Balkūnas, kuri yra patronimi
nės priesagos -ūn- vedinys iš Balkus (žr. Bołkun).

Bołądź – šioje pavardėje atpažįstama lietuviškoji pavardė Balan-
dis, iš naminio paukščio vardo balandis „karvelis“.

Bołkun – pavardės šaknis galėtų būti siejama ir su lenkų vardu 
Bolek (iš Bolesław), tačiau šaknies balsis o gali būti iškreipta iš liet.  
Balkus (iš liet. balkti „balti“). Priesaga -ūn- sieja ją su lietuvių kalba, 
plg. Bačkūnas, Ilgūnas.

Bołtralik – iš Baltralikas, kuri yra priesagų -el- ir žem. ar pr. -ik 
(liet. atliepia uk-) vedinys iš Baltrius < Baltramiejus.

Bołtrukanis – tai lietuviams žinoma pavardė Baltrukonis. Čia 
yra aptinkamos dvi priesagos: -uk ir on-. Antroji priesaga lenkų kal
boje dėsningai išvirto į -an- ir išlaiko galūnę.

Bołtryk – vedinys iš Baltriukas, tik liet. priesaga uk- išvirtusi į 
lenkišką -yk.

Bombala – iš Bambalas „storas, nutukęs vaikas“.
Bondzio – iš Bandžius (žr. Bondziul).
Bondziul – iš Bandžiulis, kuri yra patroniminės priesagos -ul 

vedinys iš Bandžius. ši sietina su liet. banda, taigi bandžius yra gyvu
lių bandos prižiūrėtojas; draugas, bičiulis. ši šaknis siejasi su senovės 
indų bándhu- „ryšys, giminystė, draugystė“.

Boreiko – iš Bareika. Tai patroniminės priesagos -eik- vedinys 
iš Baras.
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Bornejko – gal iš Barneika „barnius mėgstantis žmogus“?
Borsuk – iš pravardinės kilmės Barsukas. Formaliai būtų ją ga

lima laikyti ir lenkiškos kilmės nuo žvėrelio borsuk „opšrus“, tačiau 
pavardės Barsena, Barsys, Barsauskas, Barsevičius rodo ją esant an
trosios kilmės priesagos -uk- vediniu iš Barsys.

Boruć – iš Lietuvoje neišlikusios pavardės Borutis. Su lietuvių 
kalba sieja ją patroniminė priesaga -ut-, kurios minkštasis t lenkų kal
boje dėsningai išvirsta į ć.

Boruta – ši pavardė, labai plačiai paplitusi slavų areale, išlaikė 
lietuvišką priesagą -ut (plg. Birutė).

Brezgiel – turi lietuvišką atitikmenį Brezgėla, siejamą su veiks
mažodžiu brezgėti „krebždėti“. Dėl priesagos -ėl plg. šaukėla „šau
klys“. bet gali būti ir patroniminės priesagos -el- vedinys iš pavardės 
Brezgys.

Bruzgul – iš Brūzgulis.
Brydak – ko gero, gali sietis su lietuviška pavarde Bridikas ar 

Brydis (iškreipta forma iš Briedis). Priesaga ak- lenkų kalboje atitin
ka lietuviškos priesagos formą -ok (plg. meitėliokas).

Bryzgiel – iš Brizgelis, kuri yra patroniminės priesagos -el ve
dinys iš Brizgys. šaknis yra siejama su liet. veiksm. brigzti „irti, pa
šytis“.

Bucewicz – lenkakalbės kanceliarijos perdarinys iš pavardės Bu-
čas, kurios šaknis siejama su liet. bučius „varža žuvims gaudyti“.

Buczel – iš Bučelis.
Budrewicz – kanceliarijos perdarinys iš pavardės Budrys ar Bu-

drius. Taip pravardžiuota budrų žmogų.
Budzejko – iš Budzeika. Tai dzūkų forma su patronimine priesa

ga eik iš Budys ir sietina su liet. veiksm. budinti.
Budzicki – kai kuriais atvejais iš suslavintos Budys, kuri į len

kų kalbą pateko iš dzūkų tarmės Budzys, plg. liet. budys „žadintuvas; 
skautas“.

Budziejko – iš Budzeika.
Budziński – kai kuriais atvejais iš Budzinskas, kuri yra suslavin

ta iš Budys ar Budinas. į lenkų kalbą pateko per dzūkų tarmę.
Budzyński – iš Budzinskas, kuri yra suslavinta iš Budys ar Bu-

dinas (žr. Budziński).
Bugno – iš liet. Būgnas (plg. būgnas).
Bujwid – iš Buivydas. Tai sudurtinė pavardė: bui- sietina su liet. 

buitis, vydas – „vysti, išvysti“.
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Bukałarski – ši pavardė sudaryta lenkų kalboje, bet lietuviškos 
realybės pagrindu. Bukaloriais (pagal žemiausią mokslinį laipsnį ba-
kalaurą, žmonių vadinamą bukaloriumi, lenk. bakałarz) buvo vadi
nami slapti caro laikų lietuvių mokytojai, o slaptas mokyklas vadinta 
bukalarijomis. šitokios pavardės galėjo rastis tais laikais, kai šioje te
ritorijoje lietuvių kalba ėmė mišti su lenkų.

Buksza – iš Bukša, greičiausiai iš liet. bukšas „baužas, be ragų“.
Bulwin – veikiausiai pravardinės kilmės Bulvinas, sietina su 

daikt. bulvė.
Burba – iš liet. Burba (burbėti „murmėti, prieštarauti“).
Burblis – iš Burblys, liet. burblys „kas burba“.
Burbo – iš Burba (žr. Burba).
Burda – iš Burda, plg. Burdinas, Burdulis… Lietuvoje šios pa

vardės formos neaptinkama.
Burkiewicz – čia matome pavardės Buras raidą: būras „pilkas 

nedidelis lietaus debesėlis; pilka spalva“, burkus „pilkis“, kol pagaliau 
iš Burka ar Burkus kanceliarijoje išėjo Burkevičius.

Burnejko – iš Burneika (plg. burna).
Burniewicz – suslavinta iš Burnys ar Burnius (plg. burna).
Burnos – ši pavardė gimininga su liet. Burnys (sietina su burna 

„ertmė tarp lūpų ir gerklės; stiklelis svaigalų“). Taip, matyt, buvo va
dinamas žmogus, mėgstantis išmesti burnelę.

Butkiewicz – tai kanceliarijos suslavintas Butkevičius iš Butka 
ar Butkus, kurios yra pejoratyvinės priesagos -k vediniai. Ši siejama 
su veiksm. būti – buvo.

Butrym – iš Butrimas, kuri yra sudurtinis daiktavardis: pirmasis 
dėmuo sietinas su butas, antrasis su rimti.

Buza – iš Buza, kuri turi apeliatyvą buza „buiza, prasta skysta 
sriuba“.

Buziuk – galėjo kilti iš Lietuvoje paplitusio polonizmo buza 
„prastas lakalas“. Priesaga -uk- rodo pavardės lietuviškumą. Lietuviai 
veršį vadina buziuku „daug lakančiu“.

Buzon – žr. Buza.
Buzun – tai Buzūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn ve

dinys iš Buzas. ši yra kildinama iš liet. buzis „molinis indas su plonu 
kaklu ir neplačiu dugnu, išpūstas per vidurį; toks ąsotis“.

Bykowski – gali būti lenkų kalbos darinys, bet gali būti ir susla
vinta iš liet. Bikas (plg. bikis „trumpas“).
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C
Chałkowski – iškreiptai suslavinta iš liet. Kalkas (plg. kalka „el

geta“) arba Kalkys.
Cieślukowski – suslavinta iš hibridinio asmenvardžio Cesliukas 

(plg. lenk. cieśla „dailidė“). Su lietuvių kalba ją sieja mažybinė prie
saga uk.

Ciunel – iš Lietuvoje žinomos pavardės Ciunis patroniminės 
priesagos el vedinio Ciunelis.

Cyckajtys – iš Lietuvoje neaptinkamos pavardės Cickaitis (iš ne
išlikusios Cickus). Jos daryba lietuviška, tai rodo patroniminė priesa
ga ait (plg. Juozaitis, Petraitis...). šios pavardės Lietuvoje aptinka
ma tik suslavinta forma Cickevičius. šaknį veikiausiai galima sieti su 
liet. veiksm. cicenti „plonai cypsėti, kalbėti“. Tačiau yra galima ir kita 
pavardės daryba: iš daikt. cicys „cycė, lėlė“ su pejoratyvine priesaga 
k- ir galėjo atsirasti pavardė Cickus. O toliau jau kelias atviras.

Cylc – iš Tilčius, kurią lenkų kalba pagavo iš dzūkų Cilcys (plg. 
tiltas).

Cylwik – fonetiškai perimta iš dzūkų Cilvikas „Tilvikas“. Ape
liatyvas tilvikas „toks paukštis“.

Czakis – tai Čakis ar Čekys (plg. tautovardį čekas) – Lietuvoje 
žinomos pavardės išlaikyta forma.

Czapanis – iš Čaponas ar Čeponas.
Czarnialis – iš Černelis.
Czepukajtys – iš liet. Čepukaitis, kuri nuėjusi ilgą raidos kelią ir 

yra kilusi iš Čepukas < Čepas bei Čapas, o tos savo ruožtu iš lenkų 
Szczepan, kuri kilusi iš asmenvardžio Stefan.

Czernel – iš Černelis.
Czernialis – iš žinomos lietuvių pavardės Černelis.
Czywilis – iš lietuvių pavardės Čivilis ar Čivylis, kurios yra pra

vardinės kilmės. Liet. čivylis „kikilių šeimos paukštis“.

D
Dabulewicz – suslavinta iš Dabulis (iš dabus „puošnus“).
Dabulis – lenkų kalboje išlaikyta nepakitusi forma, plg. Jonulis, 

Dabulis, Mažiulis. Tai patroniminės galūnės -ul- vedinys iš liet. būdv. 
dabus „puošnus“.

Dadełło – kilmė neaiški, tačiau samplaikos łł yra būdingos skoli
niams iš lietuvių kalbos.

Dagiel – iš Dagelis, kuri yra priesagos -el- vedinys iš Dagys.
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Dalidonis – gal iš liet. Dalidonis ar Daliduonis? Tokių pavardžių 
Lietuvoje neišlikę. bet didesnė tikimybė, kad tai dėl dvibalsių lenkų 
kalboje nebuvimo yra iškreipta forma iš liet. Dailidonis ar Dailidūnas. 
šios būtų patroniminių priesagų -on ar ūn- vediniai ir siejamos su 
liet. dailidė „stalius, baldžius“.

Damulewicz – tai ilgą evoliuciją nuėjusi pavardė: Adomas – Ado-
mulis – Domulis – Damulis, kur patroniminė priesaga -ul- sieja ją su 
lietuvių kalba.

Daniun – iš Daniūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn ve
dinys iš Danas, Danys ar Danius.

Dargiel – veikiausiai iš Dargėla, kuri yra priesagos -ėl- vedinys 
iš šaknies darga „dargana“. Taip galėjęs būti pavadintas niūkios nuo
taikos žmogus.

Dargiewicz – tai suslavinta forma iš liet. Dargys, kuri sietina su 
liet. dargus, darganotas.

Darżynkiewicz – suslavinta veikiausiai iš pavardės Daržinkus, 
kuri yra priesagos -k- vedinys iš Daržinis.

Dauksza – iš liet. pavardės Daukša, kuri pagal LPž autorius yra 
greičiausiai priesagos su š vedinys iš prieveiksmio daug.

ši pavardė gan populiari Lenkijos teritorijoje. Matyt, pateko ji į 
Lenkiją ir paplito dar Jogailos laikais, kuomet Lietuva su Lenkija su
darė bendrą valstybę.

Daukszewicz – suslavinta pavardė iš liet. Daukša, žr. Dauksza.
Dawgul – iš liet. Daugulis, kuris yra priesagos -ulis vedinys iš 

prieveiksmio daug (žr. Dowgul).
Deguć – tai mums atpažįstamas Degutis.
Degutis – tvarkingai perimta iš liet. Degutis.
Dejnak – veikiausiai iš liet. Dainiukas.
Delnicki – iš suslavintos pavardės Delnickas, kuri yra kilusi iš 

pavardės Delnis, o ši sietina su liet. delnas „rankos plaštaka“. 
Demjaniuk – mažybinės priesagos -iuk- vedinys iš Dzemionas < 

Dzemijonas < Demijonas. Su lietuvių kalba sieja ją priesaga.
Depkun – veikiausiai iškreipinys iš Dapkūnas, kuri yra patroni

minės priesagos -ūn iš Dapkus (plg. Dapkevičius, dabùs).
Derdziuk – iš Derdas, Derda ar Dardas, Darda (plg. dardėti) 

mažybinės priesagos -uk vedinio Derdžiukas, kurią lenkai perėmė 
iš dzūkiškos formos Derdziukas. Tačiau jeigu ši pavardė labai sena, 
galima manyti, kad tai dvikamienis asmenvardis Der-das, Der-da, 
Der-dis. Pirmasis kamienas Der, Dar- žinomas asmenvardžiuose 
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Dar-butas, Der-butas, Der-kintis, antrasis dėmuo gali būti trumpi
nys, redukuotas iki priebalsio -d (plg. Ku-daras, Ba-daras, Kan-da-
ras, Sau-dargas).

Dobuszyński – suslavinta iš Dabušis. Taip įvardintas puošeiva.
Dojna – iš Daina.
Dojnikowski – turi lietuvišką šaknį, sietiną su daina, ir priesagą 

ik (plg. Kopernikas ar žem. Janikė).
Domejko – iš Domeika, kuri yra patroniminės priesagos -eika 

vedinys iš krikštavardžio Damijonas trumpinio Domys. bet galimas 
variantas ir iš Do-manto trumpinio Domas.

Domel – iš Domelis, kuri yra patroniminės priesagos -el- vedinys 
iš Domas (trumpinys iš Adomas). Priesaga el- rodo lietuvišką pavar
dės darybą. žr. dar Domejko.

Domeła – iš Domėla, kuri yra patroniminės priesagos -ėl vedi
nys iš Domas (trumpinys iš Adomas). žr. dar Domejko.

Dowbar – Daubaro iškreipta forma. Tai sudurtinės darybos pa
vardė. Kitos panašios: Dauberis, Dauboras, Daugėlas... Suteikiant 
tokią pavardę turėta omeny didelį barą.

Dowbor – Daubaro iškreipta forma. Tai sudurtinės darybos pa
vardė. Kitos panašios: Dauberis, Dauboras, Daugėlas... Suteikiant 
tokią pavardę turėta omeny didelį barą „lauką“.

Dowejko – tai Doveika. šaknis sietina su liet. dovis „davinys, 
dalis“. Priesaga -eika lenkų kalboje virsta į -ejko, plg. Dzermeika – 
Dziermejko, Mažeika – Możejko.

Dowgiałło – iš liet. Daugėla. Giminingos pavardės: Daugelaitis, 
Daugelas, Daugėlas, Daugėlė, Daugelis...

Dowgiało – iš Daugėla. Tai dvikamienis vardas: pirmasis dau-: 
daug, antrasis gėl-: gelti.

Dowgiełło – iškreipta forma iš liet. Daugėla (žr. Dowgiałło).
Dowgul – iš lietuvių Daugulis, kuris yra priesagos -ulis vedinys 

iš prieveiksmio daug.
Dowksza – jau prieš keturis šimtus metų žinotas veikiau dar var

du buvęs asmenvardis Daukša. Tai priesagos š- vedinys iš prieveiks
mio daug.

Downar – į lenkų kalbą perimta be galūnės iš Daunoras. Tai dvi
kamienė pavardė Dau-noras „daug norintis“.

Downarowicz – suslavinta iš Daunoras, plg. daug norėti.
Dowtort – tai Dautartas. Sudurtinės kilmės pavardė: pirmoji ša

knis dau- sietina su prieveiksmiu daug, antroji tort- (liet. tartas) su 
tarti. Tai daug kalbantis žmogus.
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Dragunajtys – iš Dragūnaitis, kuri yra dviejų priesagų -ūn ir 
ait- vedinys iš skolinio Dragūnas.

Draugialis – tai fonetiškai perrašytas Draugelis. ši pavardė sie
tina su liet. draugas „bičiulis, bendras, pabrolys“. Tačiau bendrinis 
daikt. draugelis „meilužis, svetimoteris“. Taip buvo vadinamas žmo
gus, kuris prisiplakdavo prie draugo žmonos.

Drągiewicz – suslavinta iš Dranga (plg. dranga „aukštas neran
gus žmogus“).

Drodwiłł – iš Drodvila. šios pavardės kilmė nėra aiški, jos Lietu
voje neaptikta. Tai sudurtinis vardas, kurio antrasis dėmuo yra popu
liariai asmenvardžiuose aptinkamas: Eivilas, Survila...

Drucis – tai mūsiškai Drūtys, į lenkų kalbą pakliuvusi sudzūkinta 
jos forma Drucys – galūnės vedinys iš liet. būdv. drūtas „stiprus“.

Druzgala – šaknis paimta iš liet. druzgai „smulkūs šipuliai, tru
piniai“. Tai priesagos -al- vedinys. Lietuviškoji pavardė veikiausiai 
turėjusi skambėti Druzgala arba Druzgalius (plg. Srėbalius).

Drytis – mūsiškai Drūtys – galūnės vedinys iš liet. būdv. drūtas 
„stiprus“.

Duba – pavardė, sietina su liet. Duba (duba „dauba“ ar veikiau 
dubas „nerangus žmogus“).

Dubiejko – iš Dubeika. LPž sieja ją su rus. Dubeiko (rus. dub 
„ąžuolas“). Tačiau ryški patroniminė priesaga -eika leidžia many
ti esant ją lietuviškos kilmės, kurios šaknį reikėtų sieti su liet. dubuo 
„žemės įlinkimas“. Tos pačios logikos turime pavardę Duburas.

Dubiel – patroniminės priesagos -el- vedinys iš liet. pavardės 
Duba, kuri savo ruožtu yra gretinama su daiktavardžiu duba „dauba“. 
balsis i prieš priesagą čia atsirado fonetiškai, kadangi lenkai priebalsį 
b prieš e taria kietai, o pavardėje girdėjo lietuvius tariant b minkštąjį.

Dudanowicz – išvestinis asmenvardis iš liet. Dudonas, kuri sie
tina su liet. daikt. dūda ar veiksm. dudenti. Slavišką priesagą -owicz 
veikiausiai gavo dar Lietuvos lenkiškoje kanceliarijoje.

Dudzin – išvestinė pavardė iš ankstesnės formos Dudis (plg. Ru-
dis), taigi turi tą pačią šaknį, kaip ir Dudanowicz, tačiau ši nuėjusi kitu 
raidos keliu: priesagos -in- vedinys iš pavardės Dūda ar Dudis, tik čia 
liko išsaugota dzūkiškoji forma (dz prieš i).

Dudziński – iš dz. Dudzino tolimesnė raida – kanceliarijoje ga
vusi slavišką priesagą -ski.

Dudź – iš pavardės Dudis. Kadangi lenkai girdėjo čia minkštąjį d, 
vietoj jo atsirado minkštasis lenkų dź.
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Dukszto – iš liet. Dukšta ar Dūkštas, žr. liet. dukštas „piktas, 
įdūkęs“.

Dul – iš Dulys ar Dūlys. šios sietinos su liet. dulas, dūlas „pilkas; 
palvas, palšas“.

Dulewicz – suslavinta iš Dulys ar Dūlys (žr. Dul). 
Dulko – iš Dulkė (plg. dulkė).
Dulkowski – suslavinta iš Dulkė.
Dundul – tai Dundulis (pirmine reikšme – griaustinio ar perkūno 

vardas).
Durtan – liet. Durtonas – patroniminės priesagos -on- vedinys. 

šaknis sietina su liet. veiksmažodžiu durti.
Duś – iš liet. Dusys ar Dusis.
Dykczys – sietinas su liet. vartojamu skoliniu dikčius „stiprus 

žmogus“. Taip galėjęs būti įvardintas storokas, apkūnus žmogus.
Dykty – iš Diktas, kurio apeliatyvas diktas „stambus“.
Dyndul – iš liet. Dindulis (plg. dinda „išdykėlis“, dar dindinėti 

„nieko neveikiant vaikštinėti“).
Dziarmaga – gimininga su Dzermeika, veikiausiai iš Lietuvoje 

neišlikusios pavardės Dzermaga ar Dzermėga.
Dziawer – tai iškreipta Dieverio (žr. Dziewer) forma.
Dzienuć – reikia manyti, kad lietuviškas atitikmuo galėjęs būti 

Dienutis, sietinas su diena „šviesiu paros metu“, arba patroniminės 
priesagos ut- vedinys Denys (Dionizijus). šiaip ar taip ši pavardė ga
lėjusi atsirasti tik lietuvių kalbinėje aplinkoje.

Dziermejko – iš sudzūkintos Dermeikos formos Dzermeika.
Dzierwa – iš Dirva. į lenkų kalbą perimta iš dzūkų Dzirva.
Dziewer – į lenkų kalbą pakliuvusi sudzūkinta forma Dzieveris iš 

Dieveris; liet. dieveris „vyro brolis“.
Dziewulski – iš liet. Dievas dzūkiškos formos patroniminės prie

sagos ul- vedinys Dzievulis, kuri lenkakalbėje Lietuvos kanceliarijoje 
gavo slavišką priesagą -ski.

Dzikiel – iš dz. Dzykelis, plg. išdykėlis.
Dźwielewski – iškreiptai suslavinta forma iš Dvylys (žr. Dźwi-

lewski).
Dźwilewski – suslavinta forma iš Dvylys, sietina su liet. dvylas 

„tamsiai rausvas, žalas; tamsaus veido“. į lenkų kalbą pakliuvo iš dzū
kų tarmės (dz. dzvylas).

Dźwiel – iš liet. Dvylis (žr. Dźwilewski).
Dźwinel – iš Dvynelis, kuri yra priesagos -el- vedinys iš Dvynys. 

į lenkų kalbą atėjo iš dzūkų.
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Dżugiewicz – sulenkinta lietuviškos pavardės Džiugas forma.

E
Ejgierd – iš liet. dvikamienio asmenvardžio Ei-girdas. į lenkų 

kalbą perimtas fonetiškai be galūnės. Pirmasis dėmuo ei- siejamas su 
veiksm. eiti, antrasis gird- su girdėti.

Ejsmont – iš liet. sudurtinio asmenvardžio Eis-mantas. Pirmasis 
dėmuo Eis- sietinas su liet. eiti, eislus „greitas“ (plg. pr. eisei „eiti“), 
„kas greitas“, antrasis -mant-: liet. mantus „stiprus; sumanus“, manta 
„turtas“.

g
Gabała – iš liet. Gabalas (plg. gabalas).
Gabuła – tai Gabulas, Gabula, sietinos su liet. gabulas „gabalas“.
Gadejkis – iš Godeikis ar Gadeikis, galbūt sietinos su liet. godus 

„kuris per daug nori; gobšus, gobus“. Plg. dar guodus „guodžiantis, 
užjaučiantis; gailus, graudus“ (LPž).

Gadejko – tai Godeika ar Gadeika, Gadeikis (žr. Gadejkis).
Gaiduk – iš Gaidukas.
Gajda – atitinka liet. pavardę Gaida, sietina su liet. gaida „nata; 

melodija“.
Gajdziński – suslavinta forma iš Gaidys.
Galas – išlaikyta pavardės grafinė forma – Galas (su galūne).
Galewski – tai suslavinta Galo forma.
Galias – veikiausiai grafiškai iškreipta iš (žr.) Galas.
Galicki – suslavinta Galo forma.
Galiński – suslavinta Galo forma.
Gałaszewski – suslavinta Galo forma (jos fonetinė forma).
Gałaś – iškreipta Galo forma.
Gałażewski – veikiausiai iškreipta ir suslavinta Geležiaus forma. 

Gal menkai kalbą mokantis „vertėjas“ supainiojo šį vardą su galu.
Gałażyn – išvesta iš tarminės formos Geležinis.
Garniewski – suslavinta iš Garnys.
Garnis – iš Garnys.
Gaus – iš Gausys, kuri siejama su liet. gausa „gausybė, daugybė“.
Gawdziś – galbūt suslavinta iš Gaudys (plg. Daugėla : Dowgiało).
Gawinowicz – suslavinta (su priesaga -owicz) iš liet. dvikamie

nio Ga-vinas (plg. Ga-taučius, Eid-vinas). Pirmojo dėmens ga- : go 
(Go-tautis) kilmė neaiški, antrasis -vinas – su sen. liet. -vin- : -vain- – 
vaina „kaltė; priežastis“.
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Gawiński – suslavinta (su priesaga -ski) Lietuvoje nežinoma dvi
kamienė Gavinio pavardė (Ga-vinis), žr. Gawinowicz.

Gawuć – tai Gavutis, sietina su veiksmažodžiu gauti.
Gejdel – iškreipta Gaidelio forma.
Gerwel – Gervelis arba Gervelė, šie – patroniminės priesagos 

el- vediniai iš pavardės Gervė.
Dauguma Lenkijoje gyvenančių Gervelių aptinkama Seinų aps

krityje.
Gibas – iš liet. Gibas (plg. gybti „nykti, menkėti; sveikti, atsigau

ti“.
Gibowicz – suslavinta iš Gibas.
Giedo – iš liet. Gieda, kuri galbūt nedėsningai iš Gėda (LPž).
Giedrojć – tai Giedraitis (iš vardo Giedrius kilusi pavardė Gie-

drys; jo sūnus – Giedraitis).
Giedrowicz – tai kanceliarijos suslavinta Giedraičio forma.
Giedroyć – tai kitaip užrašyta Giedraičio pavardė.
Giedziun – iš Gedžiūnas. Tai patroniminės priesagos -ūn vedi

nys iš Gedžius, kuris sietinas su liet. gedėti.
Giedziuszewicz – iš Gedziušas. Tai priesagos uš- vedinys iš Ge-

džius, sietinas su liet. veiksm. gedėti. į lenkų kalbą atėjusi per dzūkus.
Gieglis – galbūt iš Gėglis. Liet. gėglinis, gėglis „dviejų traukia

mas tinklas“.
Giejłaszewski – suslavinta ir iškreipta pavardė Gailašius, sietina 

su liet. gailėtis; gailus.
Giejsztor – iš liet. Geištoras, kuri savo ruožtu yra kilusi iš dvika

mienio asmenvardžio Geis-taro, sietino su geisti ir tarti (žr. Gieysz-
tor).

Giejsztorewicz – suslavinta Geištoro pavardė (kuri savo ruožtu 
yra kilusi iš dvikamienio Geis-taro (žr. Giejsztor).

Giełażewski – suslavinta forma iš Gelažius.
Giełażyn – iš dzūkiškos formos Gelažinis.
Giełażys – iš dzūkiškos formos Gelažius.
Giełda – iš Gelda.
Gieniul – Geniulis (iš Genys).
Gierdal – iš Girdalius, plg. liet. girdėti. Tai tos pačios priesagos 

al- vedinys, kaip ir miegalius, rūkalius, snaudalius.
Gieruła – iš Gerula, sietina su būdvardžiu geras.
Gierwiel – iš Gervelė ar Gervelis.
Gieysztor – iš liet. dvikamienio vardo Geistaras, plg. la. Geis-

tars, ar vėliau Geištaras bei Geistoras. Pirmasis dėmuo aptinkamas ir 
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kitame varde: Geis-tautas. Pirmoji šaknis geis- siejama su geid, plg. 
liet. Geid-vilas. ši šaknis pasitaiko ir antrajame dėmenyje, pvz., But-i-
geidas, ar pr. Nam-geist, Myl-e-geyde. Šaknis geis (geid-) siejama su 
liet. geisti. Antrasis dėmuo -tar- siejamas su liet. veiksm. tarti.

Gilejsza – galbūt iš Lietuvoje neaptiktos pavardės Gileiša ar Gy-
leiša, kuri sietina su liet. veiksm. gelti, gylė.

Gilis – fonetiškai išlaikyta pavardė Gylys, sietina su liet. veiksm. 
gelti, gylė.

Gimbut – iš Gimbutas, kuri, LPž autorių nuomone, yra kilusi iš 
Ginbutas, plg. ginti ir būti, butas.

Ginel – iš Ginelis (plg. kitas panašias pavardes: Gineika, Ginei-
kis, Gineitis ar Ginelevičius...). Tai patroniminės priesagos -el vedi
nys iš Ginas, sietina su liet. veiksm. ginti.

Ginowicz – suslavinta iš Ginius, plg. ginti „saugoti“.
Gintowt – iš liet. Gintautas.
Giruć – iš Girutis. Giminingos pavardės: Gira, Girulaitis, Giru-

lis, Girutė, sietinos su liet. daiktav. gira.
Girwidź – iš Girvydis, kurią sudaro dvi šaknys: girdėti ir vysti, 

išvysti „pamatyti“. į lenkų kalbą atėjusi iš dzūkų Girvydzis.
Głażewski – redukuotai suslavinta pavardė Gelažis.
Głośna – fonetiškai iškreiptas Gluosnis (plg. gluosnis). šitaip su

tampa su lenkų būdv. głośny „garsus“.
Gniedziejko – iš Gniedeika, kuri yra priesagos -eik- vedinys iš 

slavizmo Gniedis (gniedis „bėris“).
Gordejko – iš Gardeika; gal taip įvardinta išdidų, lenk. hardy, 

žmogų?
Gowgiel – iš Gaugelis, kuri yra patroniminės priesagos -el vedi

nys iš Gauga. Liet. gauga „niekus kalbantis, tauškalius“. Dėl santykio 
ow- : -au plg. Dowgiało : Daugėla.

Grabala – kilmė neaiški, gali būti suslavinta iš Grabelis (LPž) 
arba iš Grabeila „atgrubnagis“.

Grabek – iš Grabys; sietina su atgrabęs, atgrubęs. Taip galėjęs 
būti vadinamas menkas meistras. Priesaga -ek atsiradusi jau lenkų kal
bos dirvoje.

Grablunas – iš Grėbliūnas.
Graboń – veikiausiai iš Grabanius, plg. raganius, samanius.
Grajżul – iš pavardės Graižulis. Tai patroniminės priesagos -ulis 

vedinys. šaknis sietina su liet. daikt. graižas. 
Graużlis – iš Graužlys, sietina su liet. veiksm. graužti „kandžio

ti“.
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Graużul – iš Graužulis. Tai patroniminės priesagos -ulis vedinys 
iš daiktavardžio graužas.

Grażul – iš Gražulis. Tai patroniminės priesagos -ul- vedinys iš 
būdv. gražus.

Grażulis – sveikai fonetiškai perimta pavardė Gražulis (žr. 
Grażul).

Grądzki – suslavinta iš Grandas, plg. dz. grandas „balos pakraš
tys“, grandai „grįstai“.

Grejcz – iš Greičius, plg. liet. greitas, greitis.
Grenda – (žr. Grądzki) iš Granda, kuri sietina su liet. daiktav. 

grandas „tilto grindžiamas medis“.
Groblewski – iš Grėbliauskas, kuri suslavinta iš Grėblys, plg. 

grėbti : graboti.
Gruca – iš Grucė. Apeliatyvas grucė „stambios kruopos“.
Grudziński – Grudzinskas, kuri suslavinta iš Gruda, Grudis, 

Grūdis, Gruodas.
Grybajtys – iš liet. Grybaitis, kuri yra patroniminės priesagos 

ait- vedinys iš Grybas.
Grycel – plg. Gricelis < Gricius < Grigalius.
Grygajtys – iš Grigaitis, tik pagal lenkų fonetikos dėsnius iš

kreipta rašyba. ši savo ruožtu yra patroniminės priesagos -ait vedi
nys iš krikštavardžio Grigas.

Grygielski – suslavinta forma iš Grigelis, kuri yra priesagos -el 
vedinys iš Grigas.

Grygieńć – kilmė ne visai aiški, forma sudaryta iš pavardės Gri-
gentis, kuri veikiausiai kilusi iš Grigėnas (patroniminės priesagos 
ėn- vedinys iš asmenvardžio Grigas). Lenkų ć kamieno gale rodo 
buvus čia lietuviškąjį -t-. Lenkų ausis girdėjo minkštąjį antrą g, todėl 
jį minkštino raide i, žr. Dubiel.

Grygięć – pavardės (žr.) Grygieńć iškreipta forma. Toks rašybos 
dvilypumas rodo pavardės nelenkišką kilmę.

Grygo – iš pavardės Grigas, kuri iš krikštavardžio Grigalius.
Grygojć – iš Grigaitis, kuri yra patroniminės priesagos -ait ve

dinys iš Grigas.
Gryguć – iš pavardės Grigutis, kuri yra patroniminės priesagos 

utis vedinys iš asmenvardžio Grigas. Dėl lenk. ć kamieno gale žr. 
Grygieńć.

Grygutis – iš liet. Grigutis, kuri yra patroniminės priesagos -ut 
vedinys iš Grigas.
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Gryko – vedinys iš pavardės Grikis, apeliatyvas grikas ar grikis 
„smiltingose dirvose sėjamas ruginis javas“.

Gryniewicz – suslavinta forma iš Grinius, plg. liet. būdv. grynas.
Gudaitis – iš liet. Gudaitis, kuri yra patroniminės priesagos -ait 

vedinys iš Gudas (liet. gudas „baltarusis“).
Gudajtis – iš Gudaitis, kuri yra patroniminės priesagos -ait ve

dinys iš asmenvardžio Gudas, sietinos su liet. būdv. gudas „įgudęs“ 
(LKž).

Gudajtys – žr. Gudajtis.
Gudalewicz – suslavinta Gudelio pavardė (žr. Gudajtis). Tai pa

troniminės priesagos -elis vedinys su dzūkiška -alis forma. Matyt, taip 
užkonservuota tarminė pavardė.

Gudecki – suslavinta iš Gudas (žr. Gudajtis).
Gudel – iš pavardės Gudelis, kuri yra patroniminės priesagos 

elis vedinys (žr. Gudajtis).
Gudojć – iš Gudaitis, kuri yra priesagos -ait- vedinys iš Gudas 

(žr. Gudajtis).
Gudolewicz – suslavinta Gudelio pavardės forma (žr. Gudajtis), 

tik čia patroniminė priesaga -el- išvirto į -ol.
Gugała – gal iš pavardės Gugalius ar Gugala, kuri sietina su liet. 

daiktavardžiu guga „kupra; gumbas“. Taip galėjęs būti įvardintas su
kumpęs žmogus.

Gulbicki – suslavinta iš Gulbė.
Gulbierz – suslavinta iš Gulbis ar Gulbys.
Gulbiesz – suslavinta iš Gulbis ar Gulbys (žr. Gulbierz).
Gulbin – iš liet. Gulbinas (plg. gulbinas „gulbių patinas“).
Gulbinowicz – suslavinta iš Gulbinas.
Gulbiński – suslavinta iš Gulbė ir turi apeliatyvą gulbė.
Gurban – iš liet. Gurbonas – priesagos -on- vedinys iš pavardės 

Gurbas, dėl priesagos plg. liet. dirvonas, žiūronas; šaknis gretinama 
su gurbus „vešliai augantis“.

Gurgul – liet. Gurgulis – patroniminės priesagos -ul- vedinys iš 
Gurgis. šaknis gretinama su veiksmažodžiu gurgėti.

Gutajtys – iškreipta forma iš liet. Gudaitis (žr. Gudajtis).
Gużewski – suslavinta iš liet. Gūžys (plg. gūžys „paukščių gur

klys“).
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H
Hańcz – taip iškreipta Ančias (plg. ančia „vandens kanalas“).
Hańczuk – patroniminės priesagos -uk- vedinys iš pavardės An-

čias.
Herbut – ilgesnį slavinimo kelią nuėjusi pavardė iš dvikamienio 

Ger-buto (plg. Ger-vilius, Nar-butas). Pirmoji priebalsio kaita g>h 
bus atėjusi per gudų kalbą.

Herwin – iš liet. Gervinas (plg. gervinas „gervių patinas“).  
H vietoj pirmojo g atėjo per baltarusių kalbą.

Hirnik – iš liet. Girnikas (plg. girnos). žodžio pradžioje priebal
sis h vietoj g atsirado per baltarusių kalbą.

I
Ilg – iš Ilgis. ši pavardė sietina su liet. daikt. ilgis ir būdv. ilgas.

J
Jagiełło – iš Jogaila. Tai dvikamienis asmenvardis Jo-gaila. Pir

masis dėmuo sietinas su veiksm. joti, antrasis su būdvardžiu gailas 
„stiprus“.

Jagiliński – suslavinta (su priesaga -iński) iš dvikamienio Ja-gi-
las. Pirmasis dėmuo ja- : jo- sietinas su jo-ti, antrasis gil- : -gėl- – su 
gel-ti, gil-ti „skaudinti“.

Jagłowski – suslavinta (su priesaga -owski) iš liet. Jagilas.
Jakubanis – lietuviškas atitikmuo Jakūbonis – patroniminės 

priesagos on- vedinys iš krikštavardžio Jokūbas. Priesaga on- lenkų 
kalboje virsta į -an.

Jakubiuk – lietuviškas atitikmuo Jokūbiukas. Tai patroniminės 
priesagos uk- vedinys iš krikštavardžio Jokūbas.

Jakuć – lietuviškas atitikmuo Jakutis, patroniminės priesagos 
ut- vedinys iš Jakas (Jokūbo trumpinys).

Jakutis – iš fonetiškai perimtos Jakutis, iš krikštavardžio Jakū-
bas ir Jokūbas.

Jamiński – iš Ja-minas ar Jo-minas. Pirmasis dėmuo jo sietinas 
su joti.

Janas – iš Janas (Jonas).
Janczuk – patroniminės priesagos -uk- vedinys iš Jančė (žr. Jan-

czulewicz).
Janczulewicz – iš liet. žargoninio Janas išriedėjo Jančė, vėliau 

patroniminis vedinys Jančiulis, kol kanceliarijoje atsirado Jančiule-
vičius.
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Jandulski – suslavinta iš Jandulis. Patroniminė priesaga -ul sie
ja ją su lietuvių kalba.

Jankojć – iš Jonkaitis.
Januć – iš pavardės Janutis, kuri yra patroniminės priesagos -ut 

vedinys iš žargoninio pavarde virtusio krikštavardžio Janas.
Janulewicz – pavardės raida: žargoninė Janas, iš jos Janulis 

(arba Jonulis), kuri kanceliarijoje virto Janulevičiumi.
Janułajtys – iš Jonulaitis, kuri yra dviejų priesagų -ul ir ait 

vedinys iš krikšto vardo Jonas.
Januszanis – pavardės raida: žargoninė Janas, iš jos Janušas ar 

Janušis, vėliau Janušonis, kuri lenkų kalboje virto Januszanis.
Januszewski – suslavinta iš Jonušas ar Janušas.
Januszko – iš Jonuška.
Jańczuk – iš Jančiukas, kuri yra vedinys iš Jančė.
Jarmałowicz – šių pavardžių gausu lenkų, baltarusių kalbose. 

Ji kilusi iš pirminės pavardės Jarmala. Gali būti hibridas: slavų jar 
„vasarinis grūdas“, antrasis dėmuo sietinas su liet. malti. Tačiau tas 
slaviškumu įtariamas jar gali būti liet. žargonas iš joras „pavasario 
sėja, vasariniai javai“ ar jorė „pavasario žalumas“. Taip leistų manyti 
antrasis lietuviškas dėmuo mala. Taigi Jarmala būtų tas žmogus, kuris 
sėja tik vasarinį javą arba anksti mala naujus grūdus. ši pavardė perė
jusi per kanceliariją ir davė minėtąją galutinę pavardės formą.

Jarmołowski – iškreipta Jarmalos forma. ši pavardė kanceliari
joje gavo kitą slavišką priesagą -owski.

Jarmułowicz – iškreipta Jarmalos ir Jarmalavičiaus forma.
Jasiel – iš Jaselis, tai Jasiaus sūnus.
Jasielun – iš Jaseliūnas, kurią su lietuvių kalba sieja patroniminė 

priesaga ūn.
Jasiulewicz – iš žargoninio krikštavardžio Jasius patroniminės 

priesagos ul- vedinys, perėjęs per lenkakalbę kanceliariją.
Jaskanis – tai Jaskonis, patroniminės priesagos -onis vedinys iš 

ankstesnės pavardės Jaskys, kuri savo ruožtu yra kilusi iš žargoninio 
Jasius (žr. Jasiulewicz), pridėjus pejoratyvinę priesagą -k.

Jatowczyc – suslavinta iš dvikamienio Ja-tautas ar Jo-taučius 
(dėl galinės priesagos -yc plg. Bregovič).

Jaźwiński – greičiausiai suslavinta iš Lietuvoje neišlikusios pavar
dės Iešvinas; manoma, kad tai gali būti dvikamienis asmenvardis, kurį 
sudaro du seni baltiški dėmenys – Jaź < Ieš-, kurį gal galima laikyti ar
timu su daikt. iešmas (plg. Ieš-manta, Ieš-tautas), ir nublankusios reikš
mės vin (plg. Vin-baras, Vin-butas, Bil-vinas, Daug-vinas...).
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Jegliński – suslavinta iš liet. pavardės Jeglinis (plg. liet. tarminį 
jeglė „eglė“ – lenk. skolinį jegla).

Jendzul – LPž bando šią pavardę sieti su brus. jenza „aštrialiežu
vis, kandus žmogus“ ar su lenk. jędza „ragana, burtininkė, pikta mo
teris“. Lietuviška patroniminė priesaga -ul- rodo, kad ši pavardė buvo 
sudaryta lietuvių kalboje iš čia vartotos pavardės Jendza. Svetimumą 
patvirtina ir nelenkiška rašyba.

Jeruć – veikiausiai iš žargoninio jaras (plg. joras, žr. Jarmało-
wicz) vedinio su patronimine priesaga sudarytos pavardės Jarutis iš
kreipta forma.

Jewuła – iš Ievulė, kuri yra patroniminės priesagos -ul- vedinys 
iš Ieva.

Jędzul – žr. Jendzul.
Jodango – iš Jodanga. Kilmė neaiški. Greičiausiai tai sudurtinis 

asmenvardis – Jo-danga. LPž tokios pavardės nepateikia.
Jodczyk – iš liet. Juodis (žr. Jodzis).
Jodeszko – iš liet. Juodis (žr. Jodzis).
Jodko – iš Juodka, o ši priesagos k- vedinys iš Juodis, plg. juo-

das.
Jodzewicz – veikiausiai iš liet. Juodis, kuri lenkakalbėje kancelia

rijoje perėjusi evoliuciją ir galutinai lenkų kalbinėje aplinkoje (lenkai 
neturi dvibalsio uo ir paprastina jį iki o, žr. Jodzio ar Jodzis) įgavusi 
galutinę formą.

Jodziewicz – suslavinta iš Juodis (žr. Jodzis).
Jodzikowski – suslavinta iš Juodis (žr. Jodzis).
Jodzio – iš liet. Juodis (žr. Jodzis). į lenkų kalbą pavardė perimta 

iš dzūkų tarmės.
Jodzis – iš liet. Juodis, kuri siejama su liet. būdv. juodas „tamsios 

spalvos“. Išlaikyta net galūnė. į lenkų kalbą perimta pavardės dzūkiš
ka forma.

Jodzys – iš liet. Juodis (žr. Jodzis).
Juchniewicz – galimas ryšys su liet. Jukna (iš juknus „jukus, 

mėgstantis juoktis“).
Judzewicz – veikiausiai išlikusi suslavinta dzūkiška forma iš 

daiktavardžio juodzis. Gal taip įvardinta juodbruvą žmogų.
Jurgiel – patroniminės priesagos el- vedinys iš krikštavardžio 

Jurgis. Lenkų kalboje nelikę galūnės. Lenko ausis girdėjo minkštąjį g, 
todėl rašydami suminkštino jį raide i, žr. Dubiel, Grygieńć.

Jurgielanis – iš Jurgelionis. Tai dviejų priesagų -el ir on vedi
nys iš krikštavardžio Jurgis.
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Jurgielewicz – kanceliarijos suslavinta Jurgelio (žr. Jurgiel) for
ma. Dėl raidės i po g žr. Dubiel, Grygieńć, Jurgiel.

Jurgo – iš krikšto vardo Jurgis.
Jurkian – iš Jurkonas, kuri yra priesagos -on- vedinys iš Jurkus.
Jurkiewicz – suslavinta iš Jurkus.
Jurkiun – iškreipta ir be galūnės likusi pavardė Jurkūnas (patro

niminės priesagos -ūn- vedinys iš Jurkus).
Jurkun – be galūnės likusi pavardė Jurkūnas (patroniminės prie

sagos ūn- vedinys iš Jurkus).
Jurkusz – iš liet. Jurkus (plg. liet. Darius – lenk. Dariusz).
Jusis – iš Jusis, kuri yra trumpinys iš Justinas.

K
Kabik – Kabikas, sietina su liet. veiksm. kabinti, kaboti.
Kaciniel – iš Katinėlis. į lenkų kalbą pakliuvo per dzūkų tarmę 

(plg. kacinas „katinas“).
Kador – Kadaras, iš kadaras „liesas, išdžiūvęs žmogus ar gy

vulys“.
Kajrys – iš Kairys, jo apeliatyvas kairys „kairiarankis“.
Kaklin – iš Kaklinas (plg. liet. daikt. kaklas).
Kaliszuk – su lietuvių kalba sieja ją patroniminė priesaga -uk.
Kalius – iš Kalius. LPž tokios pavardės nepateikia, yra žinomas 

tik patroniminės priesagos -ūn- vedinys Kaliūnas.
Kalwas – tai veikiausiai Kalvis. į lenkų kalbą dažnai taip nerū

pestingai perimamos lietuvių pavardės.
Kałwajtys – Kalváitis, kuris gali būti iš kalváitis „kalvos gyven

tojas“, arba iš Kálvaitis – kalvio sūnus.
Kamiński – iš pirmo žvilgsnio gali ji būti suslavinta iš turimos 

pavardės Kamas, kuri yra kildinama iš žargoninio kamas „neišauklė
tas, storžievis, prasčiokas, sodžionis“. bet gal tai skubota išvada. Kiti 
asmenvardžiai – Kamaitis, Kamutis – rodytų jį lietuvių laikytą savu. 
Visai realus yra ir dar kitoks pavardės kilmės aiškinimas.

Kapliński – suslavinta forma iš Kaplys.
Karalus – Karalius. Fonetiškai išlaikyta sveiką žodį imtinai su 

galūne, tik rašyba skiriasi, nes lenkų raidė l yra visuomet minkšta.
Kardas – iš Kardas. Pavardė sietina su liet. daikt. kardas „lenk

tas kertamasis ir duriamasis ginklas“.
Kardasz – galbūt iš Kardas, kaip Darius : Dariusz, Tomas : To-

masz...
Kardaś – iš Kardas (žr. Kardas).
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Kardel – iš Kardelis, kuri yra patroniminės priesagos -el vedi
nys iš Kardas.

Kardzis – į lenkų kalbą perėjusi sudzūkinta forma Kardzys iš 
Kardis ar Kardys.

Kareło – iš Karėla. Tokios pavardės LPž nepateikia. Artimiausia 
yra Karelis.

Kargul – iš Kargulis ar Kargulys. Kilmė neaiški.
Karna – Karna, iš liet. karna „medžio plona šaknis“.
Karnas – iš Karna arba iš lenkų pravardžiavimo Karnas.
Karniłowicz – lietuviškos priesagos -il- vedinys iš Karna.
Karp – iš Karpys (karpys „karpomis apaugęs, karpotas“).
Karpienia – taip užfiksuota ištekėjusios moters pavardė Karpie-

nė (žr. Adomienia), kuri, matyt, buvusi našlė. šią pavardę lenkų kalbi
nėje terpėje per sūnus perėmė ir vyrai.

Karpiński – kanceliarijoje suslavinta forma Karpys (žr. Karp).
Karpiuk – patroniminės priesagos -uk- vedinys iš Karpys ar 

Karpa.
Karpowicz – suslavinta forma iš Karpys arba Karpa.
Karpusiewicz – suslavinta forma iš pilnos pavardės Karpus.
Karużas – pavardė sietina su liet. Karužas, kuri turi savo apelia

tyvą karužas arba karuža „vaivada; vėliavnešys; prievaizdas“.
Karwel – iš Karvelis, kuri kilusi iš liet. karvelis „balandis“.
Karwiel – iškreipta iš Karvelis (žr. Karwel).
Karwowski – suslavinta pavardė, kuri sietina su liet. šaknimi 

karvė ar karvelis.
Kaszkiel – iš Kaškelis. Galbūt sietina su liet. kaškis „suskis“. 

Patroniminės priesagos -el- vedinys. Dėl atsiradusios po priebalsio k 
raidės i žr. Dubiel.

Kaszkuć – iš liet. Kaškutis (žr. Kaszkiel).
Kawko – iš liet. Kaukas (plg. kaukas „turtus nešanti mitinė bū

tybė“).
Kazela – iš Kazelė ar iš to pačio vardo vedinys Kaziela.
Kelm – iš Kelmas; kelmas „kvailas, nerangus žmogus“.
Kibiłko – veikiausiai iš Kibelka. Apeliatyvas kibelka „netvirta 

koja“.
Kibis – iš Kibis, plg. kibis „varnalėša, dagys“.
Kibisz – iš Kibyšis. Taip įvardinta priekabų žmogų.
Kicun – iš Kiciūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn vedi

nys iš Kicas.
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Kieczeń – iškreipta forma iš liet. Kietenis (plg. kietas).
Kielmel – iš Kelmelis. Tai patroniminės priesagos -el- vedinys iš 

Kelmas.
Kiełpsz – iš Kelpšas, kuri galbūt sietina su liet. kelpšas „klaidus“.
Kierbedź – suslavinta iš Kerbedžio. Asmenvardį reikia gretinti 

su liet. daikt. kerba „vaisių kekė“, kerbedynas „išsikrėtęs krūmas“, 
kerbedukas „toks iš miltų padarytas kukuliukas, ežiukas, švilpikas“ 
ar su veiksm. kerbėti „apaugti, apkibti vaisiais“. 

Kierejsza – iš Kereišis arba Kereiša. Plg. liet. kereiša „kerėpla“.
Kierejszys – iš Kereišis, kuri fonetiškai perimta gan tiksliai, im

tinai su galūne.
Kierkła – iš Kerkla. Liet. kerkla, kerklys „rėksnys“.
Kierkło – iš Kerkla (žr. Kierkła).
Kiersztyn – kilmė neaiški, tačiau šaknį veikiausiai galima sieti su 

liet. kerštas.
Kierun – iš liet. Kerūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn 

vedinys iš Keras, kuri siejama su veiksm. keroti „gerai augti, tarpti, 
šakotis, plėstis“ arba būdvardžiu kerus „plėšrus“.

Kierwajtys – iškraipyta forma iš Kirvaitis, kuri savo ruožtu yra 
patroniminės priesagos -ait- vedinys iš pavardės Kirvis.

Kierwiak – veikiausiai iš Kirviokas ar Kirvėkas (kirvėkas „men
kas kirvis“).

Kiewlak – iš Kiaulėkas (kiaulėkas „nelabai didelis paršas“).
Kieziun – iškreiptas iš Kaziūnas, kuri yra patroniminės priesa

gos ūn- vedinys iš Kazys.
Kieżel – iš liet. Keželis (plg. kežas „neūžauga“).
Kieżun – iš liet. Kežūnas.
Kimszal – iš Kimšelis, kuri savo ruožtu yra patroniminės priesa

gos vedinys iš Kimša (kimša „daug valgantis žmogus“).
Kirkło – iš Kirklys. Plg. liet. kirkinti „erzinti“ ar kirklys „rėks

nys“. žr. dar Kierkła.
Kirtiklis – iš liet. veikiausiai pravardinės (plg. kirtiklis „kirstu

vas“) pavardės Kirtiklis.
Kisło – iš Lietuvoje neužfiksuotos pavardės Kysla (plg. kysla „sil

pnos sveikatos žmogus“) ar žinomos Kislius (liet. kislius „paliegęs, 
silpnos sveikatos žmogus“).

Kiszkiel – iš Kiškelis, kuri išvesta su patronimine priesaga -el iš 
Kiškis, plg. kiškis „zuikis“.

Kiśluk – iš Kisliukas < Kislius (plg. kislius „silpnos sveikatos 
žmogus“).
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Kleban – veikiausiai fonetiškai perimta pavardė Klebonas.
Kleipis – iš Kleipys, sietina su liet. veiksm. kleipti „krypti“.
Klewieć – iš Klevėtis, sietina su liet. veiksm. klevėtyti „niekus 

taukšti“.
Klimas – iš krikštavardžio Klimas.
Klimasara – iš liet. dvikamienio asmenvardžio Klimasara, kurio 

pirmasis dėmuo Klimas, antrasis dėmuo sar- sietinas su liet. sar-ioti 
„siaubti“. LPž šios pavardės nepateikia. Plg. kitas giminingas pavar
des: Sargaudas, Sargedas, Sartautas, Sarys... (Zinkevičius Z. Lietu-
vių asmenvardžiai, p. 132).

Klisz – iš Klišas. Tarmėse apeliatyvas klišas „šlubas, raišas“.
Kliszewski – suslavinta iš Klišys (plg. klišys „šlubis“).
Klukiński – suslavinta veikiausiai iš Kliukis (apeliatyvas kliukis 

„kas daug kalba“).
Klukowski – suslavinta iš Kliukas (plg. kliukas „pasenęs, kliuk

sintis kiaušinis“).
Kłunejko – galbūt iš Kluoneika, kuri besanti tolimesnis vedinys 

iš Kluonys.
Knizio – veikiausiai iškreipta forma iš Knyzė.
Kobeldys – iš liet. Kobeldys (žr. Kobeldzis).
Kobeldzis – per dzūkus perimta forma iš Lietuvoje nefiksuotos 

pavardės Kobeldis, buvusios veikiausiai dvikamienės Ko-beldis (pir
masis dėmuo neaiškios kilmės, plg. Ko-butis, Ko-mantas, plg. dar Ka-
belka, antrasis sietinas su veiksmažodžiu belsti „stuksenti“ ar daikta
vardžiu beldys „beldėjas“).

Kodzik – iš dzūkiškos formos Kuodzikas < Kuodikas, kuri yra 
priesagos ik- vedinys iš Kuodis ar Kuodys, sietinų su daiktavardžiu 
kuodas „plunksnų ar plaukų kuokštas ant galvos“.

Kodź – iš Kodis, plg. liet. daikt. kodis „medinis indas maistui į 
laukus nešti“.

Kojak – iš liet. Kojokas, kuri sietina su liet. koja.
Kojło – galbūt iš liet. *Koila, kuri gali būti perdarinys iš liet. 

Koja, sietina su liet. daikt. koja. Lietuvoje tokia pavardė neaptinkama.
Kojro – iš Káira. Liet. káira „žmogus, kuris viską dirba kaire 

ranka, šulgys“.
Konopko – iš Kanopka – pejoratyvinės priesagos -k- vedinys iš 

Kanopa (kanopa „gyvulių naga“).
Kopernik – ši pavardė nėra anaiptol lenkiška ir iš pirmo žvilgs

nio skamba net vokiškai. Vytautas Mažiulis įrodė, kad Kopernikas yra 
kilęs iš prūsų šeimos: pr. kop-er-n-a (plg. liet. kap-er-n-a „kauburys, 
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kalva, kalnelis“ ar kup-ur-n-a „iškilimas“). Prūsų šaknis kap gimi
ninga su lietuvių kapoti „kirsti“ ar kopti „kilti aukštyn“. Tėvo vardas 
buvo Koperna ar Kaperna – nuo kop-ti „ropštis, kilti aukštyn, sti
prėti ekonomiškai“. Taigi Koperna buvo pasiturintis žmogus. Sūnus 
buvo vadinamas Kopern-ik-s (pr. ir liet. ik- plg. pavardę Budrikas 
– Budrio sūnus, plg. lenk. -ek- – Jan-ek); lenkų kalbos atitikmuo būtų 
Kępowski.

Kordas – veikiausiai iš Kardas.
Kordel – iš Kardelis (žr. Kardas).
Kordol – iškreipta iš Kardelis (žr. Kardas).
Kordowski – iš Kardauskas, kuri yra suslavinta iš Kardas.
Korejwo – iš Kareiva (plg. kareiva „kareivis“).
Korneluk – iš Korneliukas, kuri yra mažybinės priesagos -iuk 

vedinys iš Kornèlis ׀׀ Kornẽlis < Kornelijus, plg. dar Karnelė.
Korpa – iš liet. Karpa (plg. karpa „nedidelė odos atauga“).
Korszuń – iš liet. Karšunis.
Korszyński – suslavinta iš liet. Karšys (plg. karšis „tokia žu

vis“).
Kosa – iš Kuosa.
Kosak – iš Kuosiukas (Kuosos sūnus).
Kossa – iškreipta iš Kuosa.
Kossewski – suslavinta iš Kuosa.
Kossowski – suslavinta iš Kuosa.
Kostun – iš Kastūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn vedi

nys iš krikštavardžio Kostas.
Koszkuć – iš Kaškutis, kuri yra priesagos -ut- vedinys iš Kaškis, 

o ši veikiausiai sietina su liet. daikt. kaškis „niežas, susas“.
Kotas – tvarkingai perimta iš Kotas, plg. šakiakotis.
Kotuk – iš Katukas, apeliatyvas katukas „mažas katinėlis“.
Kotula – iš Katulė, apeliatyvas katulė „maža katytė“.
Kotulski – suslavinta iš Katulis ar Katulė.
Kownacki – slaviškos darybos (priesaga -acki) vedinys iš Kauno 

pavardės nuo miesto vardo lenkiškos formos Kowno.
Kratyński – galbūt suslavinta iš Kratys, plg. Kratulis, sietina su 

liet. veiksm. kratyti.
Kraujutowicz – iš Kraujutavičius, kuri suslavinta iš Kraujutis.
Krauklis – iš Krauklys. Apeliatyvas krauklys „kranklys“.
Krawczuk – plg. Kraučiukas, su liet. kalba sieja ją mažybinė 

priesaga uk- (žr. Omelianczuk).
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Kreipowicz – suslavinta iš Kreipys, sietina su liet. veiksm. kreip-
ti, kraipyti „nurodyti kelią; nelygiai brėžti, kreivai eiti“.

Krejpcio – iš Kreiptys, Kreipčius ar Kreiputis. šaknis sietina su 
liet. veiksm. kreipti „kuria nors linkme pasukti“ ar kreipys „lenktos 
kartys vežimui ar rogėms vairuoti, krivūlės“. Pavardės formoje vis dar 
juntama redukuota priesaga -ut.

Krepsztul – iš pavardės Krepšta patroniminės priesagos -ul ve
dinio Krepštulis (krepšta „žmogus, kuris griebia savintis“).

Krusznis – fonetiškai perimta iš Krušnis, plg. krušnus „gurus, 
trupus“. Tokia pavardė Lietuvoje neužfiksuota, yra tik giminingos 
Kruša, Krušaitis, Krušas, Krušatas, Krušinys, Krušna bei suslavintos 
Kruševičius, Krušinskas, Krušnauskas.

Kruszno – iš Krušna (žr. Krusznis).
Kruszyło – iš Krušila ar Krušyla (plg. krušti „grūsti, trinti“). Dėl 

priesagos plg. Wojtyło.
Kruszyński – suslavinta iš Kruša ar Krušas (žr. Kruszyło).
Krutul – iš Krutulis (plg. krutėti „judėti“). Taip įvardinta gyvo 

būdo žmogų.
Kruwelski – galbūt suslavintas iš Krūvelis?
Krywanis – iš Krivonis. Taip įvardinta Krivio sūnų.
Krzysztofik – iškreipta iš Kristup-ikas < Kristupas. Su liet. kalba 

sieja ją baltiškoji priesaga -ik.
Kubylis – iš Kubilis ar Kubilius. Apeliatyvas kubilius „kubilų 

meistras“.
Kudela – iš Kūdielius (liet. žargone kūdielius „liesas žmogus“).
Kudrycki – iš Kudrys, plg. liet. kudrys „sukčius, padauža“.
Kudryś – savaip perimta pavardė Kudrys (žr. Kudrycki).
Kugid – veikiausiai iš Kugidas, kuri būsianti dvikamienis asmen

vardis (plg. Ku-gaudas).
Kujałowicz – suslavinta forma iš Kūjelis.
Kukis – iš Kukis; liet. kukis „stačiu kampu užriestos šakės šienui 

iš šalinės traukti“. šaknis sietina su liet. veiksm. kukti „svirti, kump
ti“. yra ir iškreipta šios pavardės rašybos forma – Kukiz.

Kuklewicz – gali būti slaviškos kilmės nuo daikt. kukla „lėlė“, 
bet kai kurios šios pavardės (ypač Lenkijos šiaurryčiuose) gali būti ir 
suslavinta forma iš liet. Kūklys (plg. liet. kūklys „šykštuolis; kas kitus 
spaudžia prie darbo“).

Kukliński – veikiausiai suslavinta forma iš Kūklys (žr. Kukle-
wicz).
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Kukuć – iš Kukutis (plg. kukutis „gegutė“ arba „nekrikštytas 
kūdikis“).

Kulasza – iš Kulieša (žr. Kulesza).
Kulbacki – suslavinta iš Kulbis, sietina su liet. kulbė. ši pavardė 

populiari baltarusijoje ir plačiai žinoma Lenkijoje.
Kulesza – iš Kulieša. Pavardės šaknis yra slaviška, tačiau daryba 

lietuviška, galėjusi atsirasti tik lietuvių kalbos aplinkoje.
Kulis – iš Kūlys, sietina su liet. daikt. kūlys „didelis surištas šiau

dų pėdas“.
Kuliś – veikiausiai iš Kūlys (žr. Kulis).
Kulszewicz – suslavinta forma iš Kulšys (plg. kulšis „šlaunis“).
Kumeto – iš Kumeta; kumeta, kumetis „dvaro tarnas“.
Kuprawicz – suslavinta iš liet. Kuprys, kuri sietina su daikt. ku-

pra „nesveikai atsikišusi nugaros dalis“. Apeliatyvas kuprys rodo ku
protą žmogų.

Kuprewicz – suslavinta pavardė Kuprys, sietina su liet. kupra 
„nesveikai atsikišusi nugaros dalis“.

Kuprianowicz – suslavinta iš Kuprys (žr. Kuprewicz).
Kuprowicz – suslavinta pavardė Kuprys (žr. Kuprewicz).
Kupstas – sveikai perimta iš Kupstas, kuri sietina su liet. daikt. 

kupstas „nedidelis iškilimas pievoje, kemsas“.
Kupszta – iš Kupštas ar Kupšta, plg. kupšta „šiaudų ar šieno 

kupetaitė; kupstas“.
Kuras – iš Kuras (kuras „lengvai užsideganti medžiaga“ – taip 

galėjęs būti vadinamas karštakraujis ar karštakošis žmogus).
Kurdziuk – iš Kurdžiukas. Priesaga uk- sieja ją su lietuvių kal

ba. Lietuvoje tokia pavardė neaptikta, artimiausia yra Kurdzikauskas.
Kurmas – pravardžiuojant perimta iš Kurmis (plg. kurmis „po 

žeme gyvenantis žinduolis“).
Kurmiłko – iš Kurmilka, kuri yra priesagų -il ir k- vedinys iš 

Kurmis ar Kurmys.
Kurmiłowicz – suslavinta forma iš Lietuvoje nefiksuotos pavar

dės Kurmila, kuri yra priesagos -il- vedinys iš Kurmis. buvus pavar
dę Kurmila paliudija ir Lietuvoje žinoma pavardė Kurmilavičius bei 
Kurmilevičius.

Kurmin – iš Kurminas, priesagos in- vedinys iš Kurmis (plg. 
kurmis).

Kurp – iš Kurpė (plg. kurpė „toks apavas“).
Kurpiewski – suslavinta forma iš Kurpė (žr. Kurp).

KIEK MŪSų KALbOS IšLIKĘ LENKų PAVARDėSE (A–M)



120

Kuryło – gali būti brus. Kurila, bet gali būti ir lietuvių kilmės Ku-
rila. Dėl priesagos -il plg. kurti : kurila, vaidinti : vaidila, dar viršila.

Kuryłowicz – suslavinta Kurila (žr. Kuryło).
Kusojć – veikiausiai iškreiptai suslavinta iš Kuosaitis, taip iš

kreipti galėta dėl lenkų būdv. kusy „striukas“.
Kuszel – iš Kušelis (plg. kušinti „juodinti“).
Kutyło – iš Kutyla. Priesaga yl- lietuvių pavardėse dažna, pvz., 

Jonyla, Virbyla... Tokios pavardės Lietuvoje neišlikę. šaknį galima 
sieti su daikt. kutas „papuošimas iš siūlų, spurgas“ ar su veiksm. kusti, 
kuto, at-kuto, pra-kuto „gautis; prasigyventi“ (plg. dar kutinti „ku
tenti; daryti, kad atkustų“).

Kwapień – iš Kvapienis (plg. kvapas „kvėpavimas; aromatas; 
dvasia“).

Kwiecień – iš dzūkiškos formos Kviecienis < Kvietienis (plg. 
kvietys „maistinis grūdas, iš kurio miltų kepami pyragai“); dėl dary
bos žr. dar Rugienis.

Kwieciński – suslavinta forma iš Kvietys (plg. kvietys „miltinis 
grūdas“).

L
Ladra – iš Liodrė. Germ. skolinys liodrė „kapojinės lovys“. ši 

pavardė Lietuvoje neužfiksuota.
Lauryn – iš Laurynas. ši pavardė yra priesagos -yn- vedinys iš 

Lauras. Lenkiškas pavardės atitikmuo būtų Wawrzyn.
Lejmel – grafiškai perimta Laĩmelio pavardė. yra ji priesagos -el 

vedinys iš Laimis. Laimelio pavardės pejoratyvinis kirtis yra išlaiky
tas šaknyje (plg. Skùstelis).

Lendo – iš Lenda („landus žmogus“).
Lenkiewicz – suslavinta forma iš Lenkus, plg. Lenktys.
Lenkowski – suslavinta forma iš Lenkus, plg. Lenktys.
Lewkiewicz – iš Liaukevičius, kuri yra suslavinta forma iš Liau-

kus ir galbūt sietina su liet. liaukti „daug gerti“ arba liaukoti „vemti“.
Lewkowicz – iškreipta pavardės forma iš Liaukevičius.
Licwinko – žr. Lićwinko.
Lićwinko – tokia pavardės forma nusako žmogaus buvusią lietu

vių tautinę priklausomybę. Lietuvoje tokių pavardžių nėra.
Linkiewicz – kanceliarijoje suslavinta iš Linka.
Lipnicki – suslavinta iš Lipnius ar Lipnys. Sietina su liet. lipnus 

„meilus, malonus, lipšnus; greit susitariantis“.
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Lipszyc – suslavinta forma iš Lipšys, kuri sietina su liet. būdv. 
lipšnus „meilus, malonus“.

Litawa – tokia pavardė nusako buvusį lietuvį. Lietuvoje tokių pa
vardžių nėra.

Litwicki – tokia pavardės forma nusako žmogaus buvusią lietu
vių tautinę priklausomybę.

Litwiejko – iš deformuotos formos Litveika (žr. Litwin).
Litwin – taip lenkai vadino lietuvį, kol pagaliau susiformavo pa

vardė.
Litwinczuk – iš Litvinčukas, taip lenkų buvo su lietuviška prie

saga -uk- pravardžiuojamas lietuvio sūnus.
Litwinienko – taip lenkai vadindavę galbūt prastai kalbantį lie

tuvį.
Litwiniuk – tokia pavardės forma nusako žmogaus buvusią lie

tuvių tautinę priklausomybę.
Litwinko – taip lenkų aplinkoje buvęs pravardžiuojamas lietuvis.
Litwinowicz – tokia pavarde lenkiškoje aplinkoje buvęs pravar

džiuojamas lietuvis.
Litwiński – taip lenkų nusakyta žmogaus tautinė kilmė.
Lulewicz – suslavinta pavardės forma iš Liūlys (liet. liūlys „1. iš 

nosies tekančios gleivės; 2. vabalas; 3. nerangus, nutukęs žmogus“). 
Viena iš šių savybių galėjo apibūdinti atitinkamą žmogų. Tačiau pa
vardės šaknį galima sieti ir su veiksm. liūliuoti „supti, migdyti“.

Ł
Łabieniec – gal ir lenkų kalboje pavadintas labas žmogus, gerutis.
Łabudź – iš liet. Labutis.
Łabutis – iš Labutis, plg. labas „geras, sveikas“.
Łangowski – suslavinta forma iš Lungys, kuri sietina su liet. lun-

gys „aukštas, sulinkęs žmogus“. Vargu ar šią pavardę įmanoma sieti 
su liet. daikt. langas „įstiklinta anga sienoje“.

Łankiewicz – suslavinta forma iš Lankas.
Łapiński – suslavinta iš Lapė. Apeliatyvas lapė „miško plėšrus 

žvėrelis; taip apibūdinamas gudrus žmogus“.
Łapo – gali būti iš Lapas, Lapė ar Lopas.
Łapszys – iš Lapšys, sietinas su liet. lapšas „silpnas, nesveikas, 

lopšnus“.
Łapuć – iš Laputis, Lapės sūnus.
Łatwajtys – iš Latvaitis < Latvis + patroniminė priesaga -aitis 

(plg. etnonimą latvis), Latvio sūnus.
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Łatwis – iš Latvis.
Ławrukajtis – iš Laurukaitis; kuri sudaryta su dviem priesago

mis uk ir ait iš vardo Lauras.
Łejmel – iš Laĩmelis; pejoratyvinis kirtis šaknyje (žr. Skùstelis), 

patroniminės priesagos -el- vedinys iš asmenvardžio Laĩmis.
Łempicki – veikiausiai iškreipta iš Lumpickas, kuri bus suslavin

ta iš Lumpis, plg. liet. lumpis „kas nevikrus; klišakojis; kas eidamas 
klumpa“.

Łojuk – iš Lajukas, patroniminės priesagos -uk- vedinys iš Lajus.
Łubiarz – greičiausiai suslavinta iš Lubys. Taip apibūdinamas ne

rangus žmogus.
Łubowicz – greičiausiai suslavinta iš Lubys.
Łuczun – iš Lučiūnas, kuri galbūt yra priesagos -ūn- vedinys iš 

krikšto vardo Lucijus.
Łuksza – iš Lukša, matyt, pravardinė pavardė, sietina su liet. luk-

šas „didelėmis nulinkusiomis ausimis; nevikrus; žioplas“.
Łukszuk – iš Lukšiukas, kuri yra patroniminės priesagos -uk 

vedinys iš Lukša (žr. Łuksza).
Łukuć – iš Lukutis, kuri yra patroniminės priesagos -ut- vedinys 

iš krikštavardžio Lukas.
Łupiński – lenkų kalboje Lapinsko pavardė įgavusi Lupinsko 

formą, taip teigia LPž. bet galima manyti, kad dar lietuvių kalboje 
galėjo susiformuoti pavardė Lupys nuo veiksmažodžio lupti, ką rody
tų ir gretimos pavardės Lupeika ar Lupeikis, ir tik tada kanceliarijoje 
atsirasti Lupinskas.

Łyskojć – iš lenk. Łysko galėjo ateiti į liet. kalbą Liska, iš kurios 
susiformavo Liskaitis, kuri perimta atgal į lenkišką gruntą pateikė mi
nimą pavardę. šią pavardę su liet. kalba sieja priesaga -ait.

M
Macianis – iš Mačionis. Tai on- priesagos vedinys iš Mačys.
Maciejun – iš krikštavardžio Motiejus susiformavo patroniminės 

priesagos vedinys Motiejūnas, kuris ir pateikė lenkų kalbai minimą 
formą.

Maciejunas – čia lenkų kalboje išliko Motiejūno pavardė visai 
nepažeista, net su galūne. Ją turėjo pernešti žmonės, kurie visiškai lie
tuviškai nekalbėjo.

Maciuk – iš dz. Maciukas, priesagos uk- vedinys iš Mačys.
Maciukanis – iš dz. Maciukonis. Tai dvigubos priesagos -uk ir 

on- vedinys iš Mačys.
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Maciulewicz – iš suslavintos Mačiulis.
Maciulewski – patroniminė priesaga -ul- rodo lietuvišką kilmę. 

Taip galėjo suslavėti Mačiulis.
Macuk – iš Macukas, kuris yra patroniminės priesagos -uk ve

dinys iš Mačys ar Matas.
Maculewicz – ta pati patroniminė priesaga -ul, kaip ir ankstes

nėje pavardėje. Tai suslavinto Mačiulio antras variantas.
Maczułajtys – ryšį su lietuvių kalba nurodo dvi lietuviškos pa

troniminės priesagos -ul ir ait. Tai Mačiulaitis, iš to pačio Mačiulio, 
prieš kurią ankstesnis buvo Mačys, kilęs iš krikštavardžio Matas.

Magalas – iš Magalas, kurią galima gretinti su pažįstama pavarde 
Magalenga. į lenkų kalbos dirvą buvo perkelta nepažeista.

Magalengo – iš Magalenga.
Magalenko – tai ta pati Magalenga, tik šiek tiek fonetiškai iš

kreipta.
Magolengo – iš Magalenga.
Majchrzak – iš Maišakas, kurio iškreiptai rašoma šaknis sietina 

su liet. maišas, tuo tarpu liet. priesaga -(i)uk- išversta į lenkišką -ak.
Makal – iš Lietuvoje neišlikusios pavardės Makalas, kuri sietina 

su veiksm. makaluoti „maišyti“ arba su daikt. makalynė „jovalas“.
Makowski – populiari Lenkijoje pavardė Makauskas.
Makuć – iš Makutis. Tai patroniminės priesagos -ut- vedinys iš 

Mãkis ar Makỹs. Plg. liet. mãkas „kas vaikšto iškėlęs galvą“.
Makulski – suslavinta iš Makulis, ši priesagos ul- vedinys iš 

Makys, plg. liet. makas „makštis“, makoti „bristi, klampoti“.
Makuła – suslavinta forma iš Makula ar Makulis.
Maldis – iš Maldis ar Maldžius. Plg. maldauti „nuolankiai pra

šyti“.
Małdażys – iš sudurtinės pavardės Moldažys (plg. molis ir dažy-

ti). Moldažiu buvo vadinami prasti tapytojai, teplioriai.
Małka – sietina su Malkus ar Malka; liet. malka „nevykėlis, išti

žėlis“.
Małkiński – suslavinta Malkiaus ar Malkos pavardė.
Małkowski – kita forma suslavinta ta pati Malkiaus ar Malkos 

pavardė.
Małunowicz – suslavinta iš Malūnas.
Mantiuk – lietuvių pavardėms būdinga šaknis sudurtiniuose as

menvardžiuose: Josmantas, Mantautas, Mantvydas ir varde Mantas. 
Plg. mantus „sumanus“ ar manta „turtas“.
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Marcejonis – greičiausiai iškreiptas Marčius į vardą Marcėjus, 
iš kurio priesagos -on (plg. Janonis) vedinys. į lenkų kalbą perėjo 
imtinai su galūne (žr. Maciejunas).

Marculewicz – suslavinta iš Marčiulis, kuri yra patroniminės 
priesagos ul- vedinys iš Marčius. į lenkų kalbą atėjo ji iš dzūkų for
mos Marculis.

Marczak – iš Marčėkas, kuris yra priesagos -ėk- vedinys iš Mar-
čius.

Marczewski – suslavinta pavardė iš Marčius.
Marczuk – plg. Marčius, iš kurio patroniminės priesagos -uk 

vedinys Marčiukas.
Margiel – suslavinta pavardė iš Margelis, kuri yra patroniminės 

priesagos el- vedinys iš Margis.
Margielewski – suslavinta pavardė iš Margelis (žr. Margiel).
Margiewicz – suslavinta pavardė iš Margis.
Margol – iš Margalis (plg. margas „raibas“).
Markielanis – iš Markelionis, kuri yra dviejų patroniminių prie

sagų -el ir on- vedinys iš Markelionis.
Masal – iš Maselis, kuri į lenkų kalbą atėjo iš dz. Masalis. Tai 

priesagos el- vedinys iš Masys.
Masalski – iš Masalskis, kuri yra suslavinta iš Maselis (žr. Ma-

sal).
Masiul – iš Masiulis, kuri yra -el- priesagos vedinys iš Masys.
Masiulaniec – suslavinta iš Masiulionis, kuri yra priesagų -ul ir 

on- vedinys iš Masys.
Masiulewicz – suslavinta iš Masiulis, kuri yra priesagų -ul ir 

on- vedinys iš Masys.
Massal – iš Maselis (žr. Masal).
Matejko – iš Mateika. Pavardės šaknis siejasi su krikšto vardu 

Matas. Tačiau su lietuvių kalba sieja ją patroniminė priesaga -eik. 
Matuk – iš Matukas (Mato sūnus).
Matukanis – iš Matukonis, kuri yra patroniminės priesagos -on 

vedinys iš Matukas.
Matukiewicz – iš Matukas, kuri yra patroniminės priesagos -uk 

vedinys iš Matas. 
Matulanis – iš Matulionis. Tai dvigubos priesagos -ul ir on ve

dinys iš krikštavardžio Matas.
Matulewicz – iš Matulis, kuri yra patroniminės priesagos -ul 

vedinys iš Matas.
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Matułajtis – iš Matulaitis. ši yra dvigubos priesagos -ul ir ait 
vedinys iš Matas.

Mawduk – iš Maudukas, kuri yra patroniminės priesagos -uk 
vedinys iš Maudys ir sietina su liet. veiksm. maudyti.

Mazgaj – iš neaiškios kilmės priesagą turinčio asmenvardžio 
Mazgas (plg. mazgas „neūžauga“).

Mażejko – iš Mažeika.
Mażul – iš Mažiulis. Taip įvardinta nedidelio ūgio žmogų.
Medwid – iš sudurtinės pavardės Medvydas. įdomu tai, kad Lie

tuvoje jau ši pavardė neužregistruota. Tai sudurtinis asmenvardis. Pir
mąją šaknį galima sieti su liet. daikt. medė „miškas, giria“, antrąją su 
vysti „išvysti, pamatyti“. Gal taip buvęs pavadintas miško prižiūrėto
jas?

Mentel – iš Mentelis, Mentelė, patroniminės priesagos -el vedi
nių iš Mentė.

Miciunas – iš Miciūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn ve
dinys iš Micius.

Mickiewicz – lenkiškai suformuota pavardė iš Mickus.
Mielziuk – neaiškios kilmės, galbūt iš Melžiukas, kurį galima 

sieti su veiksmažodžiu melžti? Lietuvoje tokia pavardė nežinoma, tuo 
tarpu Lenkijoje yra jų ne viena.

Mieszkiełło – iš Meškėla.
Miezio – iškreipta iš Miežis ar Miežys (plg. miežis „pašarinis grū

das“).
Mięturko – galbūt iš Menturis. Mažybinė priesaga -k- galėjusi 

atsirasti jau lenkų kalboje.
Mikielski – suslavinta iš Mikelis, o ši priesagos el- vedinys iš 

Mikas.
Mikołajun – iš Mikalojūnas. Tai patroniminės priesagos -ūn ve

dinys iš krikštavardžio Mikalojus.
Mikołejko – sulenkinta iš liet. Mikaleika, kuri savo ruožtu kilusi 

iš asmenvardžio Mikolas (Mykolas).
Mikuć – iš Mikutis, kuri yra patroniminės šaknies -ut- vedinys iš 

krikštavardžio Mikas.
Mikulak – iš Mikuliokas. Jos ilga istorija. Ištakos yra Mikas, vė

liau Mikulis, dar vėliau prisidėjo pejoratyvinė priesaga -ok-. Lietuvoje 
artimiausia pavardė yra Mikulionis.

Mikulewicz – iš Mikulevičius, kuri yra suslavinta iš Mikulis, o ši 
iš Mikas.
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Mikulski – suslavinta iš Mikulis. Patroniminė priesaga -ul sieja 
ją su lietuvių kalba.

Milewski – suslavinta iš Milius. šitaip įvardintas buvo žmogus, 
kuris vėlė milą.

Miłosz – iš Milošas. Taip įvardinta žmogų, kuris vėlęs milus.
Miłun – veikiausiai iš Milūnas, kuri yra vedinys iš Milius. Taip 

vadinta milą veliantį žmogų.
Mindziukiewicz – suslavinta iš dzūkiškos formos Mindziukas, 

kurios šaknis sietina su liet. veiksm. mindžioti „trampti“. Tokios pa
vardės Lietuvoje neužfiksuota.

Minksztyn – iš Minkštynas. Tokios pavardės Lietuvoje neaptik
ta. Artimiausios jai žinomos yra Minkštimas ir Minkštis.

Misiuk – iš Misiukas, kuri yra patroniminės priesagos -uk vedi
nys iš žargoninio vardo Misius (plg. rus. Michail).

Misiukanis – iš Misiukonis, ši yra dviejų priesagų -uk ir on 
vedinys iš Misius.

Misiukiewicz – suslavinta iš Misiukas. Tik patroniminė priesaga 
uk- sieja ją su lietuvių kalba.

Misiun – iš Misiūnas, kuri yra patroniminės priesagos -ūn vedi
nys iš Misius.

Miszkiel – iš Mišk-elis, kuri yra priesagos -el- vedinys iš Miškas 
< Mykolas.

Miszkiewicz – suslavinta iš Miškas (žr. Miszkiel).
Mociun – galbūt iš Mačiūnas, patroniminės priesagos -ūn vedi

nio iš Macius ar Matas?
Moczulewski – suslavinta iš Mačiulis (patroniminės priesagos 

ul vedinio iš Mačius ar Matas).
Moczulski – suslavinta iš Mačiulis (patroniminės priesagos -ul 

vedinys iš Mačius).
Moćkun – iš Mockūnas – patroniminės priesagos -ūn- vedinys iš 

Mockus (iš krikšto vardo Motiejus, Matas, Mackus).
Modzalewski – perdirbta iš Medelis. Tai Medeliauskas, mūsiš

kiau – Medeliūnas.
Modzolewski – perdirbta iš Medelis. Tai Medeliauskas, mūsiš

kiau – Medeliūnas.
Moluszys – iš Moliušis. Taip įvardinta prie molio turėjusį žemę.
Moniuszko – sudėtingas raidos kelias. Kai kas mano, kad iš sko

linio Manas (vok. Mann – tokia pavardė) pridūrus priesagą -uš atsi
rado Maniušis, iš kurios su pejoratyvine priesaga -k- susidarė Maniuš-
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ka, kuri lenkų kalboje dėsningai išvirto į Moniuszko. Tačiau įmanomas 
ir kitoks žvilgsnis. 

Moniuška – yra dvigubos priesagos -uš ir k- vedinys (plg. Ka-
luška iš kaluška „prastas kalvis, kalinėtojas“). Galbūt yra gimininga 
su pavardėmis Maneika, Maneikis, Manelis, Manionis, Maniūnas, 
Maniušis, Moneika, Monis, Monius. LPž autoriai mano, kad šias pa
vardes veikiausiai galima sieti su lietuvišku veiksmažodžiu manyti. 
Kaip Moneika santykiauja su Maneika, taip Moniuška su Maniuška. 
Maniuškos pavardė yra kilusi iš daikt. maniuška „nerealiai galvojan
tis“. balsių o : a kaita yra galima lietuvių tarmėse (ratai : rotai, braliai 
: broliai), bet galėjo ji įvykti jau pačioje lenkų kalboje (plg. nagas : 
noga, vanduo : woda, zara : zorza).

Mordel – šaknis neaiškios kilmės, tikriausiai skolinys, tačiau 
priesaga el- sieja ją su lietuvių kalba.

Motuk – Matukas, kuri yra priesagos -uk- vedinys iš krikštavar
džio Matas.

Motulewicz – iš Matulis, ir suslavinta į Matulevičius. Priesaga 
ul- rodo šią pavardę susiformavus lietuvių kalbos aplinkoje.

Motulewski – kitaip suslavintas Matulis.
Możejko – iš Mažeika, kuri sietina su liet. būdv. mažas.
Możuch – galbūt iškreipta iš Mažukas? Taip būtų įvardintas ne

didelio ūgio žmogus.
Muras – iš Mūras. Apeliatyvas mūras „mūryta siena“. Taip įvar

dinta stiprų žmogų.
Mużyło – iš liet. Mužila ar Mužilas. Veikiausiai gali būti siejama 

su mūža „žioplys“. Priesaga -yla lenkų kalbai nėra būdinga, tuo tarpu 
lietuviškų pavardžių su -il ar yl taikosi neretai.

Myszukiewicz – gali būti suslavinta iš Mišas < Mykolas. Tačiau 
kai kuriais atvejais gali būti trumpinys iš dvikamienio asmenvardžio 
Miš-tautas.

ALgIS UZDILA (g. 1937 m. Kreivėnuose, Punsko valsčiuje) – mokytojas, ra
šytojas, kultūros veikėjas. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Sugrįžęs me
tus laiko dirbo Seinų, vėliau Punsko licėjuose. Subūrė „Jotvos“ choreografinį 
sambūrį ir ilgus metus jam vadovavo. Sudarė penkis lietuvių kalbos vadovėlius 
pagrindinei mokyklai. Išleido kelis poezijos rinkinius.

Algis Uzdila
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VILIJA RAGAIšIENė

VAIZDINGOJI PUNSKO IR SEINų  
šNEKTų LEKSIKA

Apie dabartinės Lenkijos teritorijoje esančias lietuvių šnektas, 
gyvenusius ir gyvenančius lietuvius rašyta daug. įvairiais aspektais 
kalbininkų tirta Punsko ir Seinų šnektų fonetika ir kirčiavimas, grama
tinė sistema (ypač morfologija), nagrinėta sociolingvistinė situacija ir 
sociokultūrinis kontekstas1. Ko gero, mažiausiai tyrėjų dėmesio iki šiol 
sulaukusi leksika. Lingvistinėje literatūroje atkreiptas dėmesys tik į 
įdomiausią leksikos sluoksnį – dialektizmus, šioms šnektoms būdingus 
žodžius ir jų reikšmes, rečiau užrašomus skolinius2. Didesnės apimties 
leksikos tyrimų nebuvimas pirmiausia aiškintinas šaltinių stoka – iki 
šiol neišleistas nei šių šnektų žodynas, nei stambesnis tarminių tekstų 
rinkinys3.

Straipsnio objektas – Punsko ir Seinų šnektų vaizdingoji leksika. 
Tikslas – ne tik aprašyti Lenkijos lietuvių šnektų vaizdingąją leksiką, 
bet ir atskleisti tiriamų ir artimiausių pietų aukštaičių patarmės šnektų 
šio leksikos sluoksnio vartosenos panašumus ir skirtumus.

1 Apie atliktus Punsko ir Seinų šnektų tyrimus ir tyrėjus plačiau žr. D. Mikulėnienė,  
A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, N. birgelienė, Lietuvių tarmių kaita XXI a. 
pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius, 2016, p. 13–34. 

2 J. Macukonienė, ž. Markevičienė, „būdvardžių ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose“, 
Acta Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 533–540; b. Vaičiulienė, „Punsko šnektos diferencinis 
žodynas“, Terra Jatwezenorum, 2013, nr. 5, p. 180–203.

3 Nedidelės apimties tarminių tekstų galima rasti moksliniuose ir diplominiuose darbuose. 
Išskirtini 1959 m. parengti Algio Uzdilos Kreivėnų kaimo tarmės aprašo tekstai (rankraš
tis). 
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Straipsnyje nagrinėjama leksika surinkta iš 2013–2015 m. Punsko 
ir Seinų šnektų apylinkėse įrašytų garso įrašų4. Daugiausia duomenų 
sukaupta iš lietuviškosios Punsko dalies, t. y. paties Punsko ir aplinki
nių kaimų (Kreivėnų, Ožkinių, šlynakiemio, Trakiškių, Kampuočių, 
Valinčių, Vaitakiemio ir kt.)5. 2013–2015 m. įrašų medžiaga palyginta 
su Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve 
saugomų XX a. 8–9 deš. garso įrašų duomenimis, publikuotų ir ran
kraštinių tekstų faktais, mokslinių darbų ir kitų šaltinių pavyzdžiais.

Apibendrinus sukauptą medžiagą matyti, kad Punsko ir Seinų, 
kaip ir kitose pietų aukštaičių, apylinkėse gyvenančių tarmės atsto
vų kalba yra labai vaizdinga ir išraiškinga. Vaizdingoji leksika ne tik 
suteikia pasakojimams gyvumo ir skambumo, bet ir atskleidžia ją 
vartojančios bendruomenės pasaulėvaizdį ir jo raišką. šiam leksikos 
sluoksniui būdingas ekspresyvumas, emocingumas, dinamiškumas ir 
vertinamasis aspektas (pasigėrėjimas, pasididžiavimas, niekinimas, 
menkinimas ir pan.). Taigi vaizdingoji leksika – deminutyvai, frazeo
logizmai, vaizdingieji posakiai ir žodžiai, sinonimai, palyginimai, per
keltine reikšme vartojami žodžiai, keiksmažodžiai, jaustukai ir ištiktu
kai – kalbą daro gyvesnę, įtaigesnę, skambesnę ir įdomesnę. Tiriamose 
šnektose daugiausia rasta deminutyvų, perkeltine reikšme vartojamų 
žodžių, palyginimų ir frazeologizmų. Palyginti nedaug užrašyta vaiz
dingųjų posakių ir keiksmažodžių.

1. Punsko ir Seinų šnektose ypač dažnai vartojami deminutyvai – 
su priesagomis sudaryti žodžiai, turintys mažybinę maloninę reikšmę, 
pvz.: namùkas, rūtẽlė ir kt. Tiriamose šnektose vyrauja daiktavardžių 
deminutyvai, kurie dažniausiai sudaromi su priesagomis -elis, -elė, 
-ukas, -ukė, -utis, -utė, pvz.: bernẽlis, kryžãlis6, krūmẽlis, miestẽlis, 
vaikẽlis, žentẽlis; bobẽlė, galvẽlė, katẽlė, mergẽlė, šakẽlė; gyvulùkas, 
kalnùkas, kambarùkas, kelmùkas, krūmùkas, kumelùkas, lapùkas, 

4 2013 m. ekspedicija finansuota pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamą Europos 
struktūrinių fondų projektą Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tin-
klo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (VP1-3.1-šMM-07-K 
priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“). 
2014–2015 m. ekspedicijos finansuotos Lietuvos mokslo tarybos lėšomis (projektas Lie-
tuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos (LIT-8-85). Tarmių garso 
įrašai saugomi Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve.

5 A. Uzdila, Punsko (vakarinių dzūkų) tarmės fonetika ir morfologija (diplominis darbas), 
Vilnius, 1963, p. 13; W. Smoczyński, Gwara litewska okolic Puńska (praca doktorska), 
Kraków, 1977, p. 16; M. Hasiuk, Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej, Poznań, 1978, 
p. 14; I. Aleksaitė, Punsko šnektos konsonantizmas (diplominis darbas), Vilnius, 1985,  
p. 6–9.

6 Straipsnyje aprašomų šnektų pavyzdžiai pateikti remiantis fonetiniu principu.
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lašinùkai, pėdùkas, šonùkas, rupūžùkas, vištùkas; avùkė, balùkė, 
bobùkė, galvùkė, grūšùkė7, kojùkė, maldùkė, stubùkė8, šliobùkė9, 
žvaigždùkė; kvietkùcis10, langùcis, mazgùcis; bobùtė, pypkùtė, 
rankùtė ir kt. Iš retesnių maloninių mažybinių daiktavardžių prie
sagų minėtinos -aitis, -aitė, -ytis, -ytė ir -ulis, -ulė, pvz.: bernáicis; 
kumeláitė, kelnatės11; šunýtis, katýtė, upýtė12; Dzievùlis, ponùlis, 
tėvùlis, sesùlė, svotùlis13 ir kt.

Iš surinktos medžiagos matyti, kad tiriamose šnektose vedinių 
gausumu išsiskiria priesagos -ukas, -ukė. Likusiųjų mažybinių priesa
gų vediniai sudaro apie 40 proc. garsiniuose ir rašytiniuose šaltiniuo
se rastų deminutyvų. Daugiau kaip pusė aptariamų vedinių sudaryti 
tik su viena kuria nors iš nurodytų priesagų. šnektose daiktavardžių 
darybos sistemoje gali funkcionuoti du (rečiau – keli) deminutyvai, 
turintys tą pačią leksinę ir semantinę reikšmę, tačiau skirtingas prie
sagas, pvz.: bobùtė / bobẽlė / bobùkė; krūmùkas / krūmẽlis ir kt.14 
Su skirtingomis priesagomis dažniausiai sudaromi gamtos reiškinių, 
giminystės terminų, gyvūnų, kūno dalių ir namų apyvokos daiktų ma
žybiniai maloniniai pavadinimai, pvz.: upẽlė / upýtė / upùkė; rankýtė 
/ rankùtė / rankẽlė; karvùkė / karvẽlė; kojùkė / kojẽlė; kepuráitė / 
kepurùkė ir kt. 

būdvardžių deminutyvai tiriamose šnektose užrašomi rečiau 
nei daiktavardžių. Mažybinę maloninę reikšmę turintys deminutyvai 
dažniausiai sudaromi su priesaga -ukas, -ė, rečiau – su -utis, -ė, pvz.: 
mažùkas, -ė, nedidùkas, -ė, silpnùkas, -ė, gražùcis, gražùtė, mažùcis, 
mažùtė ir kt. Punsko ir Seinų šnektose, kaip ir pietvakariniame pietų 
aukštaičių areale, vartojami deminutyvai su priesaga -ulis, -ė, pvz.: 
baisùlis, -ė, margùlis, -ė, raibùlis, -ė, storùlis, -ė ir kt. Jie atlieka pietų 
aukštaičių plote išnykusių įvardžiuotinių būdvardžių funkcijas15. Daž

7 Svetimos kilmės daiktavardis grūšià (brus. гpyшa) sf. (2) tiriamose šnektose vartojamas 
reikšmėmis kriaušės medis ir kriaušės vaisius (plg. LKže).

8 Plg. stubà (vok. dial. stuba) sf. (4) gyvenamasis namas, pirkia, troba (LKže).
9 Plg. šlẽbė (vok. dial. Schlabbe) sf. (2), šlèbė (2), šliõbė (2) suknelė (LKže).
10 Plg. kvietkà (brus. квeткa) sf. (2/4), kviẽtkas sm. (2/4) gėlė žolynas; žiedas ir kt. (LKže).  
11 Pietų aukštaičių šnektose priesagų -aitis, -aitė vediniai kirčiuojami dvejopai – pagal 

pirmąją, pvz., bernáicis, arba antrąją, pvz., mergatė, kirčiuotę. 
12 Pietvakarinėse pietų aukštaičių šnektose šios priesagos vediniai gali būti kirčiuojami ir 

pagal antrąją akcentinę paradigmą, plg. šunỹtis. Pietinėse pietų aukštaičių šnektose an
trosios kirčiuotės pavyzdžiai yra dažnesni.

13 Priesagos -ulis, -ė vediniai dažniausiai aptinkami tautosakoje – dainose ir pasakose.
14 Tos pačios šaknies skirtingų priesagų vediniai pateikti pagal vartojimo dažnumą.
15 A. Leskauskaitė, Kučiūnų krašto šnektos tekstai, 2006, p. 54; Marcinkonių šnektos 

tekstai, sud. A. Leskauskaitė, Vilnius, 2016, p. 57; Seirijų šnektos tekstai, sud.  
A. Leskauskaitė, Vilnius, 2016, p. 69.

VILIJA RAGAIšIENė



131

nokai vartojami deminutyvai ir su priesaga -okas, -a, pvz.: gerókas, 
-à / gerókas, -a, ilgókas, -à, pilnókas, -à ir kt.16 Pastebėtina, kad su 
priesagomis -ulis, -ė ir -okas, -a sudarytiems būdvardžių deminuty
vams nebūdinga mažybinė reikšmė. Jie žymi kiek didesnę, ryškesnę 
ypatybę negu pamatinis žodis.

Punsko ir Seinų šnektose tiek daiktavardžių, tiek būdvardžių de
minutyvai gali turėti dvi priesagas, pvz.: drabnulùkas, -ė, mažutùkas, 
-ė, kųsnelùkas, rieškutùkės ir kt. Dvi priesagos vartojamos norint pa
ryškinti ir sustiprinti pamatiniu žodžiu pasakomo daikto ar reiškinio 
mažumą, atskleisti intensyvesnę ypatybę ir pan.

Palyginus tiriamų šnektų duomenis su gretimų pietų aukštaičių 
šnektų medžiaga matyti, kad jose daiktavardžių deminutyvai sudaro
mi su tomis pačiomis priesagomis17. Tik pietvakarinėje pietų aukštai
čių ploto dalyje (Kučiūnų, Vingrėnų, Rudaminos, Lazdijų, Veisiejų, 
Kapčiamiesčio, Seirijų ir kt. apylinkėse) dažniau vartojami deminu
tyvai su priesagomis -aitis, -aitė. Kitokia deminutyvų vartosena bū
dinga pietinėms pietų aukštaičių šnektoms. šis arealas išsiskiria ne tik 
deminutyvų, bet ir priesagų gausa. Kabelių, Kaniavos, Marcinkonių, 
Puvočių, Rudnios ir kt. šnektose deminutyvai, galima sakyti, daro
mi beveik su visomis šiam darybos tipui būdingomis priesagomis18. 
Čia ypač dažnai užrašomi mažybinę maloninę reikšmę turintys vedi
niai su priesagomis -aitis, -aitė, -elis, -elė (su variantais -ėlis, -ėlė19), 
pvz.: agurkáicis, rugáicis, rykštáitė, umedáitė, uodegáitė; kalnẽlis, 
paukštẽlis, martẽlė, plutèlė20, samtlis, skaudumlis, slastliai ir kt.21

16 Tiriamose šnektose šie būdvardžiai dažniausiai kirčiuojami dvejopai – pagal pastovaus ir 
kilnojamojo kirčiavimo paradigmas, pvz.,  smarkókas, -à (3) / smarkókas, -a (1) ir kt., žr. 
D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, N. birgelienė, min. veik., 
Vilnius, 2016, p. 148, 167.

17 Lietuvių kalbos atlasas 3, Morfologija, Vilnius, 1991, p. 130–133; žml. 116–118;  
A. Leskauskaitė, min. veik., Vilnius, 2006, p. 51; Seirijų šnektos tekstai, sud.  
A. Leskauskaitė, Vilnius, 2016, p. 68.   

18 be nurodytų priesagų, šiose šnektose užrašomi vediniai ir su mažiau dariomis priesagomis 
-ikė, -(i)otė, -(i)ūtė, pvz.: juostkė, ugnkė, kačiõtė, kielitė ir kt. Daugiau pavyzdžių žr.  
A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas (A–M), t. 1, 
Vilnius, 2016. 

19 šios priesagos daiktavardžių vediniuose siauras įtemptas ė atsirado siaurėjant balsiui e, 
žr. S. Ambrazas, Daiktavardžių darybos raida 2: Lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai, 
Vilnius, 2000, p. 95. 

20 Pietinių pietų aukštaičių šnektose gana dažnai vartojama priesaga -èlis, -ė. Šios priesagos 
kairinis kirčio ženklas laikytinas senesniu nei tvirtagalė priegaidė.  

21 A. Leskauskaitė, min. veik., 2006, p. 51; Marcinkonių šnektos tekstai, sud. A. Leskauskaitė, 
Vilnius, 2016, p. 54.
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2. Punsko ir Seinų šnektų garsiniuose ir rašytiniuose šaltiniuose 
ypač gausu vaizdingųjų veiksmažodžių, kurie konkretina veiksmą ir 
jo atlikėją, tikslina vaizdą. Kitaip sakant, vaizdingieji veiksmažodžiai 
tiesiogiai susiję su išorinio pasaulio vertinimu ir (arba) pasakotojo 
pastangomis vaizdingiau, raiškiau nusakyti vykstantį veiksmą ar iš
reikšti savo mintis. Pavyzdžiui, žodis valgyti yra neutralus vertinimo 
atžvilgiu, o veiksmažodžiai ėsti, kirsti, ryti, kimšti ir kišti turi ryškų 
menkinamąjį atspalvį, t. y. jais nusakomas godus valgymas maistą ry
jant (dažniausiai dideliais kąsniais), plg.:

valgyti vartoti maistą, maitintis: sãko, kat22 mès laba riebe 
válgom (Punskas), vskų válgom su dúonu: ir msų, ir sriùbų, ir žùvį 
(Seinai), kap kadù suválgau dù keušiniù23 (Skarkiškiai)24;

ėsti godžiai valgyti, ryti: sdzi abùdu be dárbo ir per dzienàs da 
(šlynakiemis), pazdjis blidų mėsõs ir da nezdairýdamas in šónus 
(Kreivėnai), tep norjau válgyc, kad btau bet k sudus (Rakelija)25;

kirsti godžiai valgyti: parainù šiẽnų pjóvis, tai kertù lãšinius 
su dúonu, net aũsys liñksta (Seinai), vaika kap palãksto lauk, vskų 
sùkerta, cig dúok (Trakiškės);

ryti godžiai, dideliais kąsniais valgyti: dúonų cielikõm rỹje, net 
usigérc nerake (Valinčiai), kab daba bùs sveikatà, kat štep vsų 
lakų rjo msų ir lãšinius (šlynakiemis);

kimšti godžiai ir daug valgyti: vaika apssuka ir vl tų pyrãgų 
keša ir keša (burokai), kat keša susdį, lyg bt saváitį neválgį 
(Punskas);

kišti godžiai valgyti: cik padjeu an stãlo, grat vskų sukšo, 
kepùrį an galvõs ir per durs (Skarkiškiai).

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, vaizdingieji veiksmažodžiai 
gali būti sinonimai – skirtingai skambantys tos pačios arba artimos 
reikšmės žodžiai, plg. ėsti ir ryti. būdinga sinonimų ypatybė – galėji
mas vienas kitą pakeisti kontekste, plg. kimšti ir kišti26. Absoliučiųjų 

22 Jungtukai ir prielinksniai, kartais ir įvardžiai nekirčiuojami, nes jie dažniausiai šliejasi prie 
kitų žodžių ir atskiro kirčio kalbos sraute neturi.

23  Dviskaitos forma. Punsko ir Seinų apylinkėse šios formos užrašomos gerokai dažniau nei 
kitose pietų aukštaičių šnektose.

24 Čia ir kituose iliustraciniuose sakiniuose greta pamatinių veiksmažodžių nurodomi ir 
priešdėliniai jų vediniai.

25 Atkreiptinas dėmesys, kad veiksmažodis ėsti yra senesnis nei valgyti, tačiau dzūkai žodį 
ėsti reikšme valgyti vartoja labai retai. Aptariamų veiksmažodžių reikšmių skirtumą ir 
vartojimo kontekstą gerai atskleidžia pietvakarinių pietų aukštaičių areale užrašytas saki
nys: da pašai, o žmónės válgo (bulakavas, Lazdijų r.).

26  Plačiau žr. A. Lyberis, Sinonimų žodynas, Vilnius, 2002, p. VI–XIII. 
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sinonimų, t. y. tokių, kurie vartojami tapačia reikšme, esama nedaug. 
Dažniausiai žodžiai vartojami artima, bet netapačia reikšme. Tai gerai 
matyti neutralia reikšme vartojamą žodį eiti palyginus su ėjimą vaiz
dingai apibūdinančiais veiksmažodžiais, plg.:

eiti judėti iš vienos vietos į kitą pėsčiomis, žingsniuoti: negaliù 
tol ac, kójes skaũda (šlynakiemis), ku tu asi in bažnýčių psces, 
kat jeu kójų nėrà (burokai);

slinkti sunkiai eiti, judėti: štokis jéunas výras, ale vos sleñka per 
káimų, ar tį ligà kokè, ar iš cnginio27 (Skarkiškiai);

ristis nerangiai, sunkiai eiti: da ritúosi po bskį, ale jeu suñku kur 
toleũ (Trakiškės);

šliaužioti iš lėto eiti, vaikštinėti: kba gãlas, graža nepaainù, ale 
da šléužioju po namùs (Punskas);

nukerėploti sunkiai nueiti, nuropoti: prislãkis nukėrapláu per 
káimų namõ (Kreivėnai);

nukeverzoti sunkiai, lėtai nueiti: pak nukeverzósu in bažnýčių  
– ir mšios bùs pazbegį (Seinai);

bindzinėti vaikštinėti nieko nedirbant: nebùvo kadù bindzinc, 
raikjo dzrpc (Rakelija);

trainiotis vaikštinėti nieko neveikiant: šicej sãnei tráiniojes per 
dzienàs apie kampùs (Rakelija).

Akivaizdu, kad reikšmės požiūriu šie veiksmažodžiai nėra tapa
tūs. Ko gero, absoliučiaisiais sinonimais galime laikyti tik dvi poras: 
bindzinėti ir trainiotis, nukerėploti ir nukeverzoti. Sunkų, lėtą ėjimą 
nusakantys veiksmažodžiai slinkti, ristis ir šliaužioti vartojami labai 
artima, bet ne visai tapačia reikšme. žodžiai slinkti ir ristis daugeliu 
atvejų negalėtų pakeisti veiksmažodžio šliaužioti. Tam tikrame kon
tekste labiau galima veiksmažodžių slinkti ir ristis vieno kitu kaita.

3. Vaizdingumo kalbai neabejotinai suteikia perkeltine reikšme 
vartojami žodžiai – veiksmažodžiai, daiktavardžiai ir būdvardžiai. 
Dažniausiai žodžio perkeltinė reikšmė yra akivaizdi, jai suvokti pa
kanka žodžių junginio ar sakinio. Kartais būtinas ir platesnis konteks
tas, tačiau tokių atvejų tirtuose šaltiniuose pasitaikė vos vienas kitas. 
Punsko ir Seinų šnektose ypač dažnai perkeltine reikšme vartojami 
veiksmažodžiai, kuriais vaizdingai ir raiškiai nusakomas atliekamas 
veiksmas, pvz.:

27 Mišriuosiuose dvigarsiuose il, im, in, ir, ul, um, un, ur kirčiuoti balsiai i ir u tariami pusil
giai, todėl žymimi dešininiu kirčio ženklu.
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karoti rymoti: anam pas man, k tu cè pernàkc karósi an to 
lángo (Punskas);

loti be reikalo pasakoti, apkalbėti: tù cylk, cylk, tù nelók, kõ 
nerake (Trakiškės);

nuskinti sunaikinti, nužudyti: parkrita kap musùkė, nuskýnė 
tav ir nuskýnė mircs (Kreivėnai);

pakloti išmušti, nužudyti: cè daũg tadù brólių lietuvi paklójo 
(Rakelija);

papjauti pribaigti, numarinti: žmónis dar daugéuse papjéuna 
vėžỹs ir daktara (šlynakiemis);

teškėti lėkti į šalis, sklisti, birti: kap ma šókc jaunmas an kiẽmo, 
tai cik tẽška akmena iš po kójų (Seinai).

Daiktavardžių ir būdvardžių perkeltinių reikšmių vartosenos 
atvejų tirtuose šaltiniuose rasta mažiau. Jų vartojimas pagrįstas daiktų 
ir reiškinių, ypatybių gretinimu, pvz.:

aklas, -a nemokytas: lkom akl per tuos dárbus (Rakelija);
auksinis, -ė labai geras, puikus, teisingas: o gẽras bùvo màno 

výras, o gẽras, auksnis výras (burokai);
išverstarankovis, -ė prisiplakėlis, netvirtų pažiūrų žmogus: yrà 

cè tų lietuvi, bet yrà daũg išverstarankõvių, prismẽtį lenkas (Krei
vėnai), lietùviai irgi ger išverstarankõviai, kur vjes pùce, tį liñksta 
(Ožkiniai);

šuo menkas, piktas, nedoras, kerštingas žmogus: bùvo ir toki 
šun, kad lenkám iždavinjo mùs (Punskas);

blynas koks nors suplotas daiktas: rùskei vars iš katiùšų28, tai iš 
ms cig blỹnai lks (šlynakiemis);

lepšis susmukėlis, ištežėlis: dù tok san lepše kuniga vẽdasi 
výskupų už rañkų (Punskas).

Kaip matyti iš pavyzdžių, vienais atvejais gyvūnams, daiktams 
ir reiškiniams suteikiamos žmogaus savybės, pvz.: auksinis, -ė, šuo, 
kitais – daiktų ir reiškinių ypatybės žmogui, pvz.: išverstarankovis, 
-ė, lepšis. šių vardažodžių perkeltinės reikšmės būdingos ne tik tiria
moms šnektoms, jie paliudyti gretimų pietvakarinių pietų aukštaičių 
šnektų ir kitų aukštaičių patarmių.  

4. Kalbant apie vaizdingąją leksiką būtina paminėti ištiktukus ir 
jaustukus, kurie kalbai suteikia gyvumo ir ekspresyvumo. Dažniau ti
riamose patarmėse vartojami ištiktukai, pvz.:

káukšt kirvukù per gálvų, sẽnis ir nuvito (Seinai); 

28 Sovietinės armijos reaktyvinės artilerijos įrenginys.
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gegùtė praskrizdamà cik uškukáu: kuk, kuk (šlynakiemis);
kap cik jej pasklė iš to grãbo, tai js lamùt tam grab ir acigùlė 

(Punskas);
js mán làpt uš kišẽneus, isitráukė tų pùškį su tabakù (burokai);
kap uškabs tų lañtų, kap patraũks, plúmpc toj bãčkoj (Kreivė

nai);
tas inspèktorus ana, cik pkšt iki júostai vandeniñ (vaitakie

mis);
teb bèšnekant cik púrpc kurãpkos paklo (šlynakiemis);
cik trnkc viẽdrų ant žãmės ir nuvjo namõ (burokai).
Ištiktukais kalbėtojas tiesiog vertina, mėgdžioja tai, ką girdi, 

sieja su kokiu nors veiksmu ar įvykiu. Kitaip sakant, jie dažniausiai 
vartojami veiksmų (ėjimo, kišimo, lindimo ir kt.) sukeltiems garsams 
reikšti ir emocijoms rodyti. Ištiktukai yra dvejopi: veiksmažodiniai ir 
mėgdžiojamieji. Iš veiksmažodžių padaryti ištiktukai Punsko ir Sei
nų šnektose vartojami gana dažnai, pvz.: klùpc, krùst, trùkc, mrkc, 
smùkt, šmáukšt ir kt. Mažiau rasta garsų mėgdžiojamųjų ištiktukų, 
pvz.: aũ, ga ga, kakariek, kriù kriù, kuk ir kt. Jais dažniausiai 
apibūdinami gyvūnų ir paukščių skleidžiami garsai. Pastebėtina, kad 
kitose pietų aukštaičių šnektose pastarieji ištiktukai vartojami daž
niau. Pavyzdžiui, pietiniame patarmės ploto areale jie yra net dažnesni 
už veiksmažodinius ištiktukus.

įvairiems jausmams (nustebimui, baimei, liūdesiui, džiaugsmui) 
reikšti vartojami jaustukai, pvz.: ái, õ, ojojõi ir kt. Jie tiriamose šnek
tose užrašomi rečiau nei ištiktukai.

5. Vaizdingajai leksikai priskiriami ir keiksmažodžiai, kurie su
prantami kaip įžeidimas, grubumas ar vulgarumas. Tarminiuose pa
sakojimuose keiksmažodžiais dažniausiai reiškiamos neigiamos emo
cijos, nepasitenkinimas įvykiais ar veiksmais, linkima ko nors bloga, 
pikta, pvz.: 

kad (jį...) perkūnėlis keikiantis, keiksnojant: o kad j perkūnlis, 
štep sùmalė kelùkų (Punskas);

tegu (tave...) perkūnas keikiant: tegù tav perknas, su tàvo 
mėsù (Vaitakiemis); 

sudek ugniu linkint ko bloga: niẽko àš jém nesakeũ, cik 
pamslinau, sudèk ugniù (Kreivėnai); 

rupūžė toks keiksmas: mata, k sumslino štas rùpūžė, namùs 
pardúoc (Rakelija);
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velnias toks keiksmas: vélnes jõ, tegù tùri tuos pnigus, bùs an 
daktar (Seinai).

Straipsnyje pateikti visi (tiksliau, vos keli) Punsko ir Seinų garsi
niuose ir rašytiniuose šaltiniuose rasti keiksmažodžiai29. Gali būti, kad 
tiriamų šnektų atstovai iš tikrųjų mažai jų tevartoja. Kita vertus, ben
draudami su nepažįstamais žmonėmis, pateikėjai gėdijasi pašnekovo ir 
stengiasi nevartoti neigiamą konotaciją turinčių žodžių ar posakių30.

6. Jei palygintume vaizdingąją leksiką su gėlių puokšte ar žydinčia 
pieva, tai pačios puošniausios ir gražiausios gėlės, pasak kalbininkės 
Joninos Lipskienės, būtų frazeologizmai31. Frazeologija laikoma senu 
kalbos reiškiniu, nes joje yra senųjų skolinių, bet maža priešdėlinių ir 
priesaginių daiktavardžių. Frazeologizmais laikomi žodžių junginiai, 
kuriems būdingas reikšmės vientisumas, vaizdingumas ir pastovu
mas32. Frazeologizmų pastovumą rodo tai, kad prireikus kalbos varto
tojo jie yra atkuriami ir sakinyje pavartojami, o ne kalbėjimo metu su
kuriami, pvz.: badu marinti neduoti valgyti: júos tį ir badù marno, ir 
mùšė (burokai); po skūra lįsti kenkti: ktas lañda po skūrù, kat nebt 
tav, lietùvio (Seinai); turėti an mislės galvoti: kap jina váikščioj šitù 
vaikù, tai turjo an mslės pazgadzýc33 (Vaitakiemis) ir kt. Aptariamų 
žodžių pastovumą visų pirma rodo jų vartosena ne tik tiriamose ar 
gretimose pietų aukštaičių, bet ir kitose šnektose (pavyzdžiui, retai 
užrašomas frazeologizmas kaip rezgines mezga, kuriuo apibūdinama 
greita kalba, užrašytas ne tik Seinų, bet ir Anykščių šnektoje34).

Frazeologiniai junginiai savo reikšme dažniausiai sutampa su vie
no žodžio reikšme ir vaizdingai nusako to atskiro žodžio reikšmę, rodo 
emocijų ir veiksmų intensyvumą, pvz.: ausimis karpyti baimintis: kõ 
tu karpa ausims be rakalo (burokai); gyvas velnias labai daug: 
grỹbų cè apliñk mùs vsadu gývas vélnes, nespjem riñkc (šlynakie
mis); pirštus apsišutinti apsigauti: tai mergà apsišùcino pirštùs tį 
aidamà (Seinai); protas pasimaišė išprotėjo: je bùvo pasmašis prõ-

29 Rusiškų keiksmažodžių nerasta nė vieno.
30 1995–1997 m. straipsnio autorei ne kartą teko lankytis Krikštonyse, Lazdijų r., ir rinkti 

medžiagą Lietuvių kalbos žodynui. Apie lietuviškus keiksmažodžius paklausta pateikėja 
tikino jų nevartojanti ir negirdinti, kad juos kas nors iš pažįstamų vartotų. Kalbantis 
aplink mus visą laiką įkyriai sukinėjosi katinas, kuris ne kartą bandė užlipti ant stalo. 
šeimininkei trūko kantrybė, ji čiupo laikraštį ir puolė varyti nenaudėlį lauk: ot vélnes, tai 
pracinas štas chòliera, per štų gyvãtį rame nepabsi...

31 J. Lipskienė, Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai, Vilnius, 2008, p. 5.
32 J. Lipskienė, min. veik., 2008, p. 5; Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 2008, p. 176; 

Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001, p. VII.
33 Veiksmažodis pasigadyti pavartotas reikšme nutraukti nėštumą.
34 žr. Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001, p. 587.
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tas, vis bijójos susckc (Kreivėnai); subinę nešti nešdintis: nenóri 
mokýcis, tegù nẽša sùbinį ku nóri (Rakelija) ir kt.

Apibendrinus sukauptą medžiagą matyti, kad frazeologizmus 
vartoja dauguma Punsko ir Seinų šnektų atstovų. Dalis frazeologizmų 
aptinkama retai, t. y. jie paliudyti tik vieno pateikėjo, pvz.: akis tara-
ruoti apgaudinėti: jém aks tararúoje, o jisa nemãto (Ožkiniai); ži-
bainys pilasi sakoma apie greitą bėgimą: bga, net žibanys plas (Sei
nai) ir kt. Kiti užrašyti po kelis kartus ar net keliolika kartų, pavartoti 
skirtinguose kaimuose gyvenančių žmonių, pvz.: akių nesudėti ne
miegoti: vsų nãkcį aki nesudjau, vis mslinau, kàs bùs (Punskas)35; 
duoti į kailį mušti: tvas dãvė gera káilin, daugeũ nereikjo võkc 
(žagariai); geros dienos nematyti blogai gyventi, vargti: apsižãnino 
su štokiu balvonù, tai gerõs dzienõs nemacs (Vaitakiemis); pasi-
daryti galą nusižudyti: kàs tį jém užjo, kat pazdãrė gãlų, paskórė 
(Kreivėnai) ir kt.36

Punsko ir Seinų šnektose vartojami frazeologizmai sudaryti iš pa
čių populiariausių žodžių. Daugiausia rasta frazeologizmų su žmogaus 
kūno dalių pavadinimais, naminių ir laukinių gyvūnų pavadinimais, 
artimos aplinkos ir gamtos reiškinių pavadinimais, antgamtinių būty
bių ir jų buveinių pavadinimais, pvz.:

ant dantų paimti pašiepti, pajuokti: pàėmė bóbos an dant 
(Punskas);

ant visų šonų smarkiai (išbarė, išdirbo): iškõneveikė an vis 
šónų man ir paláido (Seinai);

ausys kleba godžiai (valgo, ėda): tai svotùlis válgo – net aũsys 
klãba (Vaitakiemis);

burnoje tirpsta apie labai skanų ką: mamõs pyrãgas toks skanùs, 
kad burnõj cipsta (Punskas);

galvą susirišti kočėlu labai rūpintis: nesusršk galvõs kočėlù 
(Seinai);

galėti ant pirštų suskaičiuoti nedaug: tuguj cik kel žmónės, 
gal an pištų suskaičiúoc (žagariai);

į akis rigzti įkyriai kibti: kõ tù vis ryzg mán in aks? (Punskas);
kaip varlė prieš debesį apie priešinimąsi vyresniam: šóka kap 

varl prieš dẽbesį (Seinai);

35 Nurodoma vietovė, kurioje gyvenantys pateikėjai frazeologizmą pavartojo daugiau nei 
vieną kartą.

36 Nemažai straipsnyje nagrinėjamų frazeologizmų galima rasti rašytiniuose šaltiniuose su 
Punsko, Seinų ir gretimoms pietų aukštaičių šnektoms priklausančių vietovių nuorodo
mis, žr. Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001.  
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šuns akis turėti nesigėdyti: šùnio aks tùri, kat štep dãro (Krei
vėnai);

aukso dienos geras gyvenimas: daba je áukso dziẽnos – vaika 
užaugýci, pac da drūtà37 (Rakelija);

dienos suskaitytos greitai baigsis (gyvenimas, darbas): màno jeu 
dziẽnos suskaicýtos (Ožkiniai);

dangų remia labai aukštas: štoki mẽdzei – dañgų rãme (valin
čiai);

vėjais eiti pasileisti, tvirkti: dù vaika, ir tie vjeis ana – žiro, 
kat cik k pavõkc (Rakelija);

apsaugok Viešpatie sakoma ko vengiant: apsáugok Viẽšpatie, k 
mẽs ragjom, kiek iškentjom (Valinčiai);

po velnio pabrėžiant gausumą: peñsijes jej tùri po vélnio, geràs 
(Seinai);

velnio neštas ir pamestas suktas, nedoras: toj bóba vélnio neštà 
ir pamestà (Kreivėnai).

Lingvistinėje literatūroje atkreiptas dėmesys, kad frazeologizmų, 
kurių vienas dėmuo yra žmogaus fizinės ar psichinės veiklos įvardi
jimas arba kūno dalies pavadinimas, reikšmė turi mažesnę ar dides
nę sąsają su tos kūno dalies atliekamos funkcijos pavadinimu38. Nors 
tiriamų šnektų šaltiniuose rasta palyginti nedaug frazeologizmų su 
konkrečių kūno dalių pavadinimais, tačiau kai kuriais atvejais gali
ma nustatyti žodžių reikšmių grupes. Iš turimų pavyzdžių matyti, kad 
frazeologinių junginių reikšmė sąsajų turi su šių kūno dalių atliekamų 
funkcijų pavadinimais, plg.:

akis – su matymu: akis atmesti dirstelėti: àtmetu aks, kat jina 
ana per sõdų balta apsirañgus (šlynakiemis); akis išvertęs nuste
bęs: žro aks išvetį in man, prmų katų gidzi (Punskas); akimis 
varstyti priekaištingai žiūrėti: neraikjo niẽko sakýc, daba mùs vis 
akims várscis (Valinčiai);

ausis – su girdėjimu: ausis pastatyti atidžiai klausytis: bóbos cik 
auss pastãtė, gal k sužinõs (Seinai); ausis priūžti įgristi (ilgomis 
kalbomis): prūžei auss sàvo prãšymais (Kreivėnai); 

burna – su valgymu: į burną neimti visai nevalgyti, negerti: po 
tám àš to namnio alaũs burnõn nèimu (Rakelija);  

galva – su gebėjimu protauti, atsiminti: turėti galvą būti 
protingam, išmintingam: toj moterškė senà, ale tùri gálvų, jeu 

37 Stipri.
38 Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001, p. VIII.
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jina papãsakos (Vidugiriai); maža galva apie blogą atmintį: jeu 
neacmenu, žmogaũ, jeu mažà galvà (Vaitakiemis);

liežuvis – su kalbėjimu: ilgą liežuvį turėti mėgti apkalbėti: sãko, 
kat šitõj moterškė lgų liežùvį tùri, nesuzdk (Ožkiniai); liežuviu pa-
baladoti apkalbėti: kat jina visùs liežuviù pabaladóje, pàjuoke (Ož
kiniai);

širdis – su įvairiausių jausmų pasireiškimu: širdį skauda jaučia 
sielvartą, skausmą, gailestį, nerimą: šrdzį skaũda, kat màno vaika 
štep vaksta (Seinai); širdis atsileido praėjo pyktis: uškecyta širdzs 
neatsiláidze teb grat (Vidugiriai); širdis užgriuvo apėmė pyktis: 
kap pasãkė, širdzs užgrùvo ir nežnaũ, kų jém sakýc (burokai).

Frazeologizmai su daiktavardžiu akis sudaro dar vieną reikšmių 
grupę – reiškia gėdijimąsi arba gėdos jausmo neturėjimą, pvz.: akimis 
žibinti gėdytis: da tvu raiks akmi žbyc (Ožkiniai); akis uždrėb-
dinėti tiesiai sakyti ką gėdijant, pajuokiant: jina kiekvienám va šitèp 
aks uždrėbdzinjo (Valinčiai); akis turėti būti drąsiam, akiplėšiš
kam, nesigėdyti: jisa ot tùri aks – visu iñlanda (Seinai) ir kt.

Pastebėtina, kad frazeologizmai su daiktavardžiais dantis, lūpa, 
nosis neturi tokios ryškios reikšmių grupės, pvz.: dantis pardavinėti 
juoktis, šaipytis: nr kõ dant pardavinc, pažiūrsim, k pàts darýsi 
(Punskas); lūpą patempti būti nepatenkintam: jisa niẽko nesãkė, cik 
lpų pàtempė ir cỹli (burokai); nósį užkárti ilgai ir įdėmiai žiūrėti: 
žirom nósis užkórį, kap tvas žvakès lãje (burokai).

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, frazeologizmai paprastai 
vartojami norint pasakyti savo požiūrį į sakomą dalyką, jį įvertinti, 
pvz.: avies sapnai tuščios kalbos, plepalai: klausýk, k js pãsakoje 
aviẽs sapnùs (Vaitakiemis); didelio čia daikto nesvarbu, menknie
kis: dzdelio cè dáikto, kat jisa pỹksta (burokai); iš bėdos spiriamas 
aplinkybių: dar teliùkas mõžna39 iž bėdõs paspjéuc (Seinai); kaip le-
das apie kieno nors gražumą: mamõs stálciesės bùvo kap lãdas (Ož
kiniai); nors galvą mazgok daug: prvirė lamb nors gálvų mazgók 
(Seinai) ir kt. 

yra frazeologizmų, kuriais pasakomas modalumas, t. y. abejo
jimas sakomu dalyku, netikrumas, tiesiog nežinojimas, pvz., dievai 
žino nežinia: dieva žno, ar ls (Trakiškės); velnias jį žino nežinia: 
vélnes jį žno, kadù aduõs mùmiem skõlų (Vaitakiemis), arba tikru
mas, pvz., kaip Dieve padėk tikrai: kab dziẽve padk, jisa što vako 
tvas (šlynakiemis) ir kt.

39 galima.
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Garsiniuose ir rašytiniuose šaltiniuose aptikta keletas atvejų, kai 
ta pati arba artima reikšmė įvardijama skirtingais frazeologizmais, plg. 
ant nosies arti, čia pat: nemelúoju, ba jeu smecis mán an nósies kap 
sãko (Seinai); ant vietos arti, čia pat: an viẽtos málkų plna (Punskas) 
ir po slenksčiu prie pat namų, arti: peno paic atvažúoje mãšina in 
namùs, po slankscù (Vaitakiemis); į žemę eiti mirti: lakas mán ac 
in žãmį (Kreivėnai); į žemes lįsti mirti: ne tok milžina suliñdo in 
žamès, ir àš ruošúosi (vaitakiemis) ir po žeme nueiti mirti: výras po 
žam nuvjo, o àš da būnù (burokai); duoti į snukį mušti: išláido iš 
kaljimo, tai js vė milcinyku dãvė snùkin ir vė uždãrė (Vidugiriai) ir 
duoti į sprandą mušti: dãvė gera sprandañ rùskei, vskų prispažno 
(šlynakiemis).

7. Požiūris į reiškinius, gyvenimo įvykius, žmonių poelgius ir tar
pusavio santykius dažnai reiškiamas ir vaizdingais posakiais. Jie arti
mi frazeologizmams, tačiau turi tik vieną kurią pastariesiems būdingą 
ypatybę – reikšmės vientisumą, vaizdingumą ar pastovumą40. Daž
nai vaizdingai pasakojama apie praeityje vykusius įvykius, pvz.: kap 
piemenãvom, tuščiù pilvù lãkstėm ir bùvo gera (Rakelija); vokieči 
karavei bùvo kap venas, žygẽvo kóje kójon (Punskas) ir kt.

ypač vaizdingai išreiškiamas požiūris į prastai išauklėtus vaikus, 
netinkamai pasirinktą sutuoktinį ar nelygiavertes vedybas, pvz.: k 
àš tav bandtų an sveto paláidau, geraũ btau ãkmenį pagidius 
(Rakelija); dar vaika tai ne kójom ana, ale galvõm (Ožkiniai); àš 
apie j põrų tep pasakýsiu: kàs nevrc, tai ir púodan nedc (Vidu
giriai); kat kójų graũš, tai tegù gẽras bãtas, kat káilį lùps, tai tegù 
gražùs bérnas (Trakiškės) ir kt. 

8. Požiūris į sakomą dalyką, jo vertinimas Punsko ir Seinų šnekto
se gana dažnai reiškiamas palyginimais. ši stilistinė priemonė varto
jama vienam daiktui ar reiškiniui sugretinti ar palyginti su kitu, norint 
išskirti, pabrėžti, išryškinti ar patikslinti kurią nors ypatybę, bruožą, 
veiksmą ar būseną41. Vieni palyginimai yra situaciniai, kuriami pa
sakotojų kalbos sraute, pvz.: búlbas sodzýk kap an dangaũs dẽbesys 
kap lãpai (Skarkiškiai); kap vókiečius42 mùs sustãtė stotiñ, tadù in 
tráukinį ir švežė (žagariai); mókytojes pasãkė, kat àš kap keũlė 
lénkiškai nemóku (Dusnyčia) ir kt. Kiti – pastovūs, tradiciniai, var
tojami kaip nusistovėjusios įprastinės kalbos priemonės, pvz.: iš vis 

40 J. Lipskienė, min. veik., 2008, p. 5.
41 K. Vosylytė, Palyginimų žodynas, Vilnius, 2014, p. VII.
42 Pasakotojas omenyje turėjo tvarkingą rikiuotę, plg. mùs išrikẽvo kap karaiviùs.
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pùsių šáudo, o àž drebù kap lãpas (Kampuočiai); gãlima išbálcyc 
kap pelas lnas, laba graža (Sankūrai); àš miegù kap kškis, vskų 
girdziù (Pristavonys) ir kt.

Dauguma Punsko ir Seinų apylinkėse užrašytų pastoviųjų pa
lyginimų paliudyti ir kitų šnektų, pvz.: kap paguljo ligóninėj, 
pazdãrė vsas báltas kap põpierus (Seinai)43; vsų gyvẽnimų dzrbau 
insikiñkius kap kumẽlė (burokai)44; àtlėkė in mùs pùsnuogė kap 
išvytà (Pristavonys)45 ir kt.

Tiriamose šnektose dažnai daiktai ar reiškiniai gretinami pagal 
išorinį panašumą – dydį, formą, spalvą ir pan., pvz.: to lãjeus pameu, 
padaraũ kap žrnį ir suválgeu (Vaitakiemis); pridus doblų kárvė 
išpùto kap kálnas (Seinai); papléntėj vis žỹdai kap málka guljo 
(šlynakiemis); lina graža žaliúoje kap rtos daržẽlin (Punskas); 
kap pasãkė, pazdaraũ raudonà visà kab burõkas (Kreivėnai) ir kt. 

Gausu palyginimų, kuriuose žmogus įvairiais aspektais lygina
mas su gyvūnais, pvz.: jei valį lpanc pamacýsi, ne ganį, tai laipiósi 
kap varl (Dusnyčia); tẽtų kap apčieravój, tai actupe an kárcies ir 
geda kap vištà (Punskas); isbarau kap su kal, isideu, nèdavė mán 
pikc (Pristavonys); parkrita kap musùkė, nuskýnė tav ir nuskýnė 
mircs (Sankūrai); parana výras ižgris, tai bóba sdzi kamp kap 
pel (Kreivėnai) ir kt. 

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, pastovieji palyginimai visada 
turi tam tikrų ekspresinių ir emocinių atspalvių. Jais vaizdingai cha
rakterizuojami veiksmai, būsenos ar ypatybės, pvz.: vakas válgo kap 
paršãlis (Vidugiriai); smrda kap šuvà pritùkis, negãlima bc (San
kūrai); màno galvà in sanãtvį pazdãrė kap púodas (Seinai); šicej 
nama nuspikc pastakė kap ãklai vštai grdas46 (Kampuočiai) ir 
kt. Lingvistinėje literatūroje atkreiptas dėmesys, kad ypač ekspresy
vūs ir vaizdingi yra neigiamo vertinimo pastovieji palyginimai47.  

43  Palyginimas kap popierius užrašytas Rudaminos, Veisiejų, Krikštonių, Marcinkonių ir kt. 
šnektose, dar žr. K. Vosylytė, min. veik., 2014, p. 351–352.

44 Palyginimas kap kumelė reikšme daug, sunkiai dažnai užrašomas Vingrėnų, Seirijų, Lei
palingio, Druskininkų, Kaniavos, Daugų ir kt. šnektose, žr. G. Naktinienė, A. Paulauskienė, 
V. Vitkauskas, Druskininkų tarmės žodynas, Vilnius, 1988, p. 175; K. Vosylytė, min. 
veik., 2014, p. 222.

45 Palyginimas kap išvytas ypač dažnai užrašomas vakarų aukštaičių kauniškių šnektose,  
žr. K. Vosylytė, min. veik., 2014, p. 152. 

46 Pietų aukštaičių šnektose vartojamas ne vienas šio palyginimo variantas, pvz.: kap akla 
višta grūdą; kap alkana višta grūdo ir pan., žr. K. Vosylytė, min. veik., Vilnius, 2014,  
p. 573.

47 K. Vosylytė, min. veik., Vilnius, 2014, p. VII.
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Dauguma pastoviųjų palyginimų, kaip ir frazeologizmų, yra 
senos kilmės. Juose galima pastebėti mitinių ir religinių vaizdinių,  
papročių, socialinių santykių, praeities gyvenimo ir pasaulėžiūros at
spindžių, pvz.: kumẽlė kap perknas iš tvárto šlėkė úodegų užriẽtus 
(Kreivėnai)48; ana per káimų pazdabnus49 kap Sekmnių kárvė (ža
gariai) ir kt.

Apibendrinamosios pastabos. Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad 
Seinų ir Punsko apylinkėse gyvenančių dzūkų pasakojimai yra įdo
mūs ir įtaigūs pirmiausia todėl, kad pasakotojų nuostatos, požiūris į 
įvykius, reiškinius ir žmones perteikiamas vaizdinga ir gyva kalba. 
įvertinus straipsnyje aprašytas stilistines raiškos priemones, dar la
biau pasidaro suprantamas Antano baranausko susižavėjimas dzūkų 
tarme. Kaip žinoma, dzūkų tarmė jam taip patikusi, kad 1899 m. Kros
noje vizitacijos metu kunigams pareiškęs: „Kai tik bus leista spauda, 
tuojau įsteigsiu dzūkišką laikraštį ir stengsiuos, kad dzūkiška tarmė 
gautų viršų tarp visų lietuviškų tarmių“50. 
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KAZIMIERAS bARANAUSKAS

KUNIGAS JURGIS DAILIDė (1838–1864)

Romos katalikų kunigas Jurgis Dailidė (1838–1864), Stanislovo 
sūnus, gimė Sintautuose, šakių rajone, valstiečių šeimoje. 1862 m. 
baigė Seinų kunigų seminariją. Tų pačių metų kovo mėnesį vyskupas 
Motiejus Valančius įšventino jį kunigu. Paskirtas Rudaminos švč. Tre
jybės bažnyčios vikaru.

1863 m. sausio 30/31 naktį kunigas Jurgis Dailidė Rudaminos 
bažnyčioje buhakovsko (bulakavo) valsčiaus valstiečiams (apie  
60 asmenų) perskaitė sukilėlių manifestą ir prisaikdino maištininkus. 
Sueigą organizavo minėto valsčiaus viršaitis, bajoras Julius Letovtas, 
priesaikos tekstą parengė ir kunigui davė perskaityti Rudaminos vir
šaitis Rodzevičius. Apie slaptą sueigą valdžiai pranešė bielėnų seniū
nas (šaltyšius) filipininkas Vasilius borysovas ir Strumbagalvės seniū
nas Sikorskis. įstatymų pažeidėjus žandarai areštavo.

balandį devyni Gumbelių gyventojai pateikė prašymą kunigą pa
leisti. Laidavimo raštą birželį įteikė ir trys garbingi Suvalkų miesto 
atstovai. Tačiau nesėkmingai. Kunigas kalėjo ilgiau negu metus Su
valkuose, buvo kankinamas. Tardymo komisijos nariai dėl mirties 
bausmės nebuvo vieningi, nutarė skirti katorgą. Tačiau gen. Jakovas 
Piotrovičius baklanovas nuosprendį pakeitė ir skyrė aukščiausią baus
mę – sušaudymą.

Kunigo egzekucija įvykdyta 1864 m. balandžio 13-osios rytą Su
valkuose.

Kai kuriuose šaltiniuose klaidingai minima sušaudymo data ba
landžio 1-oji ir vieta – Vygriai. Suvalkuose kalinamų žmonių egze
kucijos vyko miesto ribose, trijose vietose. Iš viso įvykdyta trylika 
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egzekucijų (trys grupinės), sušaudyta – 7, pakarta – 13, taigi nužudyta 
20 žmonių. Palaidojimo vietos artimiesiems nebuvo viešinamos.

Tuometinis Rusijos karinis baudžiamasis kodeksas numatė, jog 
egzekucijos metu sušaudytą nusikaltėlį privaloma laidoti tiesiogiai už 
stulpo, prie kurio buvo pririštas. Suvalkuose panašiai buvo sušaudytas 
ir palaidotas kunigas Jurgis Dailidė.

Leidinyje „Dziennik Suwalski“ (1926 m. 23 nr.) rašoma, jog ku
nigo nužudymo vieta atsitiktinai rasta Suvalkuose 1894 m. statant ge
ležinkelio siurblių stotį (šalia buvusios elektrinės, prie Ančios upės). 
Kasinėtojai, atlikdami žemės darbus, aptiko žmogaus kaulus ir sutanos 
likučius. Rusų valdžios atstovai įsakė vietos katalikų kapinių duob
kasiui palaikus surinkti ir palaidoti už kapinių mūro. Duobkasys tai 
padarė, tačiau naktį palaikus atkasė ir perlaidojo kapinėse. Vieta ano 
meto gyventojams buvo žinoma.

Kunigas Jurgis Dailidė palaidotas senosiose Romos katalikų ka
pinėse Suvalkuose, bakalariavos gatvėje. Kapinės dabar jau iki galo 
užlaidotos, nebeliko nei liudytojų, nei jokio atminimo ženklo.

2004 m. Suvalkų miesto valdžia, pagerbdama nužudytus 1863 m. 
sausio sukilimo dalyvius, pastatė didingą keturių kryžių formos pa
minklą pagrindinėje egzekucijų vietoje, už miesto į vakarus, bakala
riavos link, dešinėje pusėje, kur sušaudyta daugiausia (12) sukilėlių.
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akademijoje. Ilgus metus dirbo valstybės administracijos įstaigose – pradžioje 
apskrities, vėliau vaivadijos.
1994–1998 m. ėjo Punsko valsčiaus viršaičio pareigas. Kelias kadencijas buvo 
Lenkijos lietuvių draugijos ir Lenkijos lietuvių bendruomenės vicepirmininkas. 
Dvi kadencijas pirmininkavo LLD Suvalkų skyriui.
Ketvirtinio leidinio „Suvalkietis“ steigėjas ir redaktorius, knygų „Suvalkų 
lietuviai“ bei „Valinčiai. žmonės, jų darbai ir likimai“ sudarytojas ir bendra
autoris, knygos „Sūduvių pėdsakais“ autorius, albumo „Prie Ančios krantų“ 
ir knygos „Viktoras Vinikaitis“ išleidimo sumanytojas, knygos „Vienybės 
dvelksmas“ sumanytojas, vienas iš sudarytojų ir bendraautoris. šiuo metu pen
sininkas. Gyvena Suvalkuose. 
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RUSų KOLONISTAI ALOVėS VALSČIUJE 
XIX A. II PUSėJE

1863–1864 m. sukilimo metu Alovės valsčiaus gyventojai ne tik 
simpatizavo sukilėliams, bet ir patys prisidėjo prie sukilimo. Daugų 
bei Alovės miškuose telkėsi sukilėlių būriai. Sumušti priešo pajėgų, jie 
pro Daugus traukėsi į Užnemunę. Rusai, norėdami greičiau sukilėlius 
likviduoti, baltosios Alovės dvare pastatė dideles medines kareivines 
ir kitus ūkinius pastatus. Statyti turėjo dvarininkai savo lėšomis, tik 
rusų prižiūrimi. Kai kareivinės buvo baigtos, į jas iš apylinkės kaimų 
sutelkti kazokų daliniai, kurie iki tol buvo įsikūrę pas vietinius gy
ventojus ir labai juos skriaudę. Per Daugų–Kalesninkų mišką kazokai 
iškirsdino plačią liniją ir paskui joje patruliuodavo. Sukilimui pasibai
gus, daugelis dvarininkų neteko savo žemės, nemažai įtariamųjų iš
tremta į Sibirą, o į jų vietas atkelti rusai kolonistai.

Numalšinus 1863–1864 m. antirusišką sukilimą Lietuvoje, suin
tensyvėjo rusifikacijos politika įvairiose gyvenimo srityse: buvo drau
džiama lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis, nebepriimama į val
diškas tarnybas vietinės kilmės žmonių – katalikų, ribojama vietinių 
dvarininkų – katalikų ūkinė veikla, siekiant pakirsti jų ekonominę galią 
ir susilpninti politinę bei kultūrinę įtaką. Tuo pačiu metu suintensyvė
jo kolonizacija. Rusų kolonistai pasklido miestuose, taip pat planingai 
buvo apgyvendinami kaimuose – konfiskuotuose sukilėlių dvaruose 
bei valstybinėse žemėse. Jiems dalijama žemė, kurios stokojo vieti
niai gyventojai. Kuriamos atskiros kolonistų gyvenvietės. Persikėlėliai 
saugomi nuo asimiliacijos, kad neištirptų tarp vietinių valstiečių.

Nuo 1868 m. sausio 1 d., įvairiomis kryptimis vykdant po 1863–
1864 m. sukilimo numalšinimo pradėtą visuotinę rusifikavimo pro
gramą, Alovės valsčius buvo pervadintas Aleksandrovsko valsčiumi 
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(įamžinant tuometinio Rusijos caro Aleksandro II vardą), o Alovė – 
atitinkamai Aleksandrovsku. žmonės valsčių įprato vadinti nauju pa
vadinimu, o jo centrą po senovei vadino Alove.

Aleksandrovsko [Alovės] valsčiaus Nemunaičio dvaro teritorijo
je kolonistams apgyvendinti buvo panaudota balninkų ir Nemunaičio 
nuomojamų fermų žemė, kuri Rusijos valdininkų buvo traktuojama 
kaip laisva, nors vietiniai prašė duoti jiems žemės iš tų fermų.

Pirmosios žinios apie Nemunaičio apylinkėse apgyvendinamus 
persikėlėlius – Vilniaus liustracinės komisijos valdytojo 1867 m. liepos 
4 d. raštas liustratoriaus padėjėjui. Prie rašto pridėtas apgyvendinamų 
asmenų sąrašas. Jame nurodyta balninkų fermos žemėse apgyvendinti 
tris rusų sentikių šeimas: Grigorijaus Jakovlevo, Sidoro Kuznecovo ir 
Vasilijaus Maksimovo. Sentikiai ir savo iniciatyva kėlėsi į balninkų 
fermos žemes, kurios po liustracijos niekam iš vietinių valstiečių ne
buvo atiduotos. Taip balninkuose atsirado Ignatas žirnovas ir Filipas 
Lunevas, vadinusieji save laisvaisiais valstiečiais. Jie irgi pareikalavo 
aprūpinti juos žeme.

Rusų sentikių apgyvendinimą Nemunaičio apylinkėse tiesiogiai 
vykdė liustratorius Kunčinas. 1868 m. gegužės 22 d., dalyvaujant 
valsčiaus viršaičiui ir rusų kolonistams, Kunčinas surašė naikinamos 
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Aleksandrovsko (Alovės) valsčiaus žemėlapio fragmentas. žemėlapis sudarytas 
Vokietijos kariuomenės generalinio štabo. XIX a. pab.
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balninkų fermos žemių paskirstymo ir įvertinimo aktą. Iš akto teksto 
aiškėja, kad balninkų ferma 1867 m. buvo paskirta „rusų kilmės as
menų, patvirtintų apgyvendinti laisvose valstybinėse žemėse, skirti
niams sklypams“. Tai buvo padaryta pagal Valstybės turtų ministro  
1866 m. kovo 23 d. patvirtintą tikrinamosios liustracijos įvedimo Va
karų gubernijų valstybiniuose dvaruose instrukciją. Kolonistams čia 
buvo suformuota 12 pilnų žemės sklypų. Juose įkurdinta 15 ūkių  
(7 pilni, 4 pusiniai ir 4 pusiniai su 0,25 sklypo priedu). Ūkius čia įkūrė 
sentikiai kolonistai:

1. Ivanas Kuznecovas – 13,48 dešimtinės (1 dešimtinė yra 
1,0925 ha),

2. Terentijus Kuznecovas – 8,96 dešimtinės,
3. Vasilijus Maksimovas – 17,93 dešimtinės,
4. Sidoras Kuznecovas – 17,93 dešimtinės,
5. Kuzma Maksimovas – 13,44 dešimtinės,
6. Jegoras bukinas – 17,93 dešimtinės,
7. Timofejus Gribkovas – 8,97 dešimtinės,
8. Denisas Krylovas – 8,97 dešimtinės,
9. Ivanas žukas – 8,97 dešimtinės,
10. Ivanas babachinas – 17,94 dešimtinės,
11. Ivanas babachinas – 17,93 dešimtinės,
12. Ivanas Vorobjovas – 13,44 dešimtinės,
13. Makėjus Maksimovas – 17,92 dešimtinės,
14. Trofimas Surininas – 17,92 dešimtinės,
15. Jefimas Ribakovas – 13,44 dešimtinės.

Kolonistams pageidaujant, nauja gyvenvietė tuojau buvo pava
dinta Sviatoriečje (šventupis). Iš likusios balninkų palivarko žemės 
buvo suformuotas 106,22 dešimtinių masyvas, kuris turėjo būti išpar
duotas rusų kilmės persikėlėliams. būsimajai gyvenvietei buvo palik
tas balninkų pavadinimas.

1868 m. rugsėjo 7 d. panaši ceremonija vyko šalia Nemunaičio. 
Čia rusų sentikiams buvo dalijama Nemunaičio fermos ir visuome
ninių arimų likučių žemė. Iki tol Nemunaičio ferma buvo išnuomota 
dvarininkui žukauskui. 1867 m. nuomos sutartis nutraukta neva dėl 
to, kad nuomininkas nesilaiko nuomos sąlygų. Čia buvo jau iš anks
to suformuotos dvi gyvenvietės, žemė suskirstyta sklypais. Kolonistų 
nutarimu, iš Nemunaičio fermos bei dalies visuomeninių arimų žemės 
sudaryta gyvenvietė buvo pavadinta Pavlovskaja sloboda (Pavlovo 
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slabada), o iš visuomeninių arimų likučių bei nusavintos dalies Geis
čiūnų palivarko žemės sudaryta gyvenvietė – vyselok Grigorjevka 
(Grigorjevkos užusienis).

Pavlovo slabadoje ūkius gavo 20 rusų sentikių kolonistų:
1. Jevstafijus šaškovas – 19,15 dešimtinės,
2. Karpas Nedorezovas – 14,35 dešimtinės,
3. Jepifanas Romanovas – 11,15 dešimtinės,
4. Fiodoras Suchorukovas – 9,58 dešimtinės,
5. Izotas baženovas – 9,58 dešimtinės,
6. Paramonas šliačinas – 9,58 dešimtinės,
7. Nikolajus beliajavas – 9,58 dešimtinės,
8. Timofejus bulbovas – 14,35 dešimtinės,
9. Ivanas Grybovas – 14,35 dešimtinės,
10. Sidoras Terentjevas – 19,15 dešimtinės,
11. Makaras Ribakovas – 19,15 dešimtinės,
12. Prokofijus šliačinas – 9,58 dešimtinės,
13. Artemijus šalkinas – 14,35 dešimtinės,
14. Pavelas Mulerovas – 19,14 dešimtinės,
15. Vasilijus Gribkovas – 14,35 dešimtinės,
16. Leonidas baženokas – 14,35 dešimtinės,
17. Jefimas Rodionovas – 19,14 dešimtinės,
18. Vasilijus Kuznecovas – 9,58 dešimtinės,
19. Fiodoras Semionovas – 9,58 dešimtinės,
20. Piotras Semionovas – 9,58 dešimtinės.

Dar vienas 9,58 dešimtinių sklypas liko laisvas. Grigorjevkoje 
ūkius gavo:

1. Grigorijus Jakovlevas – 18,77 dešimtinės,
2. Lavrentijus Minčonokas – 9,38 dešimtinės.

Pavlovo slabadoje buvo suformuota 15,5 sklypo, o Grigorjevko
je – 1,5 sklypo. Prasidėjo sunkus persikėlėlių integravimosi į aplinką 
procesas. Visi persikėlėliai buvo užrašyti kaip Trakų miestiečiai. Savo 
bažnyčios čia jie nepasistatė ir parapijos nesukūrė. Priklausė Kalvių 
rusų sentikių parapijai (žiežmarių apylinkėse).

Tuo pačiu metu Alovės valsčiuje apsigyveno ir daugiau kolonis
tų. buvo įkurti Novonikolajevsko, Makarovkos, Jakovlevkos kaimai, 
kur gyveno tik sentikiai. Nemažai kolonistų apgyvendinta Kalesninkų 
kaime.
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šaltiniai ir literatūra

Jegelevičius, S. 2002. Nemunaitis ir jo parapija. I knyga. Vilnius, p. 431–433.
Kviklys, b. 1989. Mūsų Lietuva. I tomas (2-oji laida). Vilnius, p. 404–405.
Navickas, T. 1988. Alytus ir jo apylinkės. Chicago, p. 56, 185.

Gintaras Lučinskas

GINTARAS LUČINSKAS (g. 1969 m. Doškonių k., Alytaus r.) – Viešosios 
įstaigos „Gintarinė svajonė“ steigėjas ir vadovas. 1989 m. baigė Kauno Anta
no Kvedaro miškų technikumą. 2009 m. šiaulių universitete įgijo ekologijos ir 
aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Jau daugiau kaip dešimtmetį dar
buojasi rašydamas istorinius straipsnius. Autoriaus bibliografiją sudarytų keli 
šimtai straipsnių Dzūkijos, Kauno ir Vilniaus periodiniuose leidiniuose.
Partizano Antano Ambrulevičiaus prisiminimų knygos Kelio atgal nėra 
(2008), karininko Andriaus Vasiliausko atsiminimų knygos Praeities puslapiai 
(2011), politinio kalinio Vinco Abramavičiaus atsiminimų knygos Gyvenimo 
užrašai (2013) leidybos organizatorius. Knygų Pogrindinė „Geležinio Vilko“ 
organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941) (2009), Žuvę už Lietuvą. Lais-
vės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais (2010), Vermachto nusikaltimai 
Dzūkijoje 1941 m. birželį (2011), Varviškės „respublika“ (1920–1923) (2013) 
autorius. 
Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. Kultūros premijos laureatas. Dalyvauja 
įvairių lietuviškų visuomeninių organizacijų veikloje.
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bENJAMINAS KALUšKEVIČIUS

DRAUDžIAMOS LIETUVIšKOS SPAUDOS 
KELIAI į SEINų KRAšTĄ  
(SEINAI–LAZDIJAI–PUNSKAS)

Lietuviškos spaudos draudimo metai – tai ir pasipriešinimo ru
sifikacijai metai. Pietų Lietuvoje ypač aktualus buvo dar ir pasiprie
šinimas polonizacijai. Suėmimai, kalinimai, tremtys neįveikė lietuvių 
ryžto kovoje už žmogaus teises – motinos kalbą. Kad kraštas atsilaikė 
prieš šias grėsmes, neabejotinai yra ir šio krašto šviesuolių – knygne
šių bei daraktorių – nuopelnas. Sovietmetis stipriai sumenkino, beveik 
ištrynė katalikų dvasininkijos atliktą darbą ir įtaką lietuviškos spaudos 
ir kultūros išsaugojimui, nors jie pirmieji dar prieš „Aušros“ pasirody
mą organizavo draudžiamos spaudos lotyniškais rašmenimis leidimą 
ir jos gabenimą į carinės Rusijos okupuotą Lietuvą. Pagrindinis suma
nytojas ir organizatorius buvo žemaičių vyskupas Motiejus Valančius 
(1801–1875). Katalikų dvasininkai buvo vieni iš pirmųjų spaudos ga
benimo organizatorių ir Užnemunėje, ir tuometinėje Suvalkų guber
nijoje.

šiame straipsnyje aprašytas draudžiamos lietuviškos spaudos ke
lias vienoje iš Pietų Lietuvos teritorijų – Suvalkų gubernijos šiaurinėje 
dalyje buvusioje Seinų apskrityje ir keliuose kaimynystėje buvusiuose 
valsčiuose, 1867–1914 m. priklausiusiuose Kalvarijos ir Suvalkų aps
kritims. šią teritoriją sąlyginai pavadinome Seinų kraštu. Tai dabarti
nis Lazdijų rajonas Lietuvoje ir Seinų apskritis Lenkijoje.

Lietuviškos spaudos draudimo metais (1864–1904) Seinų apskritis 
buvo viena iš Suvalkų gubernijos apskričių. Apskrities centras – Seinų 
miestas. Iš 13-os apskrities valsčių apžvelgsime 10, buvusių šiaurinėje 
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apskrities dalyje. šiuose valsčiuose dauguma gyventojų buvo lietuviai 
ir čia aktyviausiai darbavosi knygnešiai bei daraktoriai. Tai berzny
ko, Kapčiamiesčio, Krasnavo, Leipalingio, Metelių, Miroslavo, Seirijų, 
šventežerio, Veisiejų valsčiai ir Lazdijų miestelis. Iš buv. Kalvarijos 
apskrities – Krosnos ir Rudaminos valsčių gyvenvietės, dabar Lazdijų 
rajono teritorijoje. Iš Suvalkų apskrities – Andrejavo (Andrzejewo) ir 
Seivų (Sejwy) valsčių kaimai, kurie tuo metu priklausė Punsko para
pijai. Dabar Seivai yra Punsko, o Andrejavas – šipliškių valsčiuje.

Aptariamuoju laikotarpiu šių valsčių kaimuose didžioji dalis gy
ventojų buvo lietuviai. Kitataučiai (žydai, rusai, lenkai ir kt.) daugiau
sia gyveno miestuose ir miesteliuose. Pagal 1897 m. atliktą Rusijos 
imperijos gyventojų surašymą, Seinų apskrities gyventojų tautinė su
dėtis atrodė taip: lietuvių 59,7 % (48 867), lenkų 22,9 % (18 754), žydų 
11,8 % (9 684), vokiečių 1,2 % (961) ir rusų 4,4 % (3 619)1.

Eduardas Volteris, bibliografas, archeologas, lietuvių teisių gynė
jas, XIX a. pabaigoje taip pat pateikia panašius statistikos duomenis 
apie Seinų apskrities gyventojus, kaip ir 1897 m. Rusijos imperijos gy
ventojų surašymas. Tai duomenys ne tik apie gyventojų tautinę pri
klausomybę, bet ir kalbos vartojimą namuose. Iš 95 108 gyventojų 
lietuvių buvo 56 615 (59,5 %) ir lietuviškai namuose kalbėjo 55 364 
žmonės, arba 97,7 % bendro lietuvių skaičiaus; 17 031 (17,9 %) buvo 
lenkas, 49 (0,05 %) mozūrai ir kt.2

Lietuviškos spaudos draudimo pradžia Užnemunėje

Apie lietuviškos spaudos draudimą bei jos persekiojimą buvusioje 
Suvalkų gubernijoje yra žinių išlikusiose tuometinių šios gubernijos 
apskričių valdžios įstaigų bylose, taip pat periodinėje spaudoje pa
skelbtuose atsiminimuose, įvairiuose straipsniuose bei koresponden
cijose. Lietuvos archyvuose yra išlikusių Seinų apskrities knygnešių 
bei daraktorių pensijų bylų.

Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo 1864 m. 
pradėtas lietuvių spaudos draudimas buvo įtvirtintas 1865 m. rugsė
jo 6 (18) d. Vilniaus generalgubernatoriaus Konstantino Kaufmano 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 59. Сувалкская 
губерния. 1904, [4], XVI, p. 185.

2 Списки населенныхъ местъ Сувалкской губерніи, какъ матеріалъ для историко-
этнографической географіи края / собралъ Э. А. Вольтеръ. Санктпетербургъ: 
типографія Императорской академіи наукъ, 1901, [2], p. 7, 315, [1]; Tekstas rus., liet., 
lenk. ir lot.; Lot. ir slav. šriftas.
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slaptu aplinkraščiu jam pavaldiems gubernatoriams. šiuo aplinkraščiu 
uždraudžiama spausdinti bet kokius lietuviškus leidinius lotyniškai-
lenkiškomis raidėmis, taip pat draudžiama tokius leidinius įvežti iš už
sienio ir juos platinti.

Paskelbę lietuviškos spaudos draudimą lotyniškomis raidėmis, 
aukšti Rusijos valdžios pareigūnai pasistengė, kad šis draudimas galio
tų ir Užnemunės lietuviams, gyvenusiems vadinamojoje Lenkijos ka
ralystėje, Augustavo gubernijoje. Kaip žinia, šioje karalystėje Rusijos 
įstatymai be specialaus potvarkio negaliojo. Kilus 1863 m. sukilimui, 
Augustavo gubernija tik trumpam buvo priskirta Vilniaus general
gubernatoriaus žiniai, o 1864 m. rugpjūčio mėn. vėl grąžinta admi
nistruoti Varšuvai. Suvalkų gubernija ir jos 7 apskritys suformuotos  
1867 m. sausio 13 d., kai buvo perskirstytos Augustavo ir Plocko gu
bernijos į tris naujas – Lomžos, Plocko ir Suvalkų.

Vilniaus generalgubernatoriui K. Kaufmanui buvo svarbu už
tikrinti, kad ir Užnemunės lietuviai, gyvenę tuometinėje Augustavo 
gubernijoje, kurių neskyrė jokia saugoma siena nuo Vilniaus ir Kauno 
gubernijų, taip pat naudotųsi  tik lietuviškais leidiniais rusišku raidy
nu. Todėl 1965 m. rugsėjo 6 d. pasiuntė iš esmės tokį patį raštą Vidaus 
ir dvasinių reikalų vyriausybinės komisijos Lenkijos karalystėje pir
mininkui V. Čerkaskiui.

Netrukus caro vietininkas Lenkijos karalystėje Fiodoras ber
gas įsakė Cenzūros komitetui nebeleisti spausdinti lietuviškų knygų 
„lenkišku raidynu“ ir sulaikyti tokius leidinius, įvežamus iš užsienio.  
1865 m. rugsėjo 23 (spalio 5) d. vidaus reikalų ministras Piotras Va
lujevas savo aplinkraščiu išplėtė lietuvių spaudos draudimą į visas 
Rusijos europinės dalies gubernijas. Lenkijos karalystei aplinkraštis 
nepasiųstas, užteko jau anksčiau minėto F. bergo įsako3.

Lenkijos karalystėje jau buvo išspausdintos dvi lietuviškos kny
gos rusiškomis raidėmis (kirilica). Talkinant Tomui Ferdinandui ži
linskui kaip vertėjui, Varšuvos švietimo komisijos spaustuvė 1864 m. 
išspausdino caro įsaką lietuvių kalba (kirilica) dėl pradžios mokyklų 
Lenkijos karalystėje4. Tais pat metais Varšuvos švietimo komisija pra
dėjo ruošti Suvalkų gubernijos lietuvių mokykloms skirtą pavyzdinį 
elementorių „rusų, lenkų bei lietuvių tautybės gyventojams“. šio va
dovėlio „sulietuvinimo“ darbui taip pat buvo pakviestas T. F. žilins

3 Merkys, V. 1994. Knygnešių laikai 1964–1904. Vilnius, p. 44–45, 59–61. 
4 Аукщеусес указас апе лементоришкас мокслинийчес Каралистее Ленку. Варшава, 

1864, p. 53.   
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kas. šis lietuvių kalbos „žinovų“ Vilniuje aprobuotas elementorius 
rusiškomis raidėmis (kirilica) „Abėcėlė lietuviškai-rusiška...“ buvo 
išspausdintas Varšuvoje 1865 m. Perspausdintas 1867 ir 1871 m.5

           

Pasipriešinimas lietuviškos spaudos draudimui

Tuoj po spaudos draudimo paskelbimo žemaičių vyskupas Mo
tiejus Valančius suorganizavo lietuviškų knygų spausdinimą užsie
nyje, daugiausia Tilžėje. Susidarė pirmoji knygnešių organizacija. 
Draudžiama spauda (maldaknygės, giesmynai ir kt.) patekdavo ir į 
Užnemunę. Vyskupas M. Valančius čia turėjo savo pasekėjų, gerbėjų. 
1857–1869 m. laikotarpiu buvę 7 metai, kai Seinų vyskupija neturėjo 
savo vyskupo ir baigusiems Seinų kunigų seminariją dėl kunigystės 
šventimų suteikimo tekdavo kreiptis į kitų vyskupijų vyskupus. Klie
rikai, atvykusieji iš Seinų į Varnius (1868, 1869 m. atvyko į Kauną), 
šį palaiminimą gaudavo iš vyskupo M. Valančiaus rankų. Vyskupas, 
atlikęs šventimus, per pamokslą ragindavo kunigus dirbti švietėjišką 

5 Абѣцеле летувишкай-русишка, дел наудос лементоришку моксинийчю судета по 
Каммиссииос рундавос публично апшветимо ир палей пастанавийима Комитето 
реданчио Каралистее Ленку ишспауста. Варшава, 1865, p. 55 [elementoriuje kairysis 
puslapis lietuvių kalba, dešinysis – rusų kalba].
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darbą, talkinti dorinimo, švietimo ir blaivinimo darbe. Vyskupo žodis 
buvo įtaigus. Ir, kaip matysime, iš skirtingais metais įšventintų kunigų 
10 sėkmingai pasidarbavo Seinų apskrityje (S. Norkus, M. Radziuky
nas, L. S. Leonavičius, K. Sakavičius, T. Kedys, M. bujauskas ir kt.)6.

Lietuvišką spaudą Užnemunėje – Suvalkų gubernijoje persekio
davo pasienio sargybiniai, akcizo sargai, žandarai, žemietijų (zemski
niai) sargybiniai, arba žemsargiai, ir kiti valdžios pareigūnai. Spaudos 
persekiojimas konkrečiuose regionuose žymia dalimi priklausė nuo tų 
pareigūnų uolumo. žemsargiai dažniausiai būdavo iš Rusijos atsiųsti 
stačiatikiai.

bausmių sistema dėl lietuviškos spaudos platinimo ar laikymo 
buvo panaši, kaip ir Kauno ar Vilniaus gubernijose. Už sulaikytą val
džią peikiančią literatūrą tiek jos platintojai, tiek laikytojai būdavo 
perduodami apskričių žandarmerijoms. žandarmerijos baigtas bylas 
spręsdavo teismai administracine tvarka, vadovaujantis bausmių sta
tuto 251, 252 straipsniais. Galutinę bausmę skirdavo caro paliepimu. 
Tokios bausmės buvo neskundžiamos, jas galėjo pakeisti tik paties 
caro malonė. Platintojams dažniausiai grėsė kalėjimas iki pusantrų 
metų ir tremtis iki 6 metų. Rusijos vyriausybę kritikuojančios arba 
peikiančios spaudos laikytojams (ne platintojams) grėsė areštas nuo 
savaitės iki 8 mėnesių ir vieša 1–3 metų policijos priežiūra.

1867 m. Suvalkų gubernatoriui buvo pranešta, kad Seinų, Kalva
rijos, Vilkaviškio apskrityse plinta lietuviški elementoriai ir religinė 
literatūra lotyniškais rašmenimis. Dažniausiai per atlaidus tokius lei
dinius pardavinėdavo škaplierininkai.

Akademiko, istoriko Vytauto Merkio duomenimis, Užnemunėje 
lietuviška spauda imta organizuotai remti ir platinti nuo 1873 m., kai į 
Sudargo parapiją (šakių raj.) atvyko klebonas M. Sederevičius (1829–
1907 m.). Jis buvo vienas iš 1858 m. vyskupo M. Valančiaus įšventintų 
kunigų, tapęs žymiu religinės literatūros rengėju, knygnešiu7.

Sprendžiant iš įvairių gubernijos apskričių viršininkų nuorodų 
aišku, kad jau 1877 m. buvo išleistas Suvalkų gubernatoriaus aplink-
raštis dėl lietuvių spaudos persekiojimo, tačiau paties aplinkraščio 
nepasitaikė aptikti. Už nenusikalstamo pobūdžio lietuviškos spaudos 
platinimą ar laikymą asmenys dažniausiai būdavo perduodami taikos 

6 Merkys, V. 1999. Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautišku-
mo. Vilnius, p. 817, [1]: iliustr.; bibliogr. išnašose. Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės:  
p. 787–817.

7 Merkys, V. 1994. Knygnešių laikai 1964–1904. Vilnius, p. 246–250.
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teisėjams, o kartais net valsčių teismams. Apie Lenkijos karalystėje 
bausmių skyrimą administracine tvarka už nepolitinio turinio lietuviš
ką spaudą, plačiai praktikuotą Vilniaus generalgubernatoriaus, archy
vuose žinių nerasta arba jų neišliko8. Daugiausia žinių pateikia knyg-
nešiai arba jų gentainiai savo atsiminimuose. Nenusikalstamo turinio 
lietuviška spauda būdavo siunčiama Varšuvos cenzūros komitetui, kur 
ją pasilikdavo sunaikinimui. Atskirais atvejais buvo atiminėjamos ir 
cenzūros leistos lietuviškos knygos.

Užnemunėje, kaip ir Vilniaus bei Kauno gubernijose, knygnešių 
bylos būdavo perduodamos ir apygardų teismams. Tačiau gana anksti 
valdžiai teko teismais nusivilti. Pavyzdžiui, 1879  m. Virbalio muiti
ninkai sulaikė šešis asmenis, nešančius per sieną lietuvišką spaudą. 
„Nusikaltėliai“ perduoti Suvalkų apygardos teismui, kuris juos visus 
išteisino. buvo konstatuota, kad nėra įstatymo, pagal kurį būtų galima 
bausti už lietuviškų knygų gabenimą. Toks nuosprendis pasiekė Rusi
jos teisingumo ministeriją, kuri jį patvirtino ir 1880 m. vasarą pranešė 
vidaus reikalų ministrui, kad Suvalkų apygardos teismo sprendimas, 
išteisinantis knygų nešėjus, yra teisingas9.

Gaila, bet Suvalkų apygardos teismo bylų dėl lietuviškos spaudos 
mūsų respublikos archyvuose neišliko. Vis dėlto Užnemunėje tautinė 
priespauda buvo šiek tiek švelnesnė negu Vilniaus ir Kauno guberni
jose. Suvalkų gubernijoje pradžios mokyklų mokytojais galėjo dirb
ti ir lietuviai katalikai, kuriuos ruošė Veiverių mokytojų kursai (nuo  
1872 m. seminarija). Mokyklose buvo galimos ir lietuvių kalbos pa
mokos, tačiau iš vadovėlių rusiškomis raidėmis. Lietuvių kalba buvo 
dėstoma net Marijampolės gimnazijoje.

Draudžiamos lietuviškos spaudos poreikis

Nuo senų laikų Seinų vyskupijos lietuviškų parapijų bažnyčiose 
buvo pripažįstamos ir lietuvių kalbos teisės. Dvasininkai su žemes
niuoju luomu turėjo bendrauti jų gimtąja kalba. Tik 1837–1847 m. 
buvęs Seinų vyskupu Povilas Strašinskis nekentė lietuvių kalbos. Jis 
stengėsi visose bažnyčiose panaikinti lietuviškas pridėtines pamaldas, 
pamokslus, išpažintis. Tačiau vėlesni Seinų vyskupai ir valdytojai lie

8 Ten pat, p. 333–339.
9 Vėbra, R. 1996. Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais. Vilnius, p. 16–20, 29.
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tuviams buvo palyginti palankūs ir nesistengė jų intensyviai lenkinti 
per bažnyčią10.

Intensyvus lenkinimas vyko per parapines mokyklas. Seinų vys
kupijos parapinėse mokyklose iki 1864 m. lietuviškai beveik nebuvo 
mokoma. Kun. Motiejaus Gustaičio teigimu, tokioje mokykloje ir tiky
bą aiškindavo lenkiškai. Kai dalis mokinukų dar visiškai nemokėdavo 
šios kalbos, toks mokymas nedaug teturėjo prasmės. Minėtas autorius 
primena, kad lietuvių kalbos mūsų tuometinėse mokyklose ne tik ne
buvo mokoma, bet ir tarp savęs vaikams drausta lietuviškai kalbėtis. 
Kuris mokinys prasitardavo lietuviškai, tam mokytojas užkabindavo 
ant kaklo lentą su užrašu „osiol“ („asilas“), ir prasitaręs mokinys tolei 
ją nešiodavo, iki išgirsdavo kitą lietuviškai prasitarus; tada užkabinda
vo anam11. šis mokinių žeminimas dėl gimtosios kalbos išnyko įsteigus 
valsčių išlaikomas mokyklas po 1864 m.

Kokia dalis buvusios Seinų apskrities gyventojų 1864  m. mokėjo 
lietuviškai skaityti, duomenų nepavyko aptikti. Sprendžiant iš žinučių 
spaudoje, kai kurie klebonai orientavosi į lenkų kultūrą. Tačiau rūpin
davosi, kad parapijiečiams netrūktų religinės literatūros gimtąja kalba.

Kiti kovos už lietuvišką spaudą būdai. Slaptas vaikų mokymas

Draudžiama lietuviška spauda galėjo plisti tik todėl, kad buvo jos 
poreikis, kad netrūko skaitytojų, kad knygos žmonėms buvo reikalin
gos. Jau minėta, jog Suvalkų gubernijos valdinėse pradinėse moky
klose buvo dėstoma ir lietuvių kalba, tačiau mokytojai galėjo naudoti 
tiktai oficialius vadovėlius, spausdintus rusiškomis raidėmis. Valdinė
se mokyklose vaikai nebuvo išmokomi pažinti lotyniškas raides. Todėl 
valstiečių tėvams reikėjo rūpintis, kad jų atžalos išmoktų skaityti ir 
rašyti tradiciniu raidynu. Apie valdžios susektas slaptas mokyklas Su
valkų gubernijoje duomenų beveik neišliko. 1892 m. balandžio 3 (15) d. 
caro patvirtintos „Laikinosios taisyklės“ dėl baudų už slaptą moky
mą Vilniaus, Kauno ir dar 7 gubernijose tik 1900 m. buvo pritaikytos 
Lenkijos karalystei12. Matyt, bendra tvarka už nelegalų mokymą bylos 
būdavo perduodamos Suvalkų apygardos teismui, tačiau šios institu

10 Stakauskas, J. Lietuviškoji sąmonė Seinų seminarijoje, in: Stakauskas, J. Naujieji na-
cionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, sud. Algimantas Katilius. Vilnius, 2003,  
p. 182–184.

11 Gustaitis, M. 1913. Kunigas Antanas Tatarė pirmutinis Suvalkų gubernijos lietuvių 
švietėjas: jo gyvenimas, eilės, laiškai ir dokumentai. 1-oji laida. [Vilnius], p. 26. 

12 Merkys, V. 1994. Knygnešių laikai 1964–1904. Vilnius, p. 303–309. 
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cijos tokių bylų Lietuvos valstybės istorijos archyve nėra. Apskritai 
iki 1905  m. apie susektas slaptas lietuviškas mokyklas Suvalkų guber
nijoje išliko tik fragmentinės žinios. Vien iš žymesnių žmonių biogra
fijų galima įsitikinti, kad nemažai asmenų pirmieji mokytojai būdavo 
daraktoriai.

Apskritai slaptas mokymas Suvalkų gubernijoje mažai tyrinėtas, 
o ir šaltinių trūksta. Kol buvo įmanoma, nepasirūpinta surinkti žinių 
apie daraktorius. Dauguma daraktorių, organizuotai mokiusių vaikus, 
buvo neturtingi ir liko užmiršti. Susidaro įspūdis, kad beveik kiekvie
name valsčiuje vaikai namuose būdavo mokomi lietuviško rašto, ta
čiau daugumos daraktorių pavardės užmirštos.

Draudžiamos spaudos platintojai Seinų krašte

Autoriai, rašiusieji apie draudžiamos lietuviškos spaudos platini
mą Dzūkijoje, šį Pietų Lietuvos kraštą priskiria prie pasyviųjų terito
rijų. Abejotini jų teiginiai, kad knygnešių judėjimas čia prasidėjo tik 
nuo antrosios draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo laikotarpio 
pusės, t. y. jau pasirodžius „Aušrai“13.

Jeigu apie pasyvumą ar aktyvumą spręstume iš sulaikytų knygne
šių, gabenusiųjų draudžiamą lietuvišką spaudą iš užsienio, skaičiaus, 
tai, be abejo, pasienio su Mažąja Lietuva apskrityse (Vilkaviškio, 
šakių) jų buvo daugiau. Knygnešius areštuodavo pasienio sargyba, 
muitininkai, akcizo tarnautojai, žandarai, policininkai. Seinų krašte 
pagrindiniai knygnešių persekiotojai buvo žemietijų (zemskinė) poli
cija. Neretai gavę kyšį policininkai nesurašydavo protokolo, paleisda
vo knygnešį su visa spauda.

Visuomenės veikėjas, žurnalistas, rašytojas, draudžiamos lietu
viškos spaudos platintojas Stasys Vitaitis 1923 m. yra domėjęsis apra
šymais. Jis tyrinėjo, „kaip tas lietuvių tautinio susipratimo budinimas 
buvo varomas įvairiuose Lietuvos kraštuose. Tačiau apie darbuotę 
toje kryptyje Suvalkų Dzūkijoje niekas nieko nerašo. Išrodytų lyg, 
kad tame Lietuvos kampelyje nebuvo nieko veikiama tuo žvilgsniu. 
O vienok yra davinių iš vėlesnių laikų, kad ir mūsų Dzūkijoje spaudos 
platinimo darbas buvo varomas nė kiek ne mažiau, kai ir kituose Lie
tuvos kraštuose“14.

13 Malaškevičiūtė b., žaliaduonienė b. Knygnešystė Dzūkijoje. Dainava. Dzūkų kultūros 
žurnalas. 2004, Nr. 2, p. 17.

14 Vitaitis S. Spaudos platinimas Dzūkijoje. Žvaigždė [JAV]. 1923, Nr. 10.

bENJAMINAS KALUšKEVIČIUS



175

Daugiausia Dzūkijos knygnešių atsiminimų ir straipsnių apie 
knygnešius išspausdinta 1926 m. P. Rusecko parengtoje knygoje 
(„Knygnešys“, t. 1) ir 1928 m. išleistame antrajame „Knygnešio“ tome.  
1938 m. išleido I tomo antrąją laidą su papildymais ir pakeitimais.

1996 m. Punsko „Aušros“ leidykla išleido Jolantos Dapkevičiū
tės diplominio darbo pagrindu parengtą 44 puslapių knygelę „Knyga 
Seinų-Punsko krašto lietuvių kultūroje (iki 1939 m.)“. Anotacijoje au
torė rašo: „šiame darbe nagrinėjamas  knygos vaidmuo Seinų-Punsko 
krašto lietuvių kultūroje. Aptariama knygnešių, leidyklų, spaustuvių 
ir bibliotekų veikla. Atskirai apibūdinami šio krašto raštijos ir knygos 
veikėjai...“ Autorė pateikia gana išsamų panaudotos literatūros sąrašą 
(125 pozicijos). Tai yra vertingas nuorodų šaltinis šią temą tyrinėjan
tiems asmenims15. 

Po šios knygelės išspausdinimo, 1997 m., istorikas akad. V. Mer
kys, išrinkęs straipsnius iš prieškarinės periodinės spaudos ir archyvų, 
parengė III „Knygnešio“ tomą. šio tomo rankraštį prieškario metais 
buvo parengęs P. Ruseckas, bet išspausdinti sutrukdė Lietuvos oku
pacija. P. Ruseckas 1944 m. buvo areštuotas ir ištremtas. Rankraštis 
dingo.

„Knygnešio“ III tome apie Dzūkijos knygnešius paskelbti 22 
straipsniai. Pagal Knygnešio draugijos programą IV „Knygnešio“ 
tomą parengė b. Kaluškevičius ir K. Misius, 2016 m. išspausdino 
Punsko „Aušros“ leidykla. šioje IV knygoje yra ir Pietų Lietuvoje gy
venusių knygnešių bei daraktorių atsiminimų.

2004 m. b. Kaluškevičius ir K. Misius parengė žinyną „Lietuvos 
knygnešiai ir daraktoriai“, kuriame apibendrino ankstesnėse įvairių 
autorių publikacijose buvusią medžiagą. žinyne pateiktos trumpos 
knygnešių bei daraktorių biogramos, žymi dalis su jų portretinėmis ir/
arba atmintinų vietų nuotraukomis. Po dešimties metų, 2014-aisiais, 
išleistas antrasis žinyno „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ tomas. 
Pateikiami naujai aptikti papildymai ir pirmojo tomo taisymai. Iš viso 
abiejuose tomuose aprašyta 6460 knygnešių bei daraktorių, pasidar
bavusių Lietuvoje spaudos draudimo metais. žinyne aprašyti ne tik 
Lietuvos, bet ir Lenkijos gubernijose gyvenę arba pasidarbavę knygne
šiai.

Apie buvusios Seinų apskrities knygnešius bei daraktorius mi
nėto žinyno autoriai surado naujos medžiagos, papildė gausesne iko

15 Dapkevičiūtė, J. 1996. Knyga Seinų-Punsko krašto lietuvių kultūroje (iki 1939 m.). Pun
skas, p. 42.
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nografine medžiaga ir 2014 m. parengtą rankraštį pavadino „Jie gynė 
lietuvišką žodį. Lazdijų–Seinų–Punsko krašto knygnešiai ir darak
toriai. 1864–1904“. įrašyta 223 asmenų pavardės: 196 knygnešiai ir  
27 daraktoriai. Rankraščio pirmasis variantas saugomas Lazdijų kraš
to muziejuje. Planuojama išspausdinti 2018 m., minint Lietuvos vals
tybės atkūrimo šimtmetį.

Pagal turimus duomenis, 23 Seinų krašte gyvenusieji knygnešiai 
patys parsigabendavo draudžiamos spaudos. 13 knygnešių pasiekdavo 
Mažąją Lietuvą. Daugiausia pirkdavo Tilžėje. žymesnieji: J. Durtonas, 
A. Jarmala, V. Kaminskas, K. Kizilevičius, P. Matulevičius, V. Marke
vičius, P. Mikalauskas, P. Paliutis, K. Petruškevičius, A. Salyklis ir kt.

Pastaraisiais metais kai kurie žurnalistai, kraštotyrininkai ir kiti, 
rašantieji apie savojo krašto knygnešius, nevengia jų įvardinti kontra
bandininkais. šis terminas užtinkamas ir straipsnių antraštėse („Lietu
vybės kontrabandininkai...“, „Lie tu viš ko žodžio kon tra ban da“ ir kt.)16. 
žinomi istorikai, tyrinėję spaudos draudimo laikmetį – V. Merkys,  
A. Tyla, R. Vėbra ir kt. – savo knygose ir straipsniuose apie knygne
šius, apie sulaikytųjų bylas nėra knygnešių pavadinę kontrabandinin
kais. Areštuotų knygnešių bylose esančiuose dokumentuose (aktuose) 
rašoma, kad „sulaikytas su draudžiama spauda“, ir išvardijami surasti 
spaudiniai (knygų, laikraščių pavadinimai ir kiekis).

Rusijos imperijos teisės dokumentuose kontrabanda buvo laiko
mos tokios prekės, kurios buvo gabenamos į imperiją neapmokant už 
jas įstatymais nustatyto muito mokesčio. Jų gabenimas per muitines 
nedraudžiamas. žmonės, jas slaptai nešantys arba įvežantys ir nesu
mokantys muito mokesčio, buvo vadinami kontrabandininkais. Apie 
tai rašo ir didieji Rusijos enciklopediniai žodynai.

Tarp prekių, visiškai draudžiamų įvežti į imperiją, buvo ir lie
tuviškoji spauda lotyniškais rašmenimis, o XIX a. pabaigoje dar ir 
gotiškais rašmenimis. Sulaikytiems su tokiomis prekėmis – spaudi
niais, šiuo atveju – su draudžiamąja spauda, numatytos bausmės: pre
kių – knygų konfiskavimas, areštas valsčių areštinėse, kalėjimas ir/
arba tremtis į kitą guberniją, kartais ir į Sibiro gubernijas. Pastaruoju  
XIX a. dešimtmečiu pasieniečiai jau turėjo teisę šaudyti į bėgančius, 
nepaklususius sustoti knygnešius. ypač didelės bausmės buvo taiko
mos knygnešiams, jeigu pas juos surasdavo priešvalstybinio turinio 
spaudos. Tokias bylas perduodavo žandarmerijai. Ir jų baigtis dažniau
siai būdavo kalėjimas arba tremtis. Teismo nutartis tvirtindavo caras.

16 Ma laš ke vi čiū tė b. Lie tu viš ko žo džio kon tra ban da. Alytaus naujienos. 2013 m. kovo 14 d.
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Knygnešiai, esant reikalui, pasinaudodavo užsiimančių kontra
banda pasienio gyventojų paslaugomis. ypač kai reikėdavo pernešti 
didesnį kiekį spaudinių. Pasienio gyventojai gerai žinodavo slaptus 
perėjimo per sieną takus. Už spaudinių pernešimą knygnešiai jiems 
mokėdavo.

Kartais ir patys knygnešiai nešdavosi vieną kitą kontrabandinę 
prekę. Nupirkdavo saviškiams dovanų: panelei – šilkinę skarelę, gimi
naičiui žiebtuvėlį ir pan.

Knygas per sieną nešdavo ne maišuose, kaip kartais vaizduojama 
skulptūrose, dailės kūriniuose, paveiksluose, filmuose, o supakuotas 
į ryšulius. Jie sverdavo iki 32 kg (2 pūdus). Ryšulius apvyniodavo ne
peršlampamu audeklu arba popieriumi ir surišdavo virvelėmis arba 
viela. Juk tekdavo nešti ir lietui lyjant. Sukrautas į maišą knygas nepa
togu nešti ir viena ranka jau būna užimta. Ir pabėgti sunkiau.

Iš knygnešių, atėjusių iš Seinų krašto į pasienį su Mažąja Lietuva, 
dauguma areštuoti Vilkaviškio apskrities pasienio valsčiuose. Sulaiky
mo dokumentuose įrašyta, kad pas juos surastos ir atimtos 1–2 drau
džiamos knygos17. Dabar jau sunku nustatyti, ar jie surastas knygas 
pirko pas vietinius, pasienyje gyvenančius, ar parsinešė iš Mažosios 
Lietuvos. bet kad dėl vienos ar dviejų knygų iš Seinų apskrities eitų į 
Mažąją Lietuvą, mažai tikėtina. Manytume, jog nešdavosi daugiau, bet 
sulaikant spėdavo išmesti, kad būtų kuo mažiau įkalčių, arba paslėpti. 
Pavyzdžiui, Juozas Vakturas iš Aukštakalnių k., Krosnos vlsč., buvo 
sulaikytas Kybeikių k. laukuose, Vilkaviškio apskr. Pas jį surado vie
ną religinio turinio knygelę „Gyvenimas Jėzaus Kristaus“. Abejotina, 
ar galėjo dėl vienos maldaknygės vienas pėsčiomis eiti į pasienį. Gali 
būti, kad jo bendrakeleivis spėjo pabėgti. Išlikę dokumentai liudija, 
kad byla buvo perduota Suvalkų gub. žandarų valdybai18. Visa byla 
neišlikusi. Nežinoma, kaip buvo J. Vakturas nubaustas.

Vienas iš draudžiamos spaudos kelių į Seinų kraštą – knygų, lai
kraščių atsiuntimas paštu. Atsiųsdavo iš JAV, iš Mažosios Lietuvos. 
Siųsdavo į užsienį emigravę giminės arba kraštiečiai knygnešiai. Iš 
Lenkijos gubernijų siųsdavo banderoles ten kunigavę lietuviai dvasi
ninkai. Ne visi paštininkai ar valsčių valdybų tarnautojai uoliai tikrin
davo atsiųstas banderoles. Dauguma jų pasiekdavo adresatus.

17 Merkys, V. 1994. Knygnešių laikai 1964–1904. Vilnius, p. 333–339.
18 Merkys, V. 1994. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864–1904. Vilnius,  

p. 415.       
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yra žinomi 4 gyventojai, kuriems siųstos banderolės buvo kon
fiskuotos. Tai Tamulis Ignas iš birsčių kaimo, Milančius Antanas iš 
Naujavalakių k. (jam siųstą banderolę konfiskavo, namuose padarė 
kratą), blažonis Andrius iš Mikyčių kaimo (siuntinyje rado iš JAV jam 
atsiųstą „Saulės“ laikraštį), Luckus Kazys, Krosnos vlsč. viršaitis (jam 
atsiųstoje banderolėje lietuvišką knygą surado Simno pašto-telegrafo 
skyriaus viršininkas, apie tai pranešė Suvalkų gubernatoriui).

Parsigabentą spaudą knygnešiai platindavo patys ir/arba perduo
davo vietiniams knygnešiams – draudžiamos spaudos platintojams, 
kurie dėl įvairių priežasčių negalėdavo patys spaudos parsigabenti. 
Apie spaudos platintojus ir jų persekiojimą rašo ir bronius Kašelionis 
knygoje „Dainava: Seinų kraštas“19.

Daug draudžiamos spaudos į Seinų kraštą atgabendavo Kalvari
jos, Vilkaviškio, Marijampolės apskrityse gyvenusieji knygnešiai. Tai 
dar vienas draudžiamos spaudos kelias. žymiausi knygnešiai, gabenę 
lietuvišką spaudą į Seinų kraštą, buvo M. Sederevičius, M. Vasiliaus
kas, J. Kancleris, A. Grinevičius, A. Zigmantaitė ir kt.

Kaip jau minėjome, vienas pirmųjų iš tokių knygnešių, talentin
gas organizatorius Suvalkų gubernijoje buvo Sudargo klebonas kun. 
Martynas Sederevičius, pradėjęs aktyvią veiklą 1873 m., dar prieš 
„Aušros“ laikraščio pasirodymą. 1875–1903 m. jis su talkininkais 
išvertė arba sudarė 19 religinio turinio knygų, išspausdintų Mažojo
je Lietuvoje. Rūpinosi ir draudžiamų knygų platinimu – organizavo 
platinimą bei pats parsigabendavo iš Mažosios Lietuvos ir platindavo. 
Atvažiuodavo ir į Seinų krašto parapijas.

Akademikas V. Merkys aprašė M. Sederevičiaus suburtų knygne
šių veiklą, ją pavadinęs Martyno Sederevičiaus organizacija20. Tai 
buvo neformali organizacija. Jos narių skaičius ir visos pavardės ne
žinomos. Kun. Martynas Sederevičius buvo ne tik draudžiamos lietu
viškos religinės literatūros leidėjas, bet ir jos platinimo organizatorius. 
buvo užmezgęs gerus santykius su rusų valdžios pareigūnais (pasie
nio sargybiniais, muitinės viršininkais, policija). Lietuviškas knygas 
pats išvežiodavo arba ištikimi jo talkininkai religine spauda aprūpin
davo beveik kiekvieną Seinų vyskupijos lietuvišką parapiją.

Seinų krašte taip pat darbavosi šiai organizacijai priklausantys 
kunigai, M. Sederevičiaus bendramoksliai bei kiti dvasininkai, vė

19 Kašelionis, b. 2002. Dainava: Seinų kraštas (istorija, kultūra, žmonės). Vilnius,  
p. 112–121.

20 Merkys, V. 1994. Knygnešių laikai 1964–1904. Vilnius, p. 246–250. 
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liau įsitraukusieji į draudžiamos spaudos platinimą. Tai kun. Lukas 
Staugaitis, atvykęs į Krosnos parapiją 1876  m., kun. Jonas Kudirka 
– 1888–1889 m. Lazdijų parapijos vikaras, kun. Antanas Radušis –  
1874–1887 m. Punsko parapijos vikaras, Motiejus bujauskas – 1872–
1885 m. šventežerio vikaras, kun. Motiejus Radziukynas – 1878– 
1880 m. Lazdijų parapijos vikaras. Kun. M. Sederevičius juos aplan
kydavo. Atveždavo spaudos ir Seinų kunigų seminarijos klierikams. 
Surasdavo pagalbininkų ir tarp pasauliečių, įtraukdavo juos į spaudos 
platinimą.

Kitas pasižymėjęs knygnešys ir lietuviškos spaudos bendradarbis 
– kunigas Adomas Grinevičius (1845–1933). 1870 m. baigė seminari
ją, 1871 m. paskirtas vikaru į Kalvarijos parapiją, užmezgė ryšius ir 
bendradarbiavo su kun. Martynu Sederevičiumi, Juozu Kancleriu, An
tanu švedu ir kitais šio krašto knygnešiais. A. Grinevičiaus organiza
ciniai sugebėjimai, sumanumas, drąsa padėjo sukurti lietuvių spaudos 
platinimo tinklą Pietų Lietuvoje. Jo rūpesčiu spaudiniai pasiekdavo 
tolimiausius Dzūkijos kampelius, Seinų ir Kauno kunigų seminarijos 
auklėtinius. Spaudinius veždavo pats arba įduodavo klebono vežėjui 
Adomui Mikalauskui, kilusiam iš Rudaminos valsčiaus. A. Grinevičius 
platino ne tik religinę, bet ir pasaulietinę literatūrą21.

žymi dalis vietinių Seinų krašto gyventojų – knygnešių iš kitų 
apskričių spaudos patys neparsigabendavo. Jos gaudavo iš knygnešių, 
gyvenusių Seinų apskrityje, kurie jiems atveždavo iš Mažosios Lie
tuvos arba pasienio apskričių. Tai būdavo ne tik vietiniai, bet ir kito
se apskrityse gyvenusieji knygnešiai. Platindavo gautą spaudą ne tik 
savo valsčiuje, bet ir dažnai nuveždavo į gretimus valsčius ir parapijas. 
Iš atvykusiųjų į Seinų kraštą ir čia gyvenusiųjų bei dirbusiųjų iki mir
ties tenka pažymėti žymesnius: Juozą Kauką, gydytoją Lazdijuose ir 
Seinuose, kun. Motiejų Simonaitį ir kt.

ypač didelis dvasininkijos indėlis, priešinantis lietuviškos spau
dos draudimui Seinų krašte. Užregistruoti 56 kunigai, kurie pirmieji 
po spaudos uždraudimo pasirūpino, kad parapijiečiai gautų draudžia
mos lietuviškos spaudos. Ne visi jie buvo kilę iš Seinų krašto ir jame 
gyvenę, bet atsiųsti kunigauti į šio krašto parapijas daugiau ar mažiau 
dalyvavo draudžiamos spaudos platinime: organizavo platinimą, ga
beno lietuviškus spaudinius, juos slėpė, slaptai mokė vaikus. Susipa

21 [Kun. Adomo Grinevičiaus atsiminimai]. Spaudos laisvės ir Amer. liet. organizuotės 
sukaktuvės. 2-oji laida. Philadelphia, Pa.: A. Milukas: Pranaičių Julės lėšomis, 1928,  
p. 206–240; faks., portr.
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žinus su aktyvesnių knygnešių veikla Seinų krašte, galima teigti, kad 
jie lietuvišką spaudą pradėjo platinti dar prieš „Aušros“ pasirodymą. 
Tai Norkus Simonas, Radušis Antanas, Rušinskis-Ruškevičius Motie
jus, Leonavičius Silvestras, Dailidė Motiejus, Radziukynas Motiejus, 
Staugaitis Lukas ir kt.

Nedaug žinoma apie Seinų krašte dirbusius daraktorius. Užregis
truotos tik 27 pavardės. Trys iš jų kunigai, kurie pamokydavo vaikus 
lietuviško rašto. Nepriklausomybės metais nebuvo pasirūpinta sura
šyti daraktorių ir/arba jų mokinių atsiminimus. Caro administracijos 
užvestų bylų neišliko. Išsamus šaltinis – kun. J. Reitelaičio užrašyti 
knygnešių ir daraktorių atsiminimai22. Lazdijų ir Leipalingio apylinkė
se triūsė po 8 daraktorius. Kitose apylinkėse žinomos tik 1–2 darak
torių pavardės. Slaptų mokyklų caro valdžios pareigūnai susekdavo 
nedaug. Apie nelegalias mokyklas rinkti žinias buvo įpareigoti val
dinių mokyklų mokytojai, tačiau norint įrodyti, kad čia tikrai slaptai 
mokoma, reikėjo užklupti besimokančius vaikus. Valstiečiai pamokų 
metu neretai statydavo sargybinius. Knygnešys Antanas baranauskas 
prisimena, kad valsčiaus policijos (zemskių) vyresniajam ūkininkai 
nuolat mokėdavo pyliavą – nuveždavo javų, mėsos ir kitų produktų23.

Sugautieji su draudžiama spauda dažniausiai bausti administra
cinėmis bausmėmis. Už surastą ne antivyriausybinę spaudą adminis
tracines bausmes skirdavo Varšuvos generalgubernatorius. Tai areštas 
iki trijų mėnesių valsčių daboklėse, piniginės baudos, nuolatinė poli
cijos priežiūra. Iki 1895 m. sulaikytų su ne antivyriausybine spauda 
knygnešių bylos būdavo perduodamos ir Suvalkų apygardos teismui, 
tačiau to teismo archyvas neišlikęs. Tokių bausmių neišvengė ir Sei
nų krašte dirbę knygnešiai. Ištremti buvo V. Markevičius, P. Matulai
tis, įkalinti kalėjimuose ir areštinėse J. M. Keršanskas, V. Packevičius,  
P. Palukaitis, P. Srednickas ir kt. Nemažai įtariamųjų, sužinojusių apie 
gresiantį areštą arba jau gavusių kvietimus į teismą, pasitraukdavo, iš
vykdavo į užsienį, dažniausiai į JAV (P. Tumasonis, A. Mikalauskas,  
P. Kupstas ir kt.). Kunigus, įtariamus platinant lietuvišką spaudą ar re
miant knygnešius bei daraktorius, perkeldavo į kitas parapijas, dažniau
siai į lenkiškas, ilgai neskirdavo eiti aukštesnes pareigas. Iš knygnešių ir 
daraktorių atsiminimų aiškėja, kad dažnai pavykdavo atsipirkti, įduo
dant kyšį juos sulaikiusiems policininkams (zemskiams). Kai kurių by
los buvo nutrauktos, panaikinus spaudos draudimą 1904 m.

22 Vilniaus universiteto biblioteka. Rankraščių skyrius, f. 102 (J. Reitelaičio fondas).
23 Antano baranausko atsiminimai. Knygnešys, t. 4. Punskas, 2016, p. 231–238.
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Lietuvos vyriausybė 1925 m. priėmė Pasižymėjusiems visuo-
menės veikėjams pensijų įstatymą, pagal kurį buvo pradėtos mokėti 
pensijos knygnešiams ir daraktoriams. Ministerių Kabinetui pasiūlius, 
pensijos paskyrimą savo aktu tvirtindavo Respublikos Prezidentas. 
Mažiausia pensija buvo 20 Lt per mėnesį. Kai kuriems knygnešiams 
išmokėdavo vienkartines pašalpas. Mirus knygnešiui, pensija galėjo 
būti skiriama jo palikuonims. Pavyzdžiui, knygnešio Mato Kasiulio 
sūnui Vytautui buvo paskirta „po 100 litų kas mėnuo, kol sueis jam 24 
metai amžiaus, jei jis ligi to laiko eis mokslą“24.

Seinų krašte tokios pensijos arba pašalpos buvo paskirtos 19-ai 
asmenų: 17 knygnešių ir 2 daraktoriams. Du knygnešiai – V. būdelis 
ir M. Kasiulio sūnus – gavo pašalpas. Trims kunigams – Vincentui 
Aleksandravičiui, Jonui Kudirkai, Antanui Milukui – buvo paskirtos 
pensijos už lietuviškos spaudos platinimą ir visuomeninę veiklą.

Dėl įvairiausių priežasčių ne visų spaudos draudimo metais nu
sipelniusių asmenų žinomi išsamūs biografiniai duomenys. Vienų ne
surasti gentainiai, galėję apie juos papasakoti, kitų – dingusios arba 
nerastos Metrikų knygos ir pan. Apie kai kuriuos žinoma tik minima
liai. Dalis Suvalkų gubernijos knygnešių bylų, per Pirmąjį pasaulinį 
karą išvežtų į Rusiją, dar nesurastos. Lenkijos archyvuose buvusios 
knygnešių bylos Antrojo pasaulinio karo metais buvo sunaikintos (su
degė). Ne visų yra nuotraukos, ne visos jos kokybiškos. Kai kurių nuo
traukos jau ir nebus surastos. Nėra jų pačių, nėra ir gentainių, kurie jas 
būtų išsaugoję. Ne visų knygnešių žinomos palaidojimo vietos arba 
kapai. Neprižiūrimi galėjo išnykti. Tikėtina, kad archyvų, muziejų, bi
bliotekų fonduose dar yra dokumentų, kurie papildytų vardyną. Atsi
ras ir naujų, literatūroje nepaminėtų pavardžių. Lauksime ir gentainių 
atsiliepimų, pastabų.

Lietuviškos spaudos platintojai Seinų krašto valsčiuose 
 ir/arba parapijose

Apžvelgsime, kas ir iš kur atgabendavo draudžiamos spaudos į 
Seinų krašto valsčius (parapijas). Visus Seinų krašte pasidarbavusius 
knygnešius ir daraktorius galima suskirstyti į kelias grupes pagal gi
mimo ir/arba gyvenamąją vietą: 1. Vietiniai knygnešiai, 2. Laikinai 
gyvenusieji iš kitų apskričių atvykę knygnešiai, lietuviškos spaudos 

24 Respublikos Prezidento aktas. Vyriausybės žinios – 1937 m. rugpjūčio 8 d.
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platintojai, 3. Nuolatos gyvenusieji kitose Lietuvos apskrityse, 4. Da
raktoriai.

1. Vietiniai knygnešiai – nuolatos gyvenusieji buvusioje Sei
nų apskrityje ir gretimuose buvusiuose Kalvarijos apskrities valsčių 
kaimuose, kurie pagal dabartinį administracinį suskirstymą priklauso 
Lazdijų rajonui. Taip pat Punsko valsčius, iki Pirmojo pasaulinio karo 
priklausęs Suvalkų apskričiai.

Nuolatiniai krašto gyventojai draudžiamos spaudos parsigaben
davo ir ją platindavo patys arba perduodavo kitiems platintojams. 
Tai būdavo amatininkai (staliai, siuvėjai, mūrininkai, akmenskaldžiai 
ir kt.), taip pat valstiečiai, samdiniai, kumečiai. Daug draudžiamos 
spaudos išplatindavo smulkūs prekiautojai. Jie buvo vadinami įvai
riais nelietuviškos kilmės žodžiais: bagamazninkai, karabelninkai, 
škaplierininkai, paupariai. Pastarasis žodis dabar dažniausiai varto
jamas, nors jis irgi nelietuviškos kilmės. Formą pauperis vartoja savo 
raštuose ir akademikas Vytautas Merkys. Lotynų k. pauper reiškia 
„neturtingas“. Akademinis lietuvių kalbos žodynas teikia pirmenybę 
formai pauparis. Paupariai vykdavo į įvairių parapijų atlaidus, muges 
ir šiaip religinių švenčių dienomis prekiaudavo įvairiais religiniais 
reikmenimis, devocionalijomis: medalikėliais, kryželiais, paveiksliu
kais, rožančiais, škaplieriais (juostomis su išsiuvinėtais paveikslė
liais). Turėdavo paslėpę, viešai nerodydavo maldaknygių, giesmynų 
(kantičkų), katekizmų ir kitos religinės, o kai kurie knygnešiai ir pa
saulietinės literatūros. Dauguma jų gyvendavo gana vargingai ir liko 
užmiršti.

2. Laikinai gyvenusieji iš kitų apskričių atvykę knygnešiai, lietu
viškos spaudos platintojai. Dauguma laikinai gyvenusiųjų buvo Seinų 
kunigų seminarijos klierikai ir vikarai, daugiau ar mažiau pasidarba
vusieji lietuvybės labui įvairiose parapijose. Tuometinės Lenkijos ka
ralystės Seinų mieste nuo 1826 m. veikusi kunigų seminarija paruošė 
dalį XIX a. negausios lietuvių inteligentijos. ypač reikšminga nele
gali lietuviška dvasininkų veikla buvo ir spaudos draudimo metais. 
Palaipsniui ji tapo organizuota, sudėtine lietuvių tautinio atgimimo ir 
judėjimo dalimi. Klierikai aktyviai įsitraukė į spaudos platinimą, patys 
prisidėjo prie tuo metu užsienyje leidžiamos spaudos. Savo parengtus 
straipsnius, korespondencijas siųsdavo ne tik į Mažojoje Lietuvoje, bet 
ir JAV leidžiamą lietuvišką spaudą.
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Slaptos Seinų seminarijos klierikų organizacijos susikūrimas25

Organizuota lietuviška veikla – slapta klierikų organizacija semi
narijoje susikūrė apie 1885 m. Pagal šiandien turimus duomenis, tai 
buvo pirmoji ir vienintelė Seinų krašte slapta organizacija, susijusi su 
draudžiamos spaudos platinimu. Tai buvęs vienas iš pagrindinių jos 
uždavinių. Organizacijos susikūrimo pradininkas – klierikas Antanas 
Staniukynas (1865–1918), gimęs Saltininkų kaimo (Krosnos parapija) 
valstiečio šeimoje. Seminarijoje mokėsi 1884–1889 m. Apie 1885 m. 
įkūrė slaptą lietuviškų knygų bibliotekėlę ir ją nuolat kaupė. būtent 
šios bibliotekėlės skaitytojai klierikai susibūrė į organizaciją, pra
džioje neturėjusią pavadinimo. Kiekvienas naujas organizacijos narys 
mokėdavo metinį trijų rublių nario mokestį. Už tuos pinigus pirkdavo 
lietuviškų laikraščių ir knygų. 1888 m. organizacija tapo slapta klieri
kų draugija. Vėliau, keičiantis organizacinei struktūrai, draugija apie 
1902 m. pavadinta „šaltiniu“. Pirmuoju pirmininku išrinktas klierikas 
Adomas Tomas žilinskas. Tai pirmoji šiandien žinoma slapta spaudos 
draudimo laikais veikusi draugija Seinų krašte. Kun. J. Stakauskas pri
siminimuose apie draugiją pažymi, kad jos įstatuose buvo užrašyti to
kie veiklos prioritetai: 1. „Palaikyti žmonėse lietuvišką dvasią – todėl 
išėjus iš seminarijos platinti lietuvišką spaudą“. 2. „Lavintis lietuvių 
kalboje, stengtis bent kiek ištobulinti lietuviškąjį stilių, kad galima būtų 
žmoniškai, be barbarizmų sakyti pamokslus – todėl klierikai nutarė 
tarp savęs kalbėti lietuviškai“26. į seminariją įstodavo ir prolenkiškai 
nusiteikusių lietuvių. Slaptoje draugijos veikloje jie nedalyvaudavo. 
į nelegalią jos veiklą jie neįsitraukdavo, lietuviškai vengdavo kalbė
ti. Tokiose parapijose, į kurias jie vėliau buvo paskiriami klebonais, 
lietuvių kalba bažnyčiose sunkiai prigydavo. Naujai paskirti vikarai 
pas juos ilgai neužsibūdavo. Po kelerių metų buvo perkeliami į kitas 
parapijas, daugiausia – lenkiškas (pavyzdžiui, Pivašiūnų parapija Lie
tuvoje). į bažnyčią lietuvių kalba įleista tik atkūrus Nepriklausomybę.

Nukentėjo ypač aktyvūs draugijos nariai – lietuviai klierikai. Jie 
būdavo šalinami iš seminarijos. Taip atsitiko su klieriku A. Miluku. Pa
šalintas ir vengdamas persekiojimo, jis pasitraukė į JAV. Ten baigė se
minariją ir buvo įšventintas kunigu. Klierikas Vaclovas Matulaitis buvo 

25 Katilius, A. 2009. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – 
XX a. pradžia). Vilnius, p. 219–242: iliustr. 

26 Stakauskas, J. Lietuviškoji sąmonė Seinų seminarijoje, in: Stakauskas, J. Naujieji na-
cionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, sud. Algimantas Katilius. Vilnius, 2003,  
p. 182–184.
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Marijampolėje susikūrusios slaptos „Sietyno“ draugijos narys. Jausda
mas persekiojimą ir arešto grėsmę, 1893 m. pasitraukė iš seminarijos 
ir emigravo į JAV. Kiti buvę aktyvūs klierikai, lietuvybės puoselėtojai, 
draudžiamos spaudos platintojai, įšventinti į kunigus buvo skiriami į 
lenkiškas parapijas, pasirūpindavo leidimu studijuoti užsienio universi
tetuose. Ir kartais negrįždavo į Lietuvą. Taip atsitiko su Antanu Staniu
kynu. Kun. Jurgis Masionis, kunigavęs 40 metų, taip ir nebuvo paskirtas 
klebonu. Vikaravo 14-oje parapijų, daugiausia lenkiškose.

Kaip minėjome, Seinų seminarijos klierikai draudžiamos lietu
viškos spaudos gaudavo jau tuoj po spaudos draudimo įvedimo. įsi
gydavo patys savo gimtinėse, į seminariją atveždavo arba atsiųsdavo 
kunigai  (M. Sederevičius, A. Grinevičius) ir kiti knygnešiai. Klierikai 
ne tik patys ją skaitydavo, bet važiuodami atostogų nuveždavo į savo 
gimtuosius kraštus. Išdalindavo giminėms ir patikimiems draugams. 
Nusiųsdavo ir į kitus kraštus (Vilniaus vyskupiją, Sankt Peterburgą 
ir kt.).

Remiantis įvairiuose šaltiniuose surinktais duomenimis, nustaty
ta, kad spaudos draudimo metais Seinų krašte daugiau ar mažiau pasi
darbavo 56 kunigai kaip lietuviškos spaudos platinimo organizatoriai 
ir knygnešiai, t. y. 32,4 % visų šio krašto knygnešių. 11 iš jų buvo gimę 
Seinų krašte. 10 iš jų įšventino į kunigus 1858–1869 m. vysk. Motiejus 
Valančius. Kun. M. Radziukyną į kunigus vysk. M. Valančius įšventi
no 1860 m.

Dažname valsčiuje draudžiamos spaudos gabenimo pradininkai – 
organizatoriai būdavo Seinų seminarijos auklėtiniai, dažniausiai vikarai. 
Kunigaudami ankstesnėse parapijose jau buvo pasireiškę kaip drau
džiamos spaudos platinimo organizatoriai, platintojai arba knygnešių 
rėmėjai. Patikimiems parapijiečiams jie patardavo arba pasiūlydavo 
užsiimti draudžiamos spaudos pargabenimu į parapiją ir jos platinimu. 
Kunigai, turėdami ryšių ar pažinčių su gretimose apskrityse esančių 
parapijų kunigais, dažnai bendramoksliais, iš jų gaudavo draudžiamos 
spaudos.

Laikinai gyvenusių, iš kitų apskričių atvykusių knygnešių, lietu
viškos spaudos platintojų grupei priskirtini ilgiau ar trumpiau dirbę, 
mokęsi, tarnavę Seinų krašte (mokyklose, valdinių įstaigose ir pan.). 
Taip pat iš kitų apskričių atvykę daraktoriai, jeigu jie ne tik mokydavo 
vaikus, bet ir platindavo lietuvišką spaudą.

3. Nuolatos gyvenusieji kitose apskrityse (Marijampolės, Kalva
rijos, šakių, Vilkaviškio ir kt.), bet gabenę draudžiamą spaudą Seinų 
krašto knygnešiams arba čia ją patys platinę.
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Draudžiamos lietuviškos spaudos keliai į Seinų miestą  
ir Seinų krašto valsčius

šiame skyriuje vardijami knygnešiai bei daraktoriai, pasidarba
vę Seinų mieste ir kiekviename valsčiuje pagal aukščiau išvardintas 
grupes.

Seinai, miestas

Remiantis įvairiuose šaltiniuose surinktais duomenimis, nustaty
ta, kad spaudos draudimo metais Seinų mieste pasidarbavo 23 asme
nys: 10 kunigų, 2 gydytojai, 12 knygnešių, atveždavusių draudžiamos 
spaudos iš kitų gyvenviečių.

Seinuose gyvenę ir darbavęsi knygnešiai, draudžiamos spaudos 
platintojai, rėmėjai (prie pavardžių skliausteliuose užrašyti metai, ku
riais darbavosi Seinuose).

1. Knygnešiai, nuolatiniai Seinų miesto gyventojai. Gyvenusių 
Seinuose knygnešių kol kas nežinoma.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Seinų mieste 
(prie pavardžių užrašytos datos).

Kunigai: Budzeika Petras, vikaras (1865–1873); Dailidė Anta
nas, vikaras (1902–1908); Dvaranauskas Petras, vikaras (1889–1890); 
Giedraitis Jonas, vikaras, kapelionas, rektorius regensas (1884–1895); 
Jakštys Juozapas, vikaras, tikybos mokytojas (1884–1889); Kro-
kininkas Jurgis, vikaras (1900–1901); Narkevičius Jurgis, vikaras, 
seminarijos prokuratorius (1875–1877); Simonaitis Motiejus, vysku
pijos konsistorijos regentas (1893–1896); Skinkys Simonas, vikaras, 
kurijos sekretorius, mokytojas (1868–1879); Užupis-Šerenga Jonas, 
altaristas (1903–1917).

Gydytojai: Kaukas Juozas, gydytojas (1891–1895); Matulaitis 
Petras (1895–1899), ištremtas į Viatkos guberniją (Rusijoje) ir ten miręs.

3. Knygnešiai, gabenusieji spaudą į Seinų kraštą:
Budzeika Petras (iš Garliavos); Celiešius Julius (iš Marijampo

lės); Grinevičius Adomas (iš Kalvarijos); Janušonis Juozas (iš Lazdi
jų); Kaluškevičius Jonas (iš būdviečio, Rudaminos vlsč.); Keršans-
kas Juozas Marcijonas (areštuotas Seinų apskr., einantis su spauda 
iš Mažosios Lietuvos); Mikalauskas Adomas (iš Rudaminos vlsč.); 
Misiūrevičius Juozas (iš Kalvarijos, platinęs atsišaukimus); Petruš-
kevičius Karolis (iš žagarių, berznyko vlsč.); Sederevičius Martynas 
(iš Sudargo, šakių raj.); Šoliūnas A. (iš Leipalingio vlsč.).
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berznykas (lenk. berżniki)

Tai lietuviškas kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, Seinų valsčiuje, 
Seinų apskrityje, Palenkės vaivadijoje, 3,5 km nuo Lietuvos sienos. 
1976 m. liepos 1 d. berznyko valsčius buvo panaikintas, o berznykas 
kartu su kitais kaimais prijungtas prie Seinų valsčiaus.

berznykas, kaip ir Seinai, ilgą laiką įėjo į lietuvių kalbos area
lą. Miestelio pavadinimas yra sūduviškos (jotvingiškos) kilmės. Iki  
XX a. pradžios dauguma parapijiečių (apie 6000 žmonių) buvo lie
tuviai, bet dėl dvaro, bažnyčios ir lenkiškos mokyklos įtakos gyven
tojai ėmė sparčiai lenkėti. Lietuvių reikalavimu 1904 m. bažnyčioje 
pamaldas imta laikyti lietuviškai ir lenkiškai, tačiau lietuviai lenkų ir 
sulenkėjusiųjų iš bažnyčios buvo jėga išvaryti, 18 jų sužeista. Po šių 
įvykių bažnyčia 3 m. buvo uždaryta. Oficialiais lenkų statistikos duo
menimis, 1921 m. berznyko valsčiuje buvo 491 lietuvis.

1. Knygnešiai – nuolatiniai berznyko valsčiaus gyventojai. Drau
džiamos spaudos parsinešdavo patys iš Mažosios Lietuvos arba iš kitų 
apskričių (Kalvarijos, Vilkaviškio, šakių, Marijampolės) arba jiems 
atnešdavo knygnešiai, gyvenę kitose apskrityse:

Antanavičienė Ona (sulaikyta pasienyje); Barkauskas Motie
jus (sulaikytas pasienyje); Jakubauskas, valstietis; Jaučė (Jančė?)
Pranas; Merkininkas Vincas (sulaikytas pasienyje); Petruškevičius 
Karolis.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę berznyko vals
čiuje (prie pavardžių užrašytos datos):

Arnastauskas Juozapas, vikaras (1903–1904); Kedys Tomas, 
administratorius (klebonas) (1892–1904); Švilpa Simonas, vikaras 
(1892–1894); Staniukynas Antanas, vikaras (1903-VII–1903-IX).

Kun. A. Staniukyno, slaptos Seinų seminarijos įkūrėjo, darbuotę 
berznyke yra aprašęs kun. Antanas Kučas: „Vos spėjęs apsipažinti su 
parapija, jis [A. Staniukynas] rašo, kad joje buvo du trečdaliai lietuvių 
ir tik vienas trečdalis lenkų, ar sulenkėjusių, bet visos pridėtinės pa
maldos, giesmės ir pamokslai buvo vien tik lenkiškai. Tai atrodė didelė 
skriauda didžiumai parapiečių. Jis įtikino kleboną kun. Tomą Kedį, kad 
reikėtų įvesti ir lietuviškus pamokslus. Taip buvo ir padaryta: vieną 
sekmadienį prieš sumą lenkiškas pamokslas, kitą lietuviškas. Tai labai 
pradžiugino didžiumą parapiečių, bet nepatiko lenkams. Panašiai pra
dėjo tvarkyti ir giedojimus. Lenkams tai atrodė grįžimas pagonybėn. 
Negi Viešpats Dievas galįs suprasti lietuviškai... Dvarininkų delegaci
ja viena po kitos važinėjo į Seinus, skundė kun. Staniukyną, o slaptai 
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kurstė lenkuojančius į pasipriešinimą. To pasėkoje kun. Staniukynas 
buvo iškeltas į Jeleniavą. beržininkuose teišbuvo tris mėnesius.“27

Suvalkų gubernijos žandarų valdybos viršininkas pulkininkas 
Fiodoras Ivanovičius Leontjevas savo viršininkui tada rašė: „Para
pijiečiai lenkai neleido šiam kunigui [A. Staniukynui] pamaldų metu 
įvesti giedojimą ir kai kurių maldų lietuvių kalba, šiam poelgiui pa
sipriešino taip energingai, kad kunigas jų iniciatyva buvo perkeltas į 
kitą parapiją.“

3. Knygnešiai, gabenusieji spaudą į berznyko kraštą:
Šoliūnas Augustas (iš Leipalingio vlsč.).
4. Daraktoriai ir mokytojai:
Liaukevičius Juozas; Sakalauskas-Vanagėlis Ksaveras, iki  

1888 m. kaime mokytojavęs lietuvių rašytojas, slaptai pamokydavo 
vaikus lietuviškai skaityti.

Kapčiamiesčio valsčius

1. Knygnešiai – nuolatiniai Kapčiamiesčio valsčiaus gyventojai. 
Draudžiamos spaudos parsinešdavo patys iš Mažosios Lietuvos arba iš 
kitų apskričių (Kalvarijos, Vilkaviškio, šakių, Marijampolės). Taip pat 
jiems atnešdavo knygnešiai, gyvenę kitose apskrityse:

Būdelis Viktoras, knygnešys, daraktorius. Draudžiamos spaudos 
gaudavo iš Leipalingio valsčiaus knygnešių.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Kapčiamiesčio 
valsčiuje (prie pavardžių užrašytos datos):

Dailidė Antanas, vikaras (1900–1901); Zubrys Tomas, vikaras 
(1876–1877).

3. Knygnešiai, gabenusieji spaudą į Kapčiamiesčio kraštą:
Janušonis Juozas (iš Lazdijų vlsč.); Jarmala Andrius (iš švente

žerio vlsč.); Masionis Juozas, knygnešys ir daraktorius (iš Leipalingio 
vlsč.); Šoliūnas Augustas (Leipalingio vlsč, buv. Kudrėnų); Vaikšno-
raitė-Bižienė Agota (iš Leipalingio vlsč.).

4. Daraktoriai (mokytojai):
Būdelis Viktoras, daraktorius, knygnešys; Jančiulevičius Pe

tras; Masionis Juozas; Palukaitis Vincas, mokytojas, daraktorius 
(1877–1881); Urbonas boleslovas.

27 Kučas, A. 1965. Kunigas Antanas Staniukynas. Roma, p. 67–68.
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Krasnavo valsčius

Krasnavas (seniau vad. Padusys, lenk. Krasnowo) – buvęs dvaras, 
įkurtas Lazdijų seniūno Vladislovo Naruševičiaus. Valsčiaus centras 
buvo įsikūręs Galinių kaime. Dabar – kaimas Lenkijos šiaurės rytuo
se, Seinų valsčiuje, Seinų apskrityje.

Apylinkės nuo seno priklauso dzūkų etninei teritorijai, čia gyve
no lietuviai. XIX a. pabaigoje valsčiuje buvo 60 gyvenviečių (dvarų, 
kaimų, viensėdžių), 8067 gyventojai, iš jų 7283 lietuviai (90,3 %), 296 
žydai, 179 lenkai. 20 kaimų (tarp jų ir Krasnavas) priklausė Lazdijų 
parapijai.

1920 m., Lenkijai užėmus šį kraštą, Krasnavo dvarelis išparce
liuotas, sklypai skirti POW (Lenkų karinės organizacijos) sąmokslo 
nariams, tarp jų ir pabėgusiems iš Lazdijų.

1. Knygnešiai – nuolatiniai Krasnavo valsčiaus gyventojai:
Vakturas Juozas, sulaikytas Kybartuose, pasienyje su Mažąja 

Lietuva.
2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Krasnavo vals

čiuje – šiuo metu nežinomi.
3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Krasnavo valsčių:
Masionis Juozas, knygnešys, daraktorius iš Veisiejų vlsč.
4. Daraktoriai:
Masionis Juozas, knygnešys, daraktorius iš Veisiejų vlsč.

Krosnos valsčius (buv. Kalvarijos apskritis, dabar – Lazdijų raj.)

1. Knygnešiai – nuolatiniai Krosnos valsčiaus gyventojai. Drau
džiamos spaudos parsinešdavo patys iš Mažosios Lietuvos arba iš kitų 
apskričių (Kalvarijos, Vilkaviškio, šakių, Marijampolės). Taip pat 
jiems atnešdavo knygnešiai, gyvenę kitose apskrityse:

Aleksandravičius Vincentas, klierikas (1882–1891); Kasiulis-
Kasiulevičius Matas, skulptorius; Kružinauskas Raulas, valstietis; 
Kručkas Mykolas, valstietis; Luckus Kazys; Milančius Antanas; Ta-
mulis Ignas; Vasiliauskas Juozas, daraktorius, knygnešys.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Krosnos valsčiu
je (prie pavardžių užrašytos datos):

Čėsna Sergiejus; Radziukynas Motiejus, klebonas (1886–1910); 
Staugaitis Lukas, vikaras (1876–1880); Žvingilas Jonas, vikaras 
(1880–1890). 
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3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Krosnos kraštą: Kaluš-
kevičius Jonas (iš Rudaminos vlsč.); Mikalauskas Adomas (iš Ru
daminos vlsč.); Mikalauskas Andrius (iš Rudaminos vlsč.); Pumeris 
Simonas (iš Vištyčio); Slavėnaitė Marija (iš Kalvarijos); Smolenskas 
Adomas (iš Marijampolės); Vaitiekūnaitė Ona (iš Kalvarijos); Vasi-
liauskas Juozas, daraktorius, knygnešys; Vasiliauskas Mikas (iš Liu
bavo vlsč.); Zigmantaitė Agota (iš Kalvarijos).

4. Daraktoriai:
Mačys-Kėkštas Jonas; Šventickas Stanislovas Aleksandras; Va-

siliauskas Juozas, daraktorius, knygnešys; Žičkus Tomas.

Kudrėnų valsčius (Liškiavos parapija) 

Kudrėnų valsčius įkurtas XIX a. antrojoje pusėje. Nuo 1867 iki 
1914 m. priklausė Seinų apskričiai (Suvalkų gubernija). Valsčiaus val
dyba buvo barzdžiūnų kaime (dabar – Leipalingio sen., Druskininkų 
savivaldybė). XIX a. pab. valsčiuje 48 gyvenvietės (dvarai, kaimai, 
vienkiemiai), 6921 gyventojas, iš jų 5840 lietuvių, mokančių lietuviš
kai skaityti – 240. Didžioji dalis gyvenviečių priklausė Liškiavos pa
rapijai. Valsčiaus administracinės ribos ir gyvenviečių administracinis 
pavaldumas keletą kartų keistas. Po Pirmojo pasaulinio karo pavadin
tas Liškiavos valsčiumi. Tarpukariu valsčių panaikinus, jo teritorija 
atiteko Merkinės valsčiui, kuris 1919 m. priskirtas Alytaus apskričiai. 
Dabar dalis gyvenviečių priskirta Merkinės seniūnijai (Varėnos raj.) ir 
Leipalingio seniūnijai (Druskininkų savivaldybė).

1. Knygnešiai – nuolatiniai Kudrėnų valsčiaus gyventojai:
Smaliukas Jonas, knygnešys, daraktorius; Šimkonis Petras, 

knygnešys, daraktorius. 
2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Kudrėnų vals

čiuje (prie pavardžių užrašytos datos):
Orintas Jonas, vikaras Liškiavoje (1881–1884); Sederevičius Ka

zimieras, vikaras, klebonas Liškiavoje (1894–1953); Žvingilas Jonas, 
vikaras Liškiavoje (1894–1897).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Kudrėnų valsčių:
Janušonis Juozas; Jarmala Andrius (iš šventežerio vlsč.); Pace-

vičiūtė-Liutkauskienė (iš Seirijų vlsč.); Sederevičius Martynas, ku
nigas (iš Sudargo); Šoliūnas Augustas, siuvėjas; Tumasonis Karolis 
(iš Seirijų); Vaikšnoraitė-Bižienė Agota (iš Leipalingio vlsč.).

4. Daraktoriai (mokytojai):
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Balčius Antanas; Balčius Jonas; Gelažauskaitė-Rudzienė Apo
lionija; Grudzinskas Antanas; Krančiukaitė-Karlonienė Agota; 
Kvetkauskas; Masionis Juozas; Mizaras; Smaliukas Jonas, knygne
šys, daraktorius; Šimkonis Petras, knygnešys, daraktorius.

Lazdijų miestelis (Lazdijų valsčius)

XIX a. pabaigoje Lazdijuose buvo 4132 gyventojai. Iš jų 2818 
žydų.

1. Knygnešiai – nuolatiniai Lazdijų gyventojai:
Janušonis Juozas; Srednickas Pranas, elgeta; Vakturas Juozas, 

valstietis (parsigabendavo iš pasienio); Vilčinskas Adomas, samdi
nys.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Lazdijuose (prie 
pavardžių užrašytos datos):

Galeckas Juozapas, vikaras (1896–1898); Kaukas Juozas, gydy
tojas (1889–1891); Kudirka Jonas, vikaras (1888); Radziukynas Mo
tiejus, vikaras (1878–1880); Žvingilas Jonas, vikaras (1886–1888).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji draudžiamos spaudos į Lazdijus:
Jarmala Andrius (iš šventežerio vlsč.); Petruškevičius Karolis 

(iš berznyko); Smolenskas Adomas (iš Marijampolės).
4. Daraktoriai:
Jagadinskas vladas.

Leipalingio valsčius

1999 m. pabaigoje pakeistas Leipalingio seniūnijos administraci
nis pavaldumas. Dalis gyvenviečių priskirta Druskininkų savivaldy
bės Leipalingio seniūnijai ir dalis – Lazdijų rajono Veisiejų seniūnijai.

1. Knygnešiai – nuolatiniai Leipalingio valsčiaus gyventojai:
Būdelis Viktoras, daraktorius, knygnešys; Gaurikas Jurgis, 

valstietis; Krukonaitė Ieva; Masionis Juozas, daraktorius, knygne
šys; Paliutis Petras, valstietis; Šoliūnas Augustas, siuvėjas; Vaikšno-
raitė-Bižienė Agota; Vidūnas Jurgis, valstietis.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Leipalingio vals
čiuje (prie pavardžių užrašytos datos):

Dabrila Motiejus, klebonas (1885–1890); Jankauskas Juozapas, 
vikaras (1888–1893); Račiūnas Simonas, vikaras (1884–1888).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Leipalingio kraštą:
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Janušonis Juozas; Jarmala Andrius (iš šventežerio vlsč.); Pace-
vičiūtė-Liutkauskienė (iš Seirijų vlsč.); Petruškevičius Karolis (iš 
berznyko vlsč.); Sederevičius Martynas, kunigas (iš Sudargo); Tu-
masonis Karolis (iš Seirijų).

4. Daraktoriai (mokytojai):
Ašenbergas; Balčius Antanas; Balčius Jonas; Baliūtis Juozas; 

Bučionis; Būdelis Viktoras; Gelažauskaitė-Rudzienė Apolionija; 
Grudzinskas Antanas; Jančiulevičius Petras; Konarskis Pranas; 
Krančiukaitė-Karlonienė Agota; Kvetkauskas; Marcinonis Motie
jus; Masionis Juozas; Mizaras Jonas; Petrauskas Aleksandras; Sal-
tonas Antanas; Smaliukas Jonas, knygnešys, daraktorius; Šimkonis, 
Petras, knygnešys, daraktorius; Šmigelskaitė Elena; Švitra Aleksan
dras; Ūselis Motiejus.

Metelių valsčius

1. Knygnešiai – nuolatiniai Metelių valsčiaus gyventojai:
Merkininkas Vincas, valstietis; Pacevičius Kazys, pauparis; 

Pacevičiūtė-Zaleckienė Karolina, pauparė; Radziukynas Juozapas, 
pedagogas, varpininkas, knygnešių rėmėjas; Zolickienė Karusė, pau
parė.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų gyvenviečių ir gyvenę Metelių vals
čiuje (prie pavardžių užrašytos datos):

Jurgilas Vincentas, vikaras (1890–1899, nuo 1899 iki 1939 (iki 
mirties) klebonas); Leonavičius, Leonas Silvestras, vikaras (1880–
1883).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Metelių kraštą:
Stasiukynas Kazimieras (iš Simno vlsč.); Vasiliauskas Mikas (iš 

vilkaviškio apskr.).
4. Daraktoriai (mokytojai):
Sakalauskas-Vanagėlis Ksaveras (1883–1884).

Miroslavo valsčius

Valsčius įkurtas XIX a. pradžioje. Nuo 1867 iki 1914 m. priklau
sė Lenkijos Kongreso karalystės Suvalkų gubernijos Seinų apskričiai. 
1880 m. valsčiuje gyveno 4407 žmonės. Jį sudarė 13877 margai.
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XIX a. pabaigoje valsčiuje gyveno 5720 žmonių, iš jų 5225 lietu
viai, 58 lenkai. 128 gyventojai mokėjo lietuviškai skaityti ir rašyti28.

1. Knygnešiai – nuolatiniai Miroslavo valsčiaus gyventojai:
Gadišauskas Jokūbas (sulaikytas pasienyje); Maknickas Jonas, 

knygnešių rėmėjas.
2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Miroslavo vals

čiuje (prie pavardžių užrašytos datos):
Kriščiukaitis Jonas, vikaras; Staugaitis Lukas, klierikas (1893–

1895).
3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Miroslavo kraštą:
Antanaitis Jonas (iš šakių raj.); Pacevičiūtė-Liutkauskienė (iš 

Seirijų vlsč.); Sederevičius Martynas (iš Sudargo); Stasiukynas Ka
zimieras (iš Krokialaukio vlsč.); Svederskis Kajetonas (iš birštono).

4. Daraktoriai (mokytojai):
Kašelionis, Kasilionis Matas; Kavaliauskas; Padegimas Juozas.

Punsko kraštas (arba Punsko parapija)

Lietuviškos spaudos draudimo metais (1864–1904) Punsko vals
čiaus, kaip administracinio vieneto, nebuvo. Punskas buvęs Suvalkų 
apskrities Seivų (lenk. Sejwy) valsčiaus didžiausia gyvenvietė. XIX a. 
pab. Punsko miestelyje užregistruoti 887 gyventojai: 576 lietuviai, kiti 
žydai ir lenkai29. Todėl aptarsime knygnešių veiklą tose gyvenvietėse, 
tuose kaimuose, kurie priklausė Punsko parapijai, nors buvo gretimų 
valsčių administruojami. Kreivėnai, Giluišiai ir kiti tuo metu priklau
sė Suvalkų apskrities Andrejavo valsčiui (valsčiaus būstinė Jeziorki 
kaime).

Punsko krašte pasidarbavo 34 knygnešiai bei daraktoriai.
1. Knygnešiai, nuolatiniai Punsko krašto gyventojai. Draudžia

mos spaudos parsinešdavo patys iš Mažosios Lietuvos arba iš kitų ap
skričių (Kalvarijos, Vilkaviškio, šakių, Marijampolės). Taip pat jiems 
atnešdavo knygnešiai, gyvenę kituose apskrities valsčiuose bei kitose 
apskrityse:

28 Списки населенныхъ местъ Сувалкской губерніи, какъ матеріалъ для историко-
этнографической географіи края / собралъ Э.А. Вольтеръ. Санктпетербургъ: 
типографія Императорской академіи наукъ, 1901, p. 38–43.

29 Списки населенныхъ местъ Сувалкской губерніи, какъ матеріалъ для историко-
этнографической географіи края / собралъ Э.А. Вольтеръ. Санктпетербургъ, 1901, 
p. 32–33. 
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Aluška Andrius, valstietis; Bielys Juozas, valstietis; Durto-
nas Juozas Jonas, valstietis, pauparis; Kaminskas Vincas, valstietis; 
Kraužlytės, seserys, pauparės; Kupstas Povilas, batsiuvys; Lipskas; 
Maceika; Markevičius Vincas, valstietis; Matulevičius Povilas, 
akmentašys; Meleškaitė Rožė; Pacenka, pauparis; Šliaužys.

žymiausieji Punsko krašto knygnešiai: Vincas Markevičius 
(1866–1938; pavardė įrašyta į Knygnešių sienelę Kaune, Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje); Povilas Matulevičius (jam pastaty
tas atminimo ženklas – paminklinis akmuo Kreivėnų kaime30), kun. 
Simonas Norkus31. 

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Punsko krašte 
(prie pavardžių užrašytos datos):

Andziulaitis-Kalnėnas Juozas, mokytojas, publicistas (1885–
1886); Dailidė Juozapas, vikaras (1890–1894); Katilius Jonas, vi
karas (1895–1897); Masionis Jurgis, vikaras (1879–1881); Matu-
laitis Kazimieras, vikaras (1902–1904); Norkus Simonas, klebonas 
(1881–1900) ir emeritas iki 1913 m. (iki mirties); Radušis Antanas, 
vikaras (1874–1877); Rušinskis-Ruškevičius Motiejus, vikaras 
(1881–1884); Simonaitis Motiejus, klebonas (1900–1922, iki mirties); 
Slivinskas Antanas, vikaras (1897–1899); Škėma Pranciškus, vikaras 
(1887–1895); Zubrys Tomas, vikaras (1871–1876). 

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Punsko kraštą:
Kaluškevičius Jonas, pauparis (iš būdviečio); Mikalauskas 

Adomas, siuvėjas, pauparis; Sederevičius Martynas, kunigas; Slavė-
naitė Marija (iš Kalvarijos); Vaitiekūnaitė Ona (iš Kalvarijos); Vasi-
liauskas Mikas (iš Liubavo vlsč.); Zigmantaitė Agota (iš Kalvarijos).

4. Daraktoriai:
Senda Martynas; Senkevičius vincas.

Rudaminos valsčius (Rudaminos parapija)

Rudaminos valsčius nuo 1867 iki 1914 m. priklausė Lenkijos Kon
greso karalystės Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskričiai. XIX a. pa
baigoje valsčiuje užregistruoti 5227 gyventojai. 1919 m. jis įjungtas į 
Seinų apskritį (apskrities būstinė Lazdijuose).

30 birgelis S. Knygnešys Povilas Matulevičius. Mitai ir tikrovė. Terra Jatwezenorum, t. 3. 
Punskas, 2011, p. 154–165.

31 bobinienė b. Kun. Simono Norkaus nuveikti darbai. Terra Jatwezenorum, t. 4. Punskas, 
2012, p. 478–489.
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Gyvenviečių administracinis pavaldumas keletą kartų keitėsi. Da
lis jų spaudos draudimo metais priklausė Seinų apskričiai. Todėl tiks
lingiau, kaip ir Seinų krašte, knygnešių bei daraktorių veiklą aptarti 
Rudaminos parapijos ribose ir pavadinti Rudaminos kraštu.

1. Knygnešiai – nuolatiniai Rudaminos krašto gyventojai:
Kaluškevičius Jonas, pauparis; Kazlauskas Juozas, valstietis; 

Kedys Tomas, vikaras (1868–1873); Lastauskas Adomas, klierikas; 
Mikalauskas Adomas, siuvėjas, pauparis; Mikalauskas Andrius, 
valstietis (knygnešių globėjas); Mikalauskas Juozas, valstietis, 
knygnešių rėmėjas; Mikalauskas Motiejus, zakristijonas; Milukas 
Antanas, klierikas (vėliau kunigas JAV); Milukas Matas, mokinys; 
Slavėnas Juozas, valstietis, knygnešių rėmėjas; Slavėnas Jurgis, vals
tietis, knygnešių rėmėjas; Stanelis Juozas, pauparis; Vaitkevičius, 
valstietis; Žukauskaitė Marija; Žukauskas Andrius.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Rudaminos kraš
te (prie pavardžių užrašytos datos):

Giedraitis Jonas, vikaras, kapelionas (1895–1910); Krakai-
tis Albinas, vikaras (1903–1910); Palukaitis vladislovas, vikaras 
(1895–1899); Rušinskis-Ruškevičius Motiejus, būdviečio koplyčios 
kapelionas (1899–1905); Sadauskas Juozapas, vikaras (1895–1901); 
Zubrys Juozas, vargonininkas; Zubrys Tomas, būdviečio koplyčios 
kapelionas (1885–1894).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Rudaminos kraštą:
Kemėža Jonas (iš Vilkaviškio apskr.); Linkevičius Juozas (iš 

Kalvarijos); Sederevičius Martynas, kunigas; Slavėnaitė Marija (iš 
Kalvarijos); Smolenskas Adomas (iš Marijampolės); Vaitiekūnaitė 
Ona (iš Kalvarijos); Vasiliauskas Mikas (iš Liubavo vlsč.); Zigman-
taitė Agota (iš Kalvarijos).

4. Daraktoriai:
Lėgus Vincentas (šeštokuose); Petras (vardas) (būdvietyje).

Seirijai

1. Knygnešiai – nuolatiniai Seirijų valsčiaus gyventojai:
Andriulionis Augustas (iš pasienio); Arnauskas; Baranauskas 

Antanas; Gutauskas Jonas; Kudarauskas Vincas; Liutkauskienė; 
Merkininkas Vincas; Pacevičiūtė-Zaleckienė Karolina; Pacevičiū-
tė-Liutkauskienė; Savukynas Kostas, knygnešys, daraktorius; Tu-
masonis Jurgis; Tumasonis Karolis; Tumasonis-Brandukas Petras, 
knygnešys ir daraktorius; Valenta.
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2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Seirijų valsčiuje 
(prie pavardžių užrašytos datos):

Bujauskas Motiejus, klebonas (1885–1891); Dvaranauskas Pe
tras, vikaras (1890–1891); Katilius Antanas, vikaras (1877–1885), 
klebonas (1893–1915, iki mirties); Kriaučiūnas vincentas, vikaras 
(1890–1891); Kriščiukaitis Jonas, vikaras (1899–1904); Sakavičius 
Kazimieras, klebonas (1872–1876); Sriuoginis Juozas, vikaras (1892–
1893); Staniukynas Antanas, vikaras (1902-V–1902-X).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Seirijų kraštą:
Jarmala Andrius (iš šventežerio vlsč.); Vaikšnoraitė-Bižienė 

Agota (iš Leipalingio vlsč.).
4. Daraktoriai:
Ašenbergas Matas; Bielionis; Kašelionis, Kasiulionis Motiejus; 

Kavaliauskas; Padegimas Juozas; Petrauskas Antanas; Saltonas 
Antanas; Savukynas Kostas, daraktorius ir knygnešys; Tumasonis-
Brandukas Petras, knygnešys ir daraktorius.

šventežeris

1. Knygnešiai – nuolatiniai šventežerio valsčiaus gyventojai:
Andriulionis Augustas (sulaikytas pasienyje); Blažonis Andrius 

(sulaikytas pasienyje); Jarmala Andrius; Kunigiškis; Mačeika; Saly-
klis Antanas (sulaikytas pasienyje); Šolius Jurgis; Tamošaitis Juozas.

2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę šventežerio 
valsčiuje (prie pavardžių užrašytos datos):

Bujauskas Motiejus, administratorius (klebonas 1872–1885); 
Čėsna Stanislovas, vikaras (1887–1890); Kriščiukaitis Jonas, vikaras 
(1895–1897); Rušinskis-Ruškevičius Motiejus, vikaras (1884–1887); 
Užupis-Šerenga Jonas, klebonas (1896–1902).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į šventežerio valsčių:
Kaukas Juozas, gydytojas (iš Lazdijų); Savukynas Kostas, knygne

šys, daraktorius (iš Seirijų); Vasiliauskas Mikas (iš Liubavo vlsč.).
4. Daraktoriai:
Savukynas Kostas, knygnešys, daraktorius.

Veisiejų valsčius

1. Knygnešiai – nuolatiniai Veisiejų valsčiaus gyventojai:
Jenavičius Dominykas (parsinešdavo iš Mažosios Lietuvos); Vo-

veraitis Juozas (parsinešdavo iš Mažosios Lietuvos).
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2. Knygnešiai, atvykę iš kitų apskričių ir gyvenę Veisiejų valsčiu
je (prie pavardžių užrašytos datos):

Leonavičius, Leonas Silvestras, vikaras (1869–1871); Palukaitis 
Vladislovas, klebonas (1903–1907); Sakavičius Kazimieras, klebonas 
(1869–1972); Žvingilas Jonas, vikaras (1897–1900).

3. Knygnešiai, atnešdavusieji spaudos į Veisiejų valsčių:
Janušonis Juozas (iš Lazdijų); Jarmala Andrius (iš šventežerio 

vlsč.); Kaukas Juozas, gydytojas (iš Lazdijų vlsč.); Masionis Juozas, 
knygnešys, daraktorius (iš Leipalingio vlsč.); Pacevičiūtė-Liutkaus-
kienė (iš Seirijų vlsč.); Pacevičiūtė-Zaleckienė Karolina (iš Seirijų); 
Savukynas Kostas (iš Seirijų vlsč.); Šoliūnas Augustas (iš Leipalin
gio); Tumasonis Karolis (iš Seirijų); Vaikšnoraitė-Bižienė Agota (iš 
Leipalingio).

4. Daraktoriai:
Jančiulevičius Petras; Masionis Juozas, knygnešys, daraktorius; 

Savukynas Kostas, knygnešys, daraktorius (iš Seirijų vlsč.).

Išvados

Ruošiantis paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, būtina 
prisiminti lietuvių tautinio atgimimo eigą lietuviškos spaudos drau
dimo metais – knygnešių laikais. Tuomet rutuliojosi vieni ryškiausių 
pasipriešinimo rusifikacijai įvykių. Tačiau reikia neužmiršti, kad dar 
buvo ir polonizacijos pavojus. Vyko pokyčiai tautos savimonėje, kei
tėsi, stiprėjo visuomeninės politinės ir kultūrinės nuostatos. Rusinto
jams nepavyko įveikti pasipriešinimo ir straipsnyje aptariamame Sei
nų krašte, viename iš Pietų Lietuvos kraštų (apskričių). Dalis knygnešių 
ir panaikinus spaudos draudimą dalyvavo tautiniame sąjūdyje ir net 
politinėje kovoje.

Vieni stipriausiai besipriešinusių buvo dvasininkai. Jie pirmieji 
pasipriešino lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimui. 
Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastangomis pradėta lietuvišką spau
dą rengti ir spausdinti užsienyje bei ją gabenti į okupuotą Lietuvą. At
sirado pasekėjų ir Seinų krašte. žymi dalis Seinų seminarijos klierikų, 
gavusių kunigystės šventimus iš vyskupo M. Valančiaus rankų, tapo 
uoliais lietuvybės skleidėjais, draudžiamos spaudos platinimo organi
zatoriais ir rėmėjais. Išvardintos 56 pavardės dvasininkų, daugiau ar 
mažiau dalyvavusių pasipriešinime spaudos draudimui. Plačiau apra
šoma slaptoji klierikų draugija „šaltinis“. Tai kol kas vienintelė šian
dien žinoma slapta organizacija Seinų krašte.
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Aptariant draudžiamos spaudos kelius į Seinų kraštą, analizuo
jamas tuo laikotarpiu vykęs jos platinimas kiekviename valsčiuje: ko
kie knygnešiai, iš kur gaudavo arba kas jiems atnešdavo draudžiamos 
spaudos. Dažniausiai valsčiaus teritorija sutapdavo su tuo metu jame 
buvusios parapijos teritorija. Paminimi ir konkrečiame valsčiuje pasi
darbavę daraktoriai, kurių veikla valdžios uždrausta, o jų darbas bu
vęs toks pat pavojingas, kaip ir knygnešių. be jų triūso nebūtų buvę 
kam skaityti knygnešių atnešamų lietuviškų knygų. Turima infor
macija nėra išsami. Nedaug žinoma ir daraktorių pavardžių. Spren
džiant iš mokėjusių skaityti gyventojų skaičiaus, daraktorių turėję būti 
kiekviename valsčiuje. Deja, pavardės lieka užmarštyje. Nežinoma, ar 
yra išlikusios sulaikytų su draudžiama spauda knygnešių bei darakto
rių bylos. Daug vardų iš tautos atminties ištrynė okupacijos, tremtys. 
Tikėtina, kad paieškos tęsis, atsiras naujų duomenų, dokumentų.
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bENJAMINAS KALUšKEVIČIUS (g. 1934 m. būdvietyje, Seinų (Lazdijų) aps
krityje) – bibliotekininkas-bibliografas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. 
Mokėsi Vilniaus universitete. baigęs dirbo pagal specialybę Kauno ir Vilniaus 
bibliotekose.
Nuo 1989 m. kaupia medžiagą apie lietuviškos spaudos draudimo laikme
tį. Parengė (su bendraautoriumi) ir 2004–2014 m. išleido žinyną Lietuvos 
knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904 (1 ir 2 kn.; yra ir elektroninė versija –  
www.spaudos.lt), 1998 m. knygą Šimtas knygnešių ir 2006 m. – Didysis knyg-
nešys Jurgis Bielinis. Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje išspausdinti 82 jo 
straipsniai apie knygnešius. Parengė spaudai knygą apie Lazdijų-Seinų-Punsko 
krašto knygnešius ir daraktorius (rankraštis saugomas Lazdijų krašto muziejuje). 
Spausdino periodinėje spaudoje (žurnaluose ir laikraščiuose) straipsnius apie Laz
dijų krašto savanorius ir partizanus. Kaupia medžiagą apie gimtojo krašto istoriją, 
rūpinasi paveldo išsaugojimu. Organizavo ir 2007 m. pastatė paminklą būdviečio 
krašto žmonėms, nukentėjusiems per Lietuvos okupacijas. Lazdijų rajono kultū
ros, meno ir mokslo paramos fondas suteikė jam geriausio 2014 metų Lazdijų ra
jono kraštotyrininko vardą, išdavė sertifikatą.
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DRAUDžIAMOS LIETUVIšKOS SPAUDOS KELIAI į SEINų KRAšTĄ  

RIMANTAS MIKNyS

LIETUVIų TAUTINIS JUDėJIMAS  
IR SEINų SPAUSTUVė

Savo straipsnyje noriu skaitytojus supažindinti su lietuvių tautinio 
judėjimo pagrindiniais momentais, kad galima būtų suvokti spaustu
vės Seinuose, kurios 110-ąsias įkūrimo metines minėjome praėjusiais 
metais, reikšmę. Taigi kaip bendrais bruožais galima būtų apibūdinti 
lietuvių tautinį judėjimą? Atsakydamas pasiremsiu Lietuvos ir Len
kijos plačia istoriografija, kuri jau kelis dešimtmečius įvairiapusiškai 
nagrinėjo, aiškinosi lietuvių tautinio sąjūdžio ypatybes. Iš Lietuvos 
istoriografijos ta proga noriu atkreipti dėmesį į Mykolą Riomerį, Vy
tautą Merkį, Antaną Tylą, Antaną Kulakauską ir Egidijų Aleksandra
vičių. Iš Lenkijos – pirmiausia Piotrą Losovskį (Piotr Łossowski), Ježį 
Ochmanskį (Jerzy Ochmański), Janą Jurkievičių (Jan Jurkiewicz) ir 
Kšištofą buchovskį (Krzysztof buchowski). Kaip tik jais ir remsiuos 
charakterizuodamas lietuvių tautinį judėjimą ir bandydamas įvertinti, 
kaip ir kada paveikė šio judėjimo vyksmą Seinų spaustuvės atsiradi
mas ir veikla. Tiesa, atsakymas į šį klausimą formuluojamas mano pa
ties savarankiškai, o ne perpasakojant istoriografijos teiginius.

I. bendra lietuvių tautinio judėjimo charakteristika

Lietuvių tautinio sąjūdžio tyrinėjimuose yra įsigalėjusi nuos
tata, kad: 1) pirmasis tautinio sąjūdžio etapas buvo kultūrinis, arba 
vadinamasis tautinis atgimimas, apėmęs XIX a. pradžią–paskutinio 
dešimtmečio vidurį; 2) kultūrinio etapo paskutinis laikotarpis (jo pra
džia – 1883 m.) ir politinio etapo pirmasis laikotarpis (jo pabaiga apie  
1905 m.), arba vadinamoji „Aušros“ ir „Varpo“ gadynė, laikytini tar
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pine, pereinamąja stadija; 3) trečiąjį etapą pavadintumėme politiniu, 
jis apimtų 1905–1917 m.

Taigi kuo ypatingas pirmasis etapas? Jis siejamas su lietuvių tau
tinio atgimimo Lietuvoje užuomazga. O tokia užuomazga laikytinas 
XIX a. antrojo dešimtmečio pabaigoje ar trečiajame dešimtmetyje 
prasidėjęs etnokultūrinis sąjūdis, siekęs ne tik studijuoti krašto praeitį, 
liaudies kalbą, papročius, gyvenimo būdą, ne tik populiarinti valstie
čių subkultūros vertybes tarp viešpataujančių sluoksnių, bet ir šviesti 
pačią liaudį, kovoti dėl jos socialinio ir visų pirma juridinio išlaisvini
mo. žinoma, pastarųjų tikslų nebūtinai turėjo būti siekiama tiesiogiai. 
Galima buvo tai daryti (ir daryta) atitinkamai veikiant viešpataujančio 
bajorų luomo nusistatymą. Todėl ir aptariamasis etnokultūrinis, savo 
esme demokratinis sąjūdis bent jau baudžiavos sąlygomis (Lietuvoje 
iki pat 1863 m.) vyko bajoriškosios kultūros formomis. be abejo, ryš
kiausia, idėjiškai reikšmingiausia šio sąjūdžio figūra buvo S. Daukan
tas. Aišku, sunku jį apibūdinti be Ivinskio ir dar sunkiau jį suvokti be 
vyskupo Motiejaus Valančiaus. Svarbus jo bruožas yra tas, kad jis dar 
nekonfrontavo, o ėjo greta lenkų tautinio judėjimo.

Tuo tarpu antrajame – minėtame pereinamajame – etape šie judė
jimai pradeda konfrontuoti. Turiu priminti, kodėl. Su „Aušra“ lietuvių 
tautinis sąjūdis ir tautinis atgimimas prasidėjo tarsi iš naujo. Tik jo 
socialinis pagrindas buvo kitas nei ikisukiliminiu laikotarpiu – bemaž 
grynai liaudiškas, valstietiškas. Atitinkama ir socialinė orientacija. Ma
tyt, tai ir davė pagrindą M. Riomeriui bei J. Ochmanskiui ir kitiems su 
„Aušra“ sieti „tikrąjį“ lietuvių atgimimą, tarsi XIX a. pirmojoje pusėje 
vykęs atgimimo sąjūdis būtų netikras. žinoma, tam tikras socialinis ir 
kultūrinis ryšys (tiesioginio kartų kontakto, perimamumo prasme) su 
ikisukiliminiu laikotarpiu išliko, bet jis reikšmingesnio, juo labiau le
miamo vaidmens nevaidino. Nauja socialinė-ekonominė ir kardinaliai, 
brutaliai pasikeitusi etnopolitinė situacija po baudžiavos panaikinimo 
(1861 m.) ir sukilimo pralaimėjimo 1863–1864 m. vertė atgimstantį 
lietuvių judėjimą rinktis kitą nei iki 1863 m. socialinę-kultūrinę, etno
kultūrinę ir etnopolitinę orientaciją. Nebebuvo prasmės dėtis su lenkų 
tautinio išsivadavimo sąjūdžiu, nes ir pastarasis artimiausioje ateityje 
neturėjo jokių šansų laimėti. Tuo labiau kad caro valdžia rusinimo po
litiką Lietuvoje vykdė su depolonizavimo vėliava. (ši politika carizmui 
trokštamų rezultatų nedavė, bet etnosocialinę Lietuvos raidą, be abejo, 
šiek tiek koregavo.) Lietuvių tautinis sąjūdis atgimė kaip savarankiška 
politinė jėga, nors devintajame dešimtmetyje konkrečių politinių-vals
tybinių reikalavimų ir nekėlė, ribojosi siekimu likviduoti brutaliausias 
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tautinės priespaudos formas, iškovoti lietuviams bent jau tokias kul
tūrinės raidos politines sąlygas, kokias turėjo Pabaltijo kaimynai – la
tviai ir estai. Lenkų politinės grupuotės, tebesilaikančios reikalavimo 
atkurti Lenkiją su bajoriškosios Abiejų Tautų Respublikos 1772 m. sie
nomis, pajuto, kad tautiškai bundanti Lietuva etnopolitiškai atsiriboja 
nuo Lenkijos, ir pradėjo priešišką kampaniją prieš lietuvių (anot jų,  
t. y. lenkų šovinistų – „litvomanų“) tautinį sąjūdį.

Kadangi lenkų politiniai ir kultūriniai sąjūdžiai turėjo socialinę 
bazę bei organizacines struktūras ir Lietuvoje, tai ėmė bręsti lenkų ir 
lietuvių konfliktas. Lietuvių sąjūdyje ir tautoje polonizacijos pavojaus 
akivaizdoje stiprėjo antilenkiškos („antišlėktiškos“) nuotaikos. Nors, 
be abejo, „Aušros“ gadynėje visa tai buvo tik pradinėje stadijoje. Ir 
lenkams, ir lietuviams didžiausią pavojų kėlė carizmo vykdoma poli
tika.

Kalbant apie lietuvių tautinio judėjimo vidinę raidą, pažymėtina, 
kad jis šiuo laikotarpiu perėjo nuo istorinio romantizmo ideologijos, 
kurios tikslas buvo tautinės savimonės žadinimas (J. basanavičius ir 
kiti Lietuvos bičiuliai „Aušroje“ idealizavo senosios Lietuvos praeitį, 
kūrė Kęstučio, Gedimino ir Vytauto mitą, tuo žadindami patriotizmą, 
pasitikėjimą savimi, formuodami priklausomybės tam tikrai grupei, 
pasižyminčiai savo etniniu-kultūriniu, ekonominiu ypatingumu, suvo
kimą), prie pozityvizmo ir idėjinio politinio susiskirstymo.

Pradėjus leisti „Varpą“ – antrajame Lietuvos bičiulių veiklos  
periode, fiksuojamas katalikiškos ir liberalistinės, grindžiamos pir
miausia racionalizmu, visuomeniniu radikalizmu, demokratizmu bei 
antiklerikalizmu, ideologijų susidūrimas. Tautinis sąjūdis susiskaido į 
dvi ideologines sroves. Abiejų srovių šalininkai – pasaulietinė ir dva
sinė inteligentija – propaguoja masėse tą pačią tautinę idėją, tačiau 
tarpusavyje kovoja už įtaką toms masėms. Vis dėlto tikros visuome
ninės-idėjinės diferenciacijos dar nebuvo, nes tai buvusi tik dviejų 
minties koncepcijų, o ne visuomenės klasių, grupių kova. Ir tik tarp 
1890 ir 1905 m. jaunas lietuvių tautinis sąjūdis politizuojasi. Minėtos 
dvi filosofinės-istoriosofinės koncepcijos tampa visuomeninėmis ta 
prasme, kad fiksuojamas aiškus jų pasireiškimas kasdieniame tos vi
suomenės gyvenime. Pamažu visuomeniniame gyvenime įsigali parti
nio susiskirstymo ir partinės veiklos principai. Apie 1896 m. įkurdami 
partinę organizaciją, iš jų išsiskiria socialdemokratai, užsibrėžę ginti 
darbininkų, kaip tam tikro visuomenės sluoksnio, interesus. Tuo pat 
metu kristalizuojasi ir liberalai, įkurdami 1902 m. partiją ir pasivadinę 
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demokratais. Tarp katalikiškos srovės šalininkų tokių žymių poslinkių 
neįvyko.

Tuo tarpu politinį etapą skirsime į dvi stadijas – iki Pirmojo pa
saulinio karo, tiksliau – iki vokiečių okupacijos pradžios (1915), ir 
karo metų laikotarpį. 1905 m. revoliuciniai įvykiai iš esmės pakeitė si
tuaciją lietuvių tautiniame sąjūdyje. Tautinis judėjimas tampa masiniu, 
suvisuomenėja. Politiniu požiūriu jo lyderiais lieka socialdemokratai ir 
demokratai liaudininkai. Krikščioniškosios srovės atstovai irgi bando 
kurti partiją – Lietuvos krikščionių demokratų partiją (1905 m.). Nuo
saikieji inteligentai bando organizuotis kurdami „Tautiškąją lietuvių 
demokratų partiją“ (1905–1906 m.). 1905 m. tautinį sąjūdį vainikavo 
tautinis lietuvių susirinkimas gruodžio mėnesį Vilniuje, vėliau pava
dintas Didžiuoju Vilniaus seimu. Tai buvo atstovų iš valsčių, parapijų 
įvairių draugijų, politinių grupių susirinkimas. Seime dalyvavo visų 
tuo metu veikusių lietuvių politinių grupuočių atstovai: socialdemo
kratai, demokratai liaudininkai, krikščionys demokratai, tautiniai 
demokratai. Seimas priėmė nemažai politinio-tautinio pobūdžio nuta
rimų, kuriuose buvo išdėstyti visi esminiai tautiniai ir teisiniai-valsty
biniai lietuvių siekiai, apibendrinta forma išsakyti politinės autonomi
jos reikalavimai. Kaip tik šiame susirinkime buvo patvirtinta lietuvių 
teisinė valstybingumo formulė, apibrėžusi Lietuvos kaip valstybės su 
sostine Vilniumi bei savanoriškai besiorientuojančių į šią valstybę pa
kraščių teritoriją. ši formulė tapo išeities punktu visiems vėliau de
klaruotiems lietuvių valstybingumo siekiams. beje, kaip tik Vilniaus 
seime atskiru II svarbiausio nutarimo „Lietuvių autonomija“ punktu 
buvo fiksuotas „Lietuvos interesas“ Suvalkų gubernijoje. Jame buvo 
pažymėta: „Kadangi susirinkę Vilniuje ant lietuvių susivažiavimo Su
valkų gubernijos lietuviai vienbalsiai pripažino reikalingu drauge su 
kitų gubernijų lietuviais kovoti už autonomiškąją Lietuvą, tai susiva
žiavimas nutarė, kad Suvalkų gubernijos lietuviai turi būti priskirti 
prie autonomiškosios Lietuvos.“1

Atkreipiu dėmesį į šį punktą tam, kad, mano manymu, jis jei ne 
inspiravo, tai paskatino po 1905 m. krikščioniškosios orientacijos ša
lininkus vienu iš svarbiausių centrų rinktis Seinus, steigiant ten savo 
oficialias struktūras. Pirmiausia į Seinus iš Kauno buvo perkelta dalis 
pagrindinės spaudos, o to reikalo sėkmės užtikrinimui įkurta spaus
tuvė. Tačiau apie ją dar šiek tiek vėliau. Dar būtina atkreipti dėmesį, 

1  Motieka E., Didysis Vilniaus seimas. Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 11, Vilnius, 
1996, p. 298.
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kad po 1905 m. ir iki pat 1915 m. lietuvių klausimas gilėja, stiprėja 
visuomeniniu bei politiniu požiūriu ir palaipsniui jis Rusijos imperi
joje tampa politiniu. Po 1905 m. ilgą laiką politinė poliarizacija vyko 
tik tarp kairiosios pakraipos politinių grupių – socialdemokratų ir de
mokratų liaudininkų. buvo tikslinamos, koreguojamos, atsižvelgiant 
į pokyčius lietuvių visuomenės socialinėje struktūroje, programos. 
Nuosaikieji – tautiniai demokratai – savo politinių tikslų ir siekių tiks
liai apibrėžti dar nesugebėjo. Todėl ir nepajėgė dar kurti partinių su
sivienijimų. Tiesa, gana aktyvūs kaip politinė jėga, ypač kultūrinėje 
veikloje, rinkimuose į Rusijos valstybės dūmą, buvo krikščionys de
mokratai. Kultūrinėje, o iš dalies ir tautinėje-politinėje, veikloje jie 
ilgą laiką dalyvavo kartu su nuosaikiaisiais. Tas bendradarbiavimas 
reiškėsi leidžiant „Viltį“ (1907–1912 m.). Vis dėlto ryšys dar buvo 
labai silpnas. Tautiniai demokratai gana greitai įsitikino, jog ryšyje su 
krikščionimis demokratais jiems tenka tik pagalbininko vaidmuo, o jų 
pagalba reikalinga vien klero politinei hegemonijai tautiniame sąjūdy
je iškovoti. Netrukus tapo aišku, kad krikščionys demokratai visiškai 
nesiekia atstovauti kokios nors tautinės visuomenės socialinės grupės 
interesams, o tik rūpinasi savo įtakos visai visuomenei išplėtimu.

II. Seinų spaustuvė kaip dešiniojo lietuvių tautinio judėjimo  
     sparno atrama ir stiprėjimo veiksnys

Pažymėtina, kad kaip yra pastebėjęs vienas iš Seinų istorijos ty
rinėtojų Algimantas Katilius, XX a. pradžios Lietuvos visuomenė jau 
buvo ne ta, kokia ji buvusi prieš 1863 m. sukilimą. „Aušra“ ir kita 
slapta lietuviška spauda buvo išauginusi visai naują skaitytojų kar
tą. XX a. pradžioje lietuvio skaitytojo interesai neapsiribojo vien ele
mentorių, „kantičkų“, „živatų“ ar panašios lektūros skaitymu2. Nauja 
lietuvių tautinio judėjimo situacija, kaip jau buvo minėta, vertė persi
orientuoti ir katalikiškąją inteligentiją. Sumanymas Seinuose spaus
dinti savo vieną svarbiausių leidinių – „šaltinį“ – tiesiogiai susijęs ir 
su spaustuvės atsiradimu šiame mieste. Pažymėtina, kad sprendimas 
Seinuose kurti spaustuvę ir leisti „šaltinį“ turėjo savo karštus adeptus, 
bet netrūko ir ne mažesnių šios minties skeptikų.

Prie svarbiausių Seinų idėjos adeptų reikia priskirti vyskupijos 
administratorių prelatą Juozapą Antanavičių ir kun. Juozapą Laukaitį, 

2 Katilius A., Seinai – kultūros centras ar periferija? Aušra. Lenkijos lietuvių leidinys, 2001, 
Nr. 3, p. 22.

LIETUVIų TAUTINIS JUDėJIMAS IR SEINų SPAUSTUVė



204

kuris buvo vysk. Antano baranausko sekretorius, vėliau Seinų konsis
torijos sekretorius ir seminarijos profesorius. Prelato J. Antanavičiaus 
iniciatyva 1905 m. gruodžio 6 d. Vilniuje įvyko visų trijų vyskupijų 
kunigų susirinkimas, kurio vienas iš nutarimų skelbė: „[...] Mums vi
siems kunigams trokštant parupinti kaimiečiams laikraštį, kurio rei
kalą kiekvienas atjaučia, nieko daugiau nebeliko, kaip įkurti Seinuose 
formališkai jau leistą Prapuoleniui „šaltinį“.

„šaltinio“ išleidimui ir pirkimui Seinuose spaustuvės kunigai 
įsteigė tam tikrą draugiją, kurios įstatymai drauge su „šaltinio“ pros
pektu neužilgo bus išsiųsti visiems diecezijos kunigams lietuviams ir 
įkurią mes liepsime įnešti minėtus 3000 rub. kunigų aukų.

Nelengvas tai daiktas išleidinėti Seinuose laikraštis, bet tvirtai ti
kimėsi, kad „šaltinio“ išleidėjai su Dievo pagelba pergalės visokias 
kliūtis ir meiliai kviečiame gerbiamąją Seinų dijecezijos kunigiją padė
ti jiems raštais, prenumeratos platinimu ir pirkimu seiniškės draugijos 
pajų.“3

Taigi pacituotame prelato J. Antanavičiaus rašte labai aiškiai iš
dėstyta pozicija už atskiro leidybinio centro kūrimą Seinuose. Kaip 
nurodo Algimantas Katilius, tyręs spaustuvės Seinuose įkūrimą, „or
ganizaciniai darbai užgulė ant kun. J. Laukaičio pečių. [...] J. Laukai
čiui į pagalbą stojo kunigai Vincentas Dvaranauskas ir Jurgis Nariaus
kas. šių trijų kunigų vardu pavadinta bendrovė „šaltiniui“ leisti ir 
knygoms spausdinti4. šios bendrovės pirmininku buvo išrinktas kun. 
J. Laukaitis“5.

Spaustuvė darbą pradėjo 1906 m. vasario mėn. pradžioje6, pirma
sis „šaltinio“ numeris pasirodė 1906 m. kovo 31 d. (naujuoju stiliu
mi), o kitą dieną, t. y. balandžio 1, prelatas J. Antanavičius pašventino 
spaustuvę ir „šaltinio“ redakcijos patalpas7. Taip prasidėjo „Laukai
čio, Dvaranausko, Narjausko ir bendrovės“ spaustuvės Seinuose vei
kla, kuri tęsėsi iki 1915 m. vasario 15 d., kai užsidarė galutinai8. Tad 
spaustuvė Seinuose veikė lygiai devynerius metus.

3 Prelato J. Antanavičiaus raštas vyskupijos kunigams. Katilius A., Seinai – kultūros cen
tras ar periferija? Aušra. Lenkijos lietuvių leidinys, 2001, Nr. 3, p. 23.

4 Šaltinis, 1906, Nr. 2, p. 31.
5 Katilius A., Seinai – kultūros centras ar periferija? Aušra. Lenkijos lietuvių leidinys, 2001, 

Nr. 3, p. 23.
6 Vileišytė b., Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla (1906–1915). LKMA Metraštis, t. 4, 

Roma, 1968, p. 60.
7 Šaltinis, 1906, Nr. 2, p. 31.
8 Merkys V., Lietuvos poligrafijos įmonės 1795–1915 m. Spauda ir spaustuvės, Vilnius, 

1972, p. 176.
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Iš pat pradžių spaustuvė Seinuose steigiama laikraščio spausdini
mui ir per visą jos egzistavimo laikotarpį periodinės spaudos leidimas 
išliko svarbiausiu veiklos uždaviniu. žinoma, pirmiausia toks apibū
dinimas tinka savaitraščiui „šaltinis“, kuris su priedais „šaltinėlis“, 
„Artojas“, „Vainikėlis“ ir „Vainikas“ buvo spausdinamas nuo 1906 iki 
1915 m. be „šaltinio“, dar leisti „Vadovas“, „Spindulys“ ir „žiburys“. 
Netgi kurti planai Seinuose leisti dienraštį, bet nerizikuota9.

Pirmaisiais leidimo metais „šaltinis“ turėjo 500 prenumeratorių. 
Kas metai augo skaitytojų būrys ir 1909 m. spaustuvė kiekvieną savai
tę išspausdindavo po 6 tūkst. egz. „šaltinio“, o prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą tiražas išaugo iki 15 tūkst. egzempliorių10. Tuo tarpu Kaune leis
tas panašaus pobūdžio savaitraštis „Vienybė“ 1914 m. tesiekė 6000 
egzempliorių tiražą11. „šaltinis“ buvo skaitomas ne tik Suvalkų guber
nijoje, bet ir Kauno bei Vilniaus.

Antras ir intelektualine prasme svariausias Seinuose leistas perio
dinis leidinys – tai žurnalas „Vadovas“, kurio pirmas numeris pasiro
dė 1908 m. rugsėjo mėn. žurnalo sumanytojas ir pirmasis redaktorius 
buvo kun. J. Laukaitis, o leidėju pasirašinėjo kun. K. Prapuolenis. Vė
liau redagavo kun. J. Staugaitis ir kun. dr. P. Kuraitis. Tiražas buvo pa
siekęs 1000 egzempliorių. bet to nepakako. Kaip nurodo birutė Vilei
šytė, „besiuntinėjant nemokamus „šaltinio“ egzempliorius į Vilniaus 
ir Gardino apylinkes, sumanyta išleisti naują laikraštį, labiau pritai
kytą vietinių gyventojų lygiui“12. Tokiu tapo laikraštis „Spindulys“, 
kurio pirmasis numeris pasirodė 1909 m. gruodžio mėn. Jis išeidavo 
kas dvi savaitės. šį laikraštį daugiausia skaitė Vilniaus krašto lietuviai.

1910 m. vasario mėn. įvykusiame visuotiniame „žiburio“ drau
gijos susirinkime numatyta leisti savo spaudos organą. Taip atsirado 
draugijos pirmininko kun. Motiejaus Gustaičio prašymas Suvalkų gu
bernatoriui, kad būtų duotas leidimas laikraščiui, pavadinimu „žibu
rys“. be visų paminėtų laikraščių, dar nuo 1907 m. buvo spausdina
mas „žiburio kalendorius“.

Labai svarbus Seinų spaustuvės veiklos baras – knygų leidyba. 
Savo studijoje b. Vileišytė pateikė leidinių sąrašą (iš jų 257 knygos)13, 
vėliau jis papildytas (12 knygų)14. šį leidinių sąrašą dar galima pratęs

9 Ten pat.
10 Vileišytė b., min. veik., p. 74–75.
11 Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 4, Vilnius, 1988, p. 507.
12 Vileišytė b., min. veik., p. 121.
13 Vileišytė b., min. veik., p. 136–154.
14 LKMA Metraštis, t. 7, Vilnius, 1994, p. 381–386.
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ti15. Kaip matome, Seinų spaustuvėje išleistų knygų skaičius artėja prie 
trijų šimtų. žinoma, Vilniuje ir Kaune bendras išleistų knygų kiekis 
didesnis, bet Seinai, anot kai kurių autorių, pagal išleistų spaudinių 
lietuvių kalba skaičių užėmė pirmąją vietą tarp lietuviškos spaudos 
leidėjų16.

Vietoj pabaigos:  
Išaugusi krikščionių demokratų vieta politiniame etape

Taigi paskutinis pastebėjimas įgalina formuluoti jau mano sava
rankišką teiginį, jog Seinai su savo spaustuve tapo tuo veiksniu, ku
ris užtikrino vadovaujamąjį krikščionių demokratų vaidmenį lietuvių 
tautiniame judėjime 1906–1915 m. Aišku, kalbama apie legalią tautinę 
kultūrinę veiklą, kurioje krikščionių demokratų dominantė šiuo lai
kotarpiu tapo neginčijama. Jie išplėtė savo draugijas ir organizacijas, 
į jas sukviesdami daug susipratusių lietuvių. Tarp tokių organizacijų 
paminėtinos šv. Juozapo ir šv. Zitos katalikiškos darbininkų ir tarnai
čių draugijos. Neprilygo nei viena kitos idėjinės orientacijos draugija 
katalikiškoms švietimo draugijoms („Saulės“, „žiburio“, „Ryto“), ko
operacinėms organizacijoms („žagrė“), akcinėms bendrovėms (Vil
niaus „Vilija“), jaunimo organizacijoms („Pavasario“) ir kt. žmonių 
telkimui spauda buvo viena iš pagrindinių priemonių. Kaip rodo tyri
mai, jie minėtu laikotarpiu kaip tik ir leido daugiausia legalios perio
dinės spaudos (60–70 proc. visų leidinių). štai 1913 m. krikščionims 
demokratams priklausė 16 lietuviškų leidinių iš 26, o 1914 – 18 iš 3117. 
Neabejotina, kad Seinams čia tenka svarbus vaidmuo.

be to, manau, kad Seinų spaustuvė ir jos išleisti leidiniai, knygos 
leido lietuvių krikščionims demokratams įgyvendinti Popiežiaus Leo
no XII enciklikų „Rerum Novarum“ (1891) ir „Graves de Communi“ 

15 Katilius A., Seinai – kultūros centras ar periferija? Aušra. Lenkijos lietuvių leidinys, 2001, 
Nr. 4, p. 20. žinia, kad A. Katiliui pavyko nustatyti tokius leidinius: 1. Akcja Katolicka 
Djecezji Sejneńskiej. Seiny Druk. Łaukajtysa i spółki. 1906, 16 s. 2. De vita Sacerdo
tali. Seinis Tipogr. Laukaitis et Sociorum. 1906, 20 p. 3. Gyvojo rožančiaus įstatai. Sei
nai: Laukaičio ir bendrovės sp. 1906, 16 p. 4. Katalikų Akcija Seinų dijecezijoje. Sei
nai: Laukaičio ir bendrovės sp. 1906, 16 p. 5. įstatai kunigų susivienijimui. Seinai: 
Laukaičio ir bendrovės sp. 1907, 16 p. 6. Ustawa Pobożnego Stowarzyszenia Świętej 
Rodziny Nazaretańskiej. Seiny Druk. Łaukajtysa i spółki. 1907, 20 s. 7. Ustawa Tercjarzy 
Świeskich zakonu Św. Franciszka. Seiny Druk. Łaukajtysa i spółki. 1907, 31 s.

16 Černiauskaitė V., Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904–
1914 metais. Daktaro disertacija. Vilnius, 2000, l. 30.

17 Plačiau apie tai: Miknys R., Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais. Lietuvių at-
gimimo istorijos studijos, t. 10, Vilnius, 1995, p. 143–144.
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(1901) nuostatas, kad dvasininkija neribotų savo darbo vien šv. Sakra
mentų teikimu, religiniais pamokymais, o eitų į žmones, padėtų jiems 
spręsti visuomeninio gyvenimo problemas ir taip atneštų tikėjimui 
naudos, kad taip krikščioniškoji demokratija gali ir turi bažnyčios bei 
tikėjimo labui naudoti ir politinį darbą.

Pažymėtina, kad krikščioniškosios demokratijos nuostatas išpa
žįstantys ne tik rūpinosi katalikybės pozicijų stiprinimu bręstančioje 
modernioje lietuvių visuomenėje, bet kartu veikė ir už lietuvių tauti
nės kultūros laisvių ir teisių išplėtojimą, stojo prieš jų varžymus ir taip 
prisidėjo prie tautos konsolidavimo, tautinio sąmoningumo kėlimo, 
žlugdė Rusijos carizmo rusifikacines, asimiliacines valdžios užmačias. 
Visame šiame darbe Seinams teko labai svarbaus centro vaidmuo.

LIETUVIų TAUTINIS JUDėJIMAS IR SEINų SPAUSTUVė

Rimantas Miknys
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ALgIMANTAS KATILIUS

PASTANGOS XX A. PRADžIOJE  
UžNEMUNėJE įSTEIGTI  
žEMėS ŪKIO MOKyKLĄ

XX a. pradžioje, stiprėjant lietuvių tautiniam judėjimui, visuome
nės kultūros ir švietimo poreikiams tenkinti buvo kuriamos draugijos. 
Tokių draugijų atsirado ir Užnemunėje. Jos kūrėsi ideologijos, pasau
lėžiūros pagrindu. Pirmiausia atsirado liberalinei, socialistinei kryp
čiai atstovaujanti „šviesos“ draugija. Tačiau šios draugijos veikimas 
netenkino katalikiškos pakraipos atstovų. Dėl to 1906 m. pradžioje 
kun. Justino Staugaičio pastangomis Marijampolėje įkurta „žiburio“ 
draugija. be kitos savo veiklos, ji dėjo pastangas steigti žemės ūkio 
mokyklą. Kita Marijampolėje 1907 m. įkurta kooperatinė „žagrės“ 
draugija.

„Žiburio“ draugija. Dar iki „žiburio“ draugijos atsiradimo Sū
duvos kunigai ėmėsi žygių įkurti žemės ūkio mokyklą. Labai aiškiai 
vieną tokį bandymą savo straipsnyje aprašo kun. Jonas Totoraitis1. 
Griškabūdyje 1905 m. rugpjūčio 6 d. per Kristaus Atsimainymo atlai
dus keli kunigai sutarė steigti „žemės dirbimo mokyklą“ ir paaukoti 
jai pinigų. be to, 1905 m. gruodžio 29/1906 m. sausio 11 d. mokyklos 
sumanytojai pas šakių notarą įregistravo tam tikslui įkurtą draugiją. 
šioji draugija padavė prašymą Rusijos žemės dirbimo ministerijai ir 
gavo leidimą įkurti „Lietuvių žemės dirbimo kursus“2. Kursuose visi 
dalykai, išskyrus rusų kalbą, turėjo būti dėstomi lietuviškai. Straips
nyje išvardinti ir visi tie dalykai, kurie bus dėstomi planuojamuose 
kursuose. Taip pat nurodoma, kiek skiriama dalyko dėstymui valandų 

1 J. Totoraitis, Rengiamoji žemės dirbimo mokykla. Šaltinis, 1906, Nr. 2, p. 18–19.
2 Ten pat, p. 18.

ALgIMANTAS KATILIUS



209

per savaitę3. Vienas iš tos mokyklos mokytojų turėjo būti agronomas 
vincas Totoraitis4. Tačiau šie kursai nebuvo atidaryti.

Pirmaisiais „žiburio“ draugijos veiklos metais manyta, kad ūki
ninkų interesai gali būti ginami vienoje organizacijoje, nekuriant 
naujos. 1906 m. spalio 1 d. visuotiniame susirinkime nutarta: „Eko
nomiškąją ūkininkų draugiją prie „žiburio“ priimti: vardą palikti tą 
patį, pridėjus Ūkininkų.“5 1907 m. balandžio 2 d. „žiburio“ draugi
jos susirinkime apsispręsta: „Praplatinti pirminę „žiburio“ programą, 
įdedant jon ūkiškąjį ir darbininkiškąjį skyrių.“6 be to, šiame susirin
kime nutarta padėti ūkininkams iš užsienio parsigabenti trąšų. Vadi
nasi, vykdyti ūkines funkcijas, kurios labiau būdingos kooperatinėms 
organizacijoms. 

Kun. J. Staugaitis pasisakė už ekonominės ūkininkų organizacijos 
sujungimą su „žiburio“ draugija. Atrodo, kad jis netgi parašė įstatus, 
kuriuose sakoma: „Prie „žiburio“ tveriasi lietuvių krikščionių ūkinin
kų draugija arba ūkio rateliai. Lietuvių krikščionių ūkininkų Draugija 
tikslu sau stato rūpinties apie ūkininkų gerovę krikščioniškame, do
riškame, dvasiškame ir ūkiškame arba medžiagiškame atžvilgyje.“7 
šiuose įstatuose numatyta steigti mokyklas ir „ypač visokias ūkiškas 
mokyklas“8. 

Apie pirmuosius ūkininkų organizacinius žingsnius A. Staugaitis 
rašo: „Ponas M. Rudvalis (neseniai išrinktas valsčiaus teisėju) užmanė 
sutverti „Valstiečių sąjungą“. Tam sumanymui pritarė tarp daugelio 
kitų ir p. Rimarkevičius, dvarininkas, kurs ir padarė tam tikslui pas 
save susirinkimą: ten buvo užkviestas ir kun. Staugaitis. Pamatęs jisai, 
kad sumanytosios sąjungos daugumas punktų vienoki su „žiburiu“, 
patarė tą „Sąjungą“ suvienyti su „žiburio“ draugija, idant nebūtų iš
blaškymo jiegų.“9 Tų įvykių dalyvis kun. J. Staugaitis kalba apie du 
posėdžius: pirmasis įvyko Karklynuose (Karkliniuose) pas Rimarkevi

3 Ten pat. Dalykai ir valandos per savaitę: tikyba (2), rusų kalba (2), lietuvių kalba (2), is
torija (1), geografija (1), aritmetika (2–3), gražus rašymas ir piešimas (2), geometrija (1), 
gamta, botanika ir zoologija (3–4), daržų, sodų ir girių veisimas (1–2), žemės dirbimas ir 
lankų priežiūra (2–4), gyvulių auginimas (2), pienininkystė (1), ūkės padargų, mašinų ir 
trobų statymas (1).

4 Ten pat.
5 Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštynas (toliau – LIIbR), f. 4–434, l. 11.
6 Ten pat, l. 29.
7 įstatai ūkio rateliams. b. d., Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų 

knygų ir rankraščių skyrius (toliau – LNMbRKRS), f. 106–249, l. 1.
8 Ten pat, l. 2.
9 Meilužis (A. Staugaitis), „žiburio“ ir „šviesos“ draugijų atsiradimas. Šaltinis, 1907,  

Nr. 10, p. 155.
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čių (dalyvavo 25 asmenys), antrasis 1906 m. spalio 18 d. Marijampo
lėje (dalyvavo 200 asmenų)10. Abiejuose posėdžiuose po ilgų diskusijų 
balsų dauguma buvo nutarta nekurti atskiros ūkininkų organizacijos, 
o prie „žiburio“ draugijos įsteigti ūkiškąjį skyrių (sekciją) ir pava
dinti Lietuvių Krikščionių Demokratų Draugija „Žiburys“11. Apie 
tolesnius įvykius J. Staugaitis rašo: „11 lapkričio 1906 m. dieną visų 
žiburiečių priimta ūkiškojo skyriaus programa buvo sutaisyta pagal 
sindikato taisykles (su akcijomis), todėl Suvalkų gubernatorius sa
kėsi negalįs užtvirtinti tokios draugijos: reikia girdi, įstatai siųsti mi
nisterijon. žiburiečiai taip ir padarė.“12 Tačiau visi įvykiai pakrypo ta 
linkme, kad 1907 m. liepos mėn. Vyriausioji žemėtvarkos ir žemdir
bystės valdyba Lietuvių Krikščionių Žemės Ūkio Bendrovės ūkio da-
lykams įsigyti ir parduoti „Žagrės“ įstatus patvirtino13. Atskiros ūki
ninkų organizacijos įkūrimas nereiškė, kad nutrūksta glaudūs ryšiai 
su „žiburio“ draugija. 1907 m. rugsėjo 12 d. visuotinio susirinkimo 
protokole nurodoma, kad „žagrės“ sindikato steigėjai prašė, jog visi 
„žiburio“ draugijos skyriai platintų žinias apie „žagrės“ uždavinius, 
ragintų žmones pirkti pajus. Toliau protokole sakoma: „Užtai žagrie
čiai užtikrino, padarysią sąjungos vienybę su „žiburio“ draugija ir au
kosią „žiburio“ naudai 10 % gryno savo pelno. Susirinkimas įgaliojo 
centralinę „žiburio“ valdybą rūpinties padaryti valdišką sąjungą tarp 
šių dviejų draugijų ir žadėjo kiek galima pritelkti daugiau pajininkų.“14

Kalbant apie ūkininkų organizavimo žingsnius, negalima pamirš
ti ir nesutarimų pasaulėžiūros klausimais. Apie ūkininkų organizacinį 
bendrumą su „žiburio“ draugija neigiamai pasisakė K. Grinius ir kiti 
kairiųjų pažiūrų asmenys15. Dėl to 1907 m. sausio 27 d. buvo įsteigta 
„Marijampolės Ūkininkų Draugovė“16.

Pradėję kalbėti apie tiesiogines „žiburio“ draugijos pastangas 
įsteigti žemės ūkio mokyklą, pirmiausia turime konstatuoti, kad pa
stangos buvo nesėkmingos. Apskritai iki Pirmojo pasaulinio karo ne
pavyko įsteigti tokios mokyklos, nors 1911 m. žemės ūkio mokyklos 
įkūrimu pradėjo rūpintis „žagrės“ draugija. Nepaisant to, vis tiek ver

10 Meškus (J. Staugaitis), „žiburys“ ir „Marijampolės ūkininkų draugovė“. Šaltinis, 1907, 
Nr. 11, p. 170.

11 Ten pat.
12 Ten pat.
13 P. šalčius, žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 1915 metų. Vytauto Didžiojo univer-

siteto Teisių fakulteto darbai, Kaunas, 1937, t. 9, kn. 1, p. 108.
14 LIIbR, f. 4–434, l. 37.
15 P. šalčius, min. veik.,  p. 105.
16 Ten pat, p. 107.
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ta plačiau aptarti, kas ir kaip buvo daroma šiuo klausimu, nes tai „ži
burio“ draugijos istorijos dalis.

„žiburio“ draugijos rūpesčius dėl žemės ūkio mokyklos steigimo 
galima padalyti į dvi dalis: 1. Organizacinės pastangos: išgauti iš val
džios leidimą, parinkti tinkamą vietą ir kt. 2. Lėšų kaupimas.

Pirmą kartą „žiburio“ draugijoje žemės ūkio mokyklos reikalin
gumo klausimas svarstytas 1908 m. sausio 7 d. (1907 m. gruodžio 25 
d.) Marijampolėje vykusiame visuotiniame susirinkime, kuriame kun. 
Juozas Skinkys kalbėjo šia tema ir kalba visiems patiko17. Po draugijos 
centro valdybos pirmininko paaiškinimų, ko reikėtų imtis dėl moky
klos įsteigimo, vienbalsiai nutarta, kad „žiburys“ imasi steigti žemės 
ūkio mokyklą, ir išrinko 12 asmenų komisiją (komitetą). Komisijos 
nariai vadinsis „žemės dirbimo kursų įsteigėjais“. į tą komisiją įtrauk
ti šie asmenys: kun. Justinas Staugaitis, grafas Tomas Potockis, kun. 
Juozas Skinkys, Vincas Totoraitis, Vincas bielskus, kun. Motiejus 
Gustaitis, Kazys Gavėnas, Viktoras Jokubauskas, Juozas Grabauskas, 
kun. Stanislovas Čėsna, Vincas barkauskas ir Jonas Gavėnas. Susi
rinkimas minėtiems asmenims pavedė „apžiūrėti ir nupirkti tinkančią 
kursams kolioniją, išdirbti kursų programą ir įstatus, išrūpinti jų leidi
mą, rinkti aukas ir apskritai rūpinties visais kursų steigimo reikalais“. 

Pirmieji keturi sąraše paminėti sudarė „komisijėlę“, kad patogiau būtų 
spręsti iškilusius klausimus18.

įkurtoji dvylikos asmenų komisija ėmėsi organizacinių darbų, 
kad būtų įsteigta žemės ūkio mokykla. Pirmas žingsnis, kurį žengė 
komisija: „sutvėrė tokią finansijinę bendrovę, kurios kiekvienas iš 12 
narių lygia dalia įneša po 500 rublių, tai yra išviso 6 tūkstančiai rublių 
ūkio mokyklos inkūrimui“19. bendrovės sudarymo sutartis užregis
truota notaro kontoroje, pas Suvalkų gubernatorių pasiųsta delegaci
ja, parašytas prašymas gubernatoriui su 12 narių notaro patvirtintais 
parašais, kad būtų užregistruota ta bendrovė. Tačiau gubernatorius 
atsisakė registruoti dėl to, kad tai esąs Finansų ministerijos dalykas. 
Reikalų tvarkymas per ministeriją „labai ilgas ir painus, ir vargiai būtų 
pavykęs, kadangi mažai buvo matoma jam prielankumo gubernijos 
valdyboje“20. Dėl to atsisakyta šio kelio mokyklai įsteigti.

17 V. Jakubauskas, Visuotinojo „žiburio“ draugijos susirinkimo protokolas. Šaltinis, 1908, 
Nr. 2, p. 26.

18 Ten pat.
19 M. Gustaitis, Ką nuveikė „žiburio“ fermos komitetas 1908 metais. Šaltinis, 1909, Nr. 9,  

p. 132.
20 Ten pat.

PASTANGOS XX A. PRADžIOJE UžNEMUNėJE įSTEIGTI žEMėS ŪKIO MOKyKLĄ



212

Nepavykus įsteigti žemės ūkio mokyklos, komisija nutarė „atida
ryti mokyklą savo privatiniu vardu pagal tipą kur kitur tebėsančiųjų 
tos rūšies mokyklų“21. Dėl to visais būdais imtasi kaupti lėšas: išleis
tas atsišaukimas į visuomenę ir ypač ūkininkus, kad aukotų pinigų; 
parengti asmeniniai kvietimai dvarininkams, kad prisidėtų prie mo
kyklos įkūrimo ir išlaikymo; išspausdintas atvirlaiškis su Zapyškio se
nosios bažnyčios vaizdu ir gautas pelnas už parduotus vaizdus skirtas 
mokyklai; parašyti straipsniai į lietuvišką spaudą, parengta programa, 
instrukcijos ir kiti formalūs dokumentai. Tačiau įsigilinus į visus daly
kus imta abejoti, ar su 6 tūkstančiais rublių pavyks atidaryti mokyklą, 
ją tinkamai išlaikyti. be to, buvo mažai lietuvių agronomų su moky
tojų teisėmis22. Dėl to apsispręsta įgyvendinti kokybiškai visai kitokį 
planą nei žemės ūkio mokyklos įsteigimas. Sugalvota kurti pavyzdinį 
ūkį.

Savo straipsnyje M. Gustaitis rašo, kad komisija sutarė: „Geriau 
būsiant pirma atidarius pavyzdingą ūkio fermą, o paskui už kelių metų 
tą fermą pakeisti žemdirbio dvimete mokykla, tai yra pirma parūpinti 
patį ūkį, jį pavyzdingai pastatyti ir norintiems tenai duoti nurodymus, 
o paskui ant to ūkio užvesti ir teorišką žemės dirbimo mokyklą.“23 
buvo nužiūrėta prie plento netoli Liudvinavo (prie butkos) 100 dešim
tinių Lukošių miško sodyba ir siekiama ten įkurti pavyzdinį ūkį, kad 
ūkininkai galėtų praktiškai susipažinti su ūkininkavimo naujovėmis. 
Nusiųstas prašymas Suvalkų valdininkams, kad būtų paskirta ši sody
ba. Tačiau iš Suvalkų gautas neigiamas atsakymas, nes komisija nėra 
registruota kaip draugija ir neturinti teisės turėti viešos nuosavybės24.

1909 m. vasario 9 d. dešimt komiteto narių Marijampolėje apta
rė numatytos steigti fermos reikalus. Per posėdį buvo svarstoma, „ar 
verta rūpinties išgauti Lukošių sodybą fermai, ar gal verčiaus sutelk
ti jėgas ir nupirkti palivarkėlį draugijos nuosavybėn“25. Apsispręsta 
siekti gauti Lukošių sodybą. Susirinkime buvo nutarta sumažinti ko
miteto narių skaičių, kad būtų efektyvesnis darbas. Naująjį komitetą 
sudarė keturi buvusio komiteto nariai: kun. J. Staugaitis, T. Potockis, 
kun. J. Skinkys, V. Totoraitis, ir įtrauktas naujas buvęs pirmosios Ru
sijos dūmos atstovas Juozas Girnius. šiam komitetui pavesta rūpintis 
visais fermos įkūrimo klausimais. į „žiburio“ draugijos centro valdy

21 Ten pat, p. 133.
22 Ten pat.
23 Ten pat.
24 Ten pat.
25 Ten pat.
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bą vietoj pasitraukusio kun. A. Petrausko įtrauktas kun. J. Staugaitis, 
kad lengviau būtų organizuoti ir koordinuoti darbą26.

Komiteto priimti sprendimai buvo pristatyti visuotiniam „žibu
rio“ draugijos susirinkimui, kuris 1909 m. vasario 10 d. vyko Marijam
polėje. Susirinkimas pritarė visiems komiteto priimtiems nutarimams 
ir patvirtino tą naują penkių žmonių komitetą, kuris privalėjo rūpintis 
visais fermos Lukošiuose steigimo reikalais. Lukošių ferma (pavyzdi
nis ūkis) turėjo būti steigiama „žiburio“ draugijos vardu ir komitetas 
veikė draugijos vardu27. „žiburio“ draugijos vardu buvo kreiptasi į 
valdžios institucijas, kad būtų leista įkurti pavyzdinį ūkį Lukošiuose. 
1910 m. visuotiniame „žiburio“ draugijos susirinkime tiesiog kons
tatuota: „žemės dirbimo mokyklos komisija pranešė, kad žemę pa
vyzdingai fermai (Lukošius) apžiūrėjo, atrado, kad ji tinka ir padavė 
valdžiai prašymą, kad tą žemę duotų mokyklai.“28 Tačiau ir šį kartą 
pastangos nedavė teigiamų rezultatų, ir kun. J. Staugaitis atskleidė 
biurokratines peripetijas: „Prašymas paduota suvalkiškei valstijos 
turtų valdymo įstaigai. Ilgai popieros vaikščiojo iš Suvalkų į Marijam
polę, iš Marijampolės į Suvalkus, daug buvo visokių paklausimų ir pa
aiškinimų, bet galop laimingai iškeliavo reikalas į ministeriją. Dabarti
nis valstijos turtų valdymo įstaigos pirmininkas yra didelis žemės ūkio 
pakėlimo šalininkas, tad žadėjo remti mūsų reikalą ministerijoj.“29

1911 m. visuotiniame „žiburio“ draugijos susirinkime buvo pa
siūlytas dar vienas planas. Kun. J. Vailokaitis žemės ūkio mokyklos 
kūrimui pasiūlė Jonaraisčio dvarą. Tuo tikslu išrinkta komisija iš šių 
asmenų: Jurgis Steponaitis iš Aštrulių, Juozas žemaitis iš Liudvina
vo parapijos, agronomas V. Totoraitis, Jonas Gavėnas iš Keturvalakių 
parapijos, kun. J. Krištolaitis iš Augustavo ir Mikas Margevičius iš 
Kučiūnų. Komisijai patikėta apžiūrėti vietą ir pateikti nuomonę, „ar 
ji tinka fermos intaisymui, ar ne“30. Duomenys apie komisijos atliktus 
darbus turėjo būti skelbiami „žiburio“ laikraštyje, bet jų laikraštis ne
gavo31.

26 Ten pat.
27 Visuotinojo „žiburio“ draugijos susirinkimo, buvusio Marijampolėje vasario 10 d. (n. k.) 

1909 m., protokolas. Šaltinis, 1909, Nr. 7, p. 107. 
28 Visuotino „žiburio“ draugijos susirinkimo, buvusiojo Marijampolėje miesto kliūbo salėje 

2/15 vasario 1910 m., protokolas. Šaltinis, 1910, Nr. 8, p. 117. 
29 J. Staugaitis, Dėl žemės dirbimo mokyklos. Šaltinis, 1911, Nr. 1, p. 3.
30 Visuotino „žiburio“ draugijos susirinkimo, buvusiojo Marijampolėje miesto kliūbo salėje 

10/23 vasario 1911 m., protokolas. LNMbRKRS, f. 197–2, l. 41.
31 žr. Žiburys, 1911, Nr. 2, p. 3.
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Lėšų trūkumas ir Rusijos imperijos valdžios pozicija. Kalbant 
apie lėšų rinkimą sumanytai lietuviškai žemės ūkio mokyklai, reikia 
pripažinti, kad jis nebuvo labai sėkmingas, nors tą darbą pradėjo dar 
1905 m. įsteigta anksčiau minėtoji kunigų draugija32. Kunigai žadėjo 
aukoti po 100 ar 50 rb. šios draugijos kasininkas buvo Suvalkų gim
nazijos kapelionas kun. dr. Juozapas Stankevičius33. Anot kun. J. Stau
gaičio duomenų, kun. J. Stankevičiui pavyko surinkti tris tūkstančius 
rublių ir dar maždaug tiek pat visuomenė suaukojo „šaltinio“ redak
cijai34. Toliau kun. J. Staugaitis pažymi: „Tokios rimtos įstaigos, kaip 
žemės dirbimo mokykla, kuriai reikia dešimčių tūkstančių rublių, juk 
neįsteigsi už 6 tūkstančius. O čia ant tų šešių tūkstančių kaip sustojo 
visuomenės dosnumas, tai toliau nė krust...“35 Apskritai visos „žibu
rio“ draugijos sukauptos lėšos žemės ūkio mokyklos kūrimui buvo 
perduotos „žagrei“ su sąlyga, kad „žiburio“ valdyba turės sprendžia
muosius balsus „žagrės“ ūkio mokyklos komisijoje36. Visa „žiburio“ 
draugijos sukaupta suma su procentais iki 1912 m. gegužės 20 d. buvo 
8 124 rb 29 kapeikos37.

Nors kun. J. Staugaitis pripažino, kad lietuvišką žemės ūkio mo
kyklą įkurti sukliudė „pinigų trūkumas“38, iš tikrųjų gal daug didesnė 
kliūtis buvo Rusijos imperijos valdžios nuostatos. „žiburio“ draugijos 
protokoluose galima rasti duomenų, kad Suvalkų gubernijos valdinin
kai lyg palankiai žiūrėjo į planus steigti žemės ūkio mokyklą. 1908 m. 
kovo 8 d. protokole nurodoma, kad į Suvalkus pas gubernatorių kaip 
„žiburio“ draugijos delegatai buvo nuvykę Gavėnas ir Vosylius derėtis 
žemės ūkio mokyklos įkūrimo klausimu. Gubernatorius palankiai atsi
liepė apie sumanymą steigti žemės ūkio mokyklą ir pažadėjo jį toliau 
remti39. Mokyklos reikalais pas Suvalkų gubernatorių lankėsi ir „ži
burio“ draugijos pirmininkas kun. M. Gustaitis. Jis iš gubernatoriaus 
taip pat išgirdo prielankumą šiuo klausimu. Tačiau gubernatorius kun. 
M. Gustaičiui išvardino mokyklos įsteigimui būtinas sąlygas: „a) Su
lig dabartinių žemės dirbimo ministerijos įstatų ji gali būti užtvirtinta 
tiktai su sąlyga, jeigu visi mokslo dalykai, žinoma, išskiriant tikybą ir 

32 J. Totoraitis, Rengiamoji žemės dirbimo mokykla. Šaltinis, 1906, Nr. 2, p. 18. 
33 Ten pat.
34 J. Staugaitis, Dėl žemės dirbimo mokyklos. Šaltinis, 1911, Nr. 1, p. 3.
35 Ten pat.
36 įsteigiamojo „žiburio“ draugijos susirinkimo protokolas. 1912 09 14/27, LNMbRKRS,  

f. 197–2, l. 81.
37 Šaltinis, 1912, Nr. 22, p. 352.
38 J. Staugaitis, Dėl žemės dirbimo mokyklos. Šaltinis, 1911, Nr. 1, p. 3.
39 LIIbR, f. 4–434, l. 50–51.
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lietuvių kalbą, bus joje išguldomi rusų kalba. Toji tečiaus mokykla ga
lėtų atidaryti suaugusiems kursus su visų dalykų išguldomąja lietuvių 
kalba; b) Norint greičiau gauti tos mokyklos leidimą reikia gi steigti 
pagal kokį nors jau užtvirtintą tos pačios rūšies mokyklų tipą, antraip 
atsieitų ilgai, keli metai laukti; c) Mokyklai mokytojus rinktų jos glo
ba, o užtvirtintų valdžia. Mokytojai privalo turėti tam tikrą mokslo 
cenzą; d) Gubernatorius klausiamas tikino, kad tokia mokykla gali 
gauti iš valdžios pašalpą jos įsteigimui ir išlaikymui.“40 M. Gustaičiui 
reikalai dar labiau paaiškėjo pabendravus su Suvalkų gubernijos vals
tybės turtų valdybos pirmininku. šis pareigūnas tikino, kad pritaria 
žemės ūkio mokyklos įkūrimui, žadėjo skirti valstybinės žemės plotą, 
kiek reikės miško medžiagos pastatams ir mokyklos išlaikymui iš val
džios galima būtų gauti 2 000 ar 3 000 rb pinigais. Tačiau svarbiausias 
dalykas – kokia bus dėstomoji kalba. Kun. M. Gustaitis rašo: „Tasai 
Viešpatijos turtų pirmininkas rodė man savo valdišką korespondenci
ją, šiuo mėnesiu atliktą, su žemės dirbimo ministerijos departamentu 
apie tos rūšies mokyklų išguldomąją kalbą. Iš tos korespondencijos aš 
įsitikinau, kad dabar nėra jokios vilties išgauti ūkio mokyklos leidimą 
su lietuvių išguldomąja kalba. Pasivėlinome?“41 Kun. J. Staugaitis irgi 
konstatavo, kad „jokiu būdu nebūsią galima gauti leidimo išguldinėti 
mokykloj lietuvių kalba“42.

Galima šioje vietoje reziumuoti, kad žemės ūkio mokyklos įkūri
mui didžiausia kliūtis buvo dėstomosios kalbos klausimas. Jeigu vis
kas būtų dėstoma rusų kalba, ne lietuvių kalba, tai „žiburio“ draugija 
nesunkiai su valdžios finansine pagalba būtų įkūrusi žemės ūkio mo
kyklą.

„Žagrės“ draugija. Nepasisekus „žiburio“ draugijai įsteigti nei 
žemės ūkio mokyklos, nei pavyzdinio ūkio, sumanymo įgyvendini
mas perėjo į „žagrės“ rankas. 1911 m. pradžioje „žagrės“ draugija 
pradėjo paruošiamuosius darbus. Du valdybos nariai 1911 m. sausio 
mėn. nuvyko į Sankt Peterburgą ir ten valdžios institucijose išsiaiškino 
galimybes ir sąlygas įsteigti žemės ūkio mokyklą. Kun. Jonas Kriš
tolaitis važinėjo po įvairias vietoves, kur jau veikė panašios moky
klos, ir sėmėsi patirties, ką ir kaip reikia daryti43. Kun. J. Krištolaičio 
iniciatyva Marijampolėje buvo sušaukti du „žagrės“ draugijos susi

40 M. Gustaitis, Prie žemės dirbimo mokyklos klausimo. Šaltinis, 1908, Nr. 24, p. 373.
41 Ten pat.
42 J. Staugaitis, Dėl žemės dirbimo mokyklos. Šaltinis, 1911, Nr. 1, p. 3.
43 Plg. J. Vailokaitis, Ūkio mokyklos reikalas iš „žagrės“ susirinkimų. Viltis, 1911, Nr. 96,  

p. 1.
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rinkimai svarstymui klausimo dėl ūkio mokyklos steigimo. Pirmasis 
susirinkimas nepriėmė sprendimų, nes atvyko per mažai narių44. An
trasis susirinkimas Marijampolėje įvyko 1911 m. rugpjūčio 13 d. Jame 
slaptu balsavimu išrinktas keturių asmenų komitetas žemesniajai ūkio 
mokyklai įkurti. Komitetą sudarė: kun. Jonas Krištolaitis, „žagrės“ 
draugijos agronomas Vincas Totoraitis, „žagrės“ draugijos pirminin
kas Vincas bielskus, valstybės dūmos atstovas advokatas Andrius 
bulota45. Susirinkimas „žagrės“ vardu įgaliojo komitetą, steigiant že
mesniąją ūkio mokyklą, atlikti šiuos darbus: „1) Suieškoti mokyklai 
tinkamą žemės plotą – dvarą. 2) Parūpinti iš vyriausybės žemės banko 
paskolą nupirkimui dvaro. 3) Surengti mokyklai įstatus ir programą. 
4) Parūpinti iš ūkio departamento: a) įstatų patvirtinimą, b) mokyklos 
atidarymą ir c) gavimą vieno karto ir kasmetinės piniginės mokyklai 
pašalpos.“46

44 Ten pat.
45 J. Vailokaitis, „žagrės“ sindikato antrojo pilnateisio susirinkimo, kuris buvo Marijampolėje 

rugpjūčio 13 d. (n. kal.) 1911 m., protokolas. Viltis, 1911, Nr. 89, p. 2. 
46 Ten pat.
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1912 m. viename „šaltinio“ laikraščio numeryje pagaliau skai
tome gerą žinią: „Galime pasidžiaugti, jog pirmutinis tikras žingsnis 
žemės dirbimo mokyklai įsteigti jau padarytas. Gegužės mėn. 7 (ba
landžio) dieną nupirkta žemės dirbimo mokyklai Gižų dvaras, labai 
patogioje prie pat plento vietoje, tarp Vilkaviškio ir Marijampolės, už 
115 tūkstančių rublių. Didesnė dvaro dalis bus išparceliuota jau apsi
gyvenusiems tenai valstiečiams. Patsai dvaro vidurys su triobomis ir 
trimis šimtais margų žemės liksią ūkio mokyklai.“47 Kitas „šaltinio“ 
korespondentas – žemės ūkio mokyklos komiteto narys kun. J. Krišto
laitis – pakiliai pranešė: „Jau turime žemės dirbimo mokyklai nupirkę 
žemės. Todėl greitu laiku jau bus Suvalkijoje ūkio mokykla.“48 Ir tikrai 
„žagrės“ pastangos gauti valdžios leidimą įkurti Gižų žemės moky
klą davė teigiamus rezultatus. Leidimas įkurti mokyklą buvo gautas  
1913 m. birželio mėn. ir paskirta 20 tūkst. vienkartinė pašalpa ir 10 
tūkst. metinės pašalpos49. Vis dėlto žemės ūkio mokykla Gižuose nei 
iki Pirmojo pasaulinio karo, nei vėliau nebuvo įkurta. 

Užuominų apie „žiburio“ draugijos susirūpinimą mokyklos įkū
rimu randame 1918 m. draugijos protokoluose. Viename iš jų sakoma: 
„Susirinkimas išklausęs pranešimą apie Gižų ūkio mokyklą, reiškia 
pageidavimą, kuo greičiau ją steigti.“50 Tikriausiai toks skatinimas 
susilaukė V. bielskaus priekaištų, nes perkant Gižų dvaras buvo užra
šytas jo ir M. Rudvalio vardu. Gižų klebonas A. Uogintas savo laiške 
„žiburio“ draugijos valdybos pirmininkui kun. Vincentui Dvaranaus
kui rašo: „Vakar V. bielskus atėjo pas mane ir ėmė prikaišioti „žibu
riui“, būk jisai (žiburys) norįs iš jojo (bielskaus) išveržti Gižų dvarą ir 
„žiburio“ vardu su pagelba Lietuvos Valstybės Tarybos ir okupacijos 
valdžios įsteigti jojo dvare ūkio mokyklą [...] bielskus tokiais „žibu
rio“ darbais be galo pasipiktinęs ir sako, jeigu savieji taip darą, tai 
ūkio mokyklos į savo dvarą neįsileisiąs. Aš kiek galėdamas raminau 
bielskų ir sakiau jam, kad tas viskas netiesa − melas. Nežinau, ar aš 
jį įtikinau [...] „žiburys“, tiesą pasakius, turi šiokių tokių teisių įku
riamąją Gižuose ūkio mokyklą, kaip matyti iš visuotinojo „žiburio“ 
draugijos susirinkimo 1912 metų 14/27 rugsėjo dienos protokolo […] 
Jeigu nutartumėte duoti V. bielskui raštą, kad „žiburys“ nemanė ir 
nemano savintis Gižų dvaro, tai meldžiamiejie tame rašte neišsižadė

47 J. V. (J. Vailokaitis), žemės dirbimo mokykla. Šaltinis, 1912, Nr. 19, p. 289.
48 Šaltinis, 1912, Nr. 19, p. 304.
49 P. šalčius, min. veik., p. 117.
50 Visuotino „žiburio“ draugijos skyrių įgaliotinių susirinkimo protokolas. 1918 10 23, 

LNMbRKRS, f. 197−2, l. 117.
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kite teisių, kurias „žiburys“ yra įsigijęs paskolindamas ūkio mokyklai 
10.000 rublių.“51

Vietoj išvadų. Sumanymas įkurti lietuvišką žemės ūkio mokyklą 
Suvalkijoje atsirado 1905 metais. Jį iš pradžių bandė įgyvendinti grupė 
kunigų, o vėliau prie sumanymo įgyvendinimo prisidėjo „žiburio“ ir 
„žagrės“ draugijos.

„žiburio“ draugijos pastangos įsteigti lietuvišką žemės ūkio mo
kyklą ar bent pavyzdinį ūkį (fermą) nedavė teigiamų rezultatų. Netgi 
negautas iš Rusijos imperijos valdžios institucijų leidimas mokyklai 
ar pavyzdiniam ūkiui įkurti. Tai atsitiko bent dėl dviejų priežasčių:  
1. Nesugebėta surinkti pakankamai lėšų. 2. Rusijos imperijos valdžios 
institucijos neigiamai žiūrėjo į žemės ūkio mokyklą su dėstomąja lie
tuvių kalba.

„žiburio“ draugiją pakeitusi kooperatyvinė „žagrės“ draugija 
šiek tiek toliau pažengė žemės ūkio mokyklos kūrimo kelyje. Jai pa
vyko gauti valdžios institucijų leidimą ir lėšų mokyklos kūrimui bei 
nupirkti Gižų dvarą mokyklai steigti. Tačiau pačios mokyklos iki Pir
mojo pasaulinio karo draugija atidaryti nesuspėjo.

    Straipsnis recenzuotas

51 Kun. A. Uoginto laiškas kun. V. Dvaranauskui. 1918 10 31, ten pat, f. 197−8, l. 177−178.

Algimantas Katilius

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



219

SIGITAS bIRGELIS

KOVų DėL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMybėS 
ATgARSIAI DOKUMENTUOSE  
IR žMONIų ATSIMINIMUOSE

1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, reikėjo dėti dar ne
mažai pastangų nepriklausomybei apginti, įtvirtinti, susitvarkyti san
tykius su kaimynais ir kt. Lietuvai ypač sunkiai sekėsi rasti bendrą 
kalbą su Lenkija, kuri nepriklausomybę paskelbė 1918 m. lapkričio 
11 d.

Pirmajam pasauliniam karui baigiantis, lietuvių ir lenkų santy
kiai Seinų krašte įgijo politinio atspalvio. Lietuvos ir Lenkijos konf
liktas, atrodė, darėsi neišvengiamas. Pažymėtina, kad Seinų krašto 
lietuviai buvo aktyvūs, politiškai ir tautiškai susipratę. Antai 1917 m. 
lapkritį Punske įsteigta Lietuvių krikščionių demokratų (KrD) par
tija. Po metų Punsko valsčiuje, kuriame gyveno per 7000 žmonių, 
veikė 30 KrD partijos kuopų. Joms priklausė 1800–2000 narių. be
veik visi šio krašto lietuviai pritarė KrD skleidžiamoms krikščioniš
kosioms ir tautinėms idėjoms.

Lenkijai paskelbus nepriklausomybę, pasienio gyventojams leis
ta apsispręsti, kuriai valstybei nori priklausyti. Punskiečiai, norėda
mi įvykiams užbėgti už akių, atsirado avangarde. 1918-ųjų lapkričio  
15 d. Punsko klebono kun. Motiejaus Simonaičio ir kitų veikėjų pa
stangomis Punsko bažnyčios aikštėje buvo surengtas mitingas, kurio 
metu 50 lietuviškų valsčiaus kaimų atstovai vieningai pasisakė už lie
tuviško Punsko valsčiaus kūrimą Lietuvos sudėtyje. Mitinge buvo iš
rinktas Punsko viršaitis Petras Pacenka, valsčiaus valdyba ir milicija. 
Tuoj pat sujudo ir kiti pasienio miestai ir miesteliai.
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1918 m. lapkričio 17 d. Kapčiamiesčio parapijos klebonas kun. 
Urbanavičius surengė parapijiečių susirinkimą, kuriame buvo per
skaitytas Valstybės Tarybos atsišaukimas į tautą. Neapsiėjo be rimtų 
incidentų. Kaip prisimena tų įvykių amžininkas Jurgis Ramanauskas, 
vokiečių raitininkai puolė mušti ir vaikyti susirinkusius. žmonėms 
pradėjus skirstytis, Valentų kaimo ūkininkas Lisauskas stojo vienas 
prieš ginkluotų vokiečių raitininkų būrį. Po trumpos kovos vokiečiai 
Lisauską nukovė. Vienus šis atsitikimas įbaugino, kitiems įkvėpė drą
sos ir ryžto.

Nuošaly nestovėjo ir Kučiūnų gyventojai, kurie tą pačią dieną, 
kaip ir Kapčiamiesčio žmonės, sušaukė parapijos susirinkimą. Jam 
vadovavo mokytojas Ignas Statkevičius ir parapijos klebonas kun. 
Juozapas Galeckas. Susirinkime galėjo dalyvauti ir balsuoti tiek vyrai, 
tiek moterys. įdomu, kad moterys šia joms suteikta teise nepasinau
dojo. Susirinkimas išrinko 7 narių tarybą, kuri vėliau tapo parapijos 
komitetu.

Čia norisi akimirką stabtelti ir trumpai papasakoti apie Kučiūnų 
parapiją. Ji įsteigta XX a. pradžioje, kai prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
berznyke kilo lietuvių ir lenkų konfliktas dėl pridėtinių pamaldų. 
Konfliktas įsiliepsnojo ir skundai pasiekė ne tik Seinų vyskupijos vy
resnybę, bet ir pasaulietinę rusų valdžią Varšuvoje. Padėtis blogėjo. 
Ties šventove ne kartą buvo pralietas kraujas. Seinų vyskupijos vyres
nybė, negalėdama kitaip išspręsti konflikto, bažnyčią trejiems metams 
uždarė. Lietuviams tada buvo įkurta nauja parapija.

Maždaug tuo metu, kaip ir Kučiūnuose bei Kapčiamiestyje, susi
rinkimas buvo surengtas ir Rudaminos parapijoje. Jam vadovavo mo
kytojas Tarutis. Rudaminoje buvo dislokuoti vokiečių žandarai, kurie 
pasižymėjo žiaurumu. į mitingą atvyko apie 1000 žmonių. Kai moky
tojas Tarutis perskaitė Lietuvos Tarybos atsišaukimą į tautą, visiems 
pasidarė aišku, kad Lietuva yra kaip vienas kumštis. Rudaminos kuni
gas ragino žmones organizuoti lietuvių komitetą, neduoti vokiečiams 
pastočių, neteikti maisto, nevykdyti įvairių prievolių. Vokiečiai, maty
dami, kas vyksta, bandė su gyventojais tartis geruoju, tačiau žmonės 
jau jų nepaisė.

1918 m. gruodžio 4 d. buvo išrinktas Leipalingio parapijos, o  
1919 m. sausio 1 d. – būdviečio parapijos komitetas. Parapijų komite
tai išrinko vadovybę, miliciją tvarkai palaikyti.

Tų pačių metų gruodžio 10 d. Seinuose vyko parapijų įgaliotinių 
suvažiavimas. Kapčiamiesčio parapijai atstovavo: kun. Pr. Urbanavi
čius ir Domininkas Sakavičius, Veisiejų – Antanas Ivoška ir Antanas 
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Valasevičius, šventežerio – Jonas banevičius ir Pranas Grėbliūnas, 
Seinų – Pranas Leončikas ir Juozas Virbickas, Kučiūnų – kun. Juo
zapas Galeckas ir Antanas Pilitauskas, Lazdijų – Jonas Kardokas ir  
M. Palionis. Suvažiavimui vadovavo centro valdžios atstovas inž. 
Čiurlionis. į apskrities komitetą buvo išrinkti: dr. Kazys Narkevičius 
(pirmininkas), Stasys Tijūnaitis (sekretorius), Juozas Vaičaitis (iždi
ninkas). Komiteto nariais tapo kan. kun. Juozas Laukaitis, Antanas 
Pečiulis, Liudas Čepulis ir Pranas Leončikas.

Suvažiavimas nutarė Seinuose organizuoti milicininkus ir sava
norius, apdėti gyventojus mokesčiais. Ūkininkai turėjo duoti po 20 
kapeikų nuo margo, o namų savininkai ir kiti verslininkai buvo apdėti 
kitais mokesčiais.

1919 m. sausio 7 d. vyko Seinų parapijos komiteto susirinkimas, 
kurio metu buvo priimti nutarimai dėl ginklų kaupimo, savanorių ir 
šaulių būrių organizavimo ir kt.

Seinų parapijos Komiteto susirinkimo 19. I.7
Protokolas

I. Nutarė sudaryti kuo didžiausią vidujinei tvarkai palaikyti, tik 
ištikimiausių vyrų organizaciją.

II. a.) Paliepti visiems Seinų parapijos gyventojams iki Sausio 9. 
dienos šio mėnesio sunešti visus ginklus pas kaimų šaltyšius arba iga
liotinius.

b.) Už pristatytus ginklus atlygins parapijos Komitetas tokia kai
na, ant kiek atnešėjas sutiks.

c.) Katras minėtųjų įsakymų nepildytų, (tai yra angsčiaus nuro
dytoms sąlygoms neatneštų ginklo) skaitomas yra tėvynės priešu ir 
jei tikrai bus priparodyta, kad jisai turėjo ginklą bus labai sunkiai nu
baustas.

III. Komitetas igalioja M. J. Aržuolaitį, kurisai pasikvietęs tam 
atsakančių vyrų padėtų organizuoties visiems darbininkams ir nesusi
organizavusiems kaimų gyventojams.

IV. Komitetas igalioja M. J. Aržuolaitį, kad jisai praneštų lenkų 
agitatoriams, kad Lietuvos vyriausybė prieš jų agitavimą bei parašų 
rinkimą iš gyventojų Lietuvos teritorijoj protestuoja ir laiko tuos jų 
darbus neteisetais.

     Komiteto nariai     
     Pirmininkas P. Leončikas
     Sekretorius P. Zubavičius
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1919 m. sausio 9 d. Lazdijuose buvo surengtas parapijos kaimų 
komitetų susirinkimas, kuriame dalyvavo 89 iš 100 kaimų komitetų 
nariai.

Susirinkimas nutarė:
1.
Vienbalsiai nutarta paskyrti parapijos komiteto raštiniai būtą vie

ną kambarį špitolėj (parapijos namas).
2.
Vienbalsiai išrinktas parapijos komiteto raštinės vedėjų (sekreto

rium) Stanislovas babarskas.
3.
Daugumu balsų pripažintą parapijos komiteto raštinės vedėjui 

Stanislovui babarskui paskyrti laikinai 150 rublių menesiui užlaiky
mui iš parapijos komiteto lešų su siakančioms išlygoms. 1) raštinės 
vedėjas už atlikimą reikalų raštinėj atskyriom ypatom ne privalo rei
kalauti užmokesnių. 2) Minėtoji anksčiaus užmokesnis 150 rub. mėne
siui raštinės vedėjui gal būt padidinta nutarimu visuotinio susirinkimo 
narių kaimų komitetų, arba sumažinta žiūrint į pragyvenimo sąlygas.

4.
Vienbalsiai nutarė priverstinai, kur galyma, t. y. kur yra mokykla, 

leisti visus vaikus nuo 8 iki 14 metų į mokyklą nuo Visų šventės iki 
Jurginių.

5.
Vienbalsiai nutarta: už nepaklusnumą atskyrių ypatų kaimo, ko

mitetai baudžia kaimų komitetas, užtvirtinant parapijos komitetui, pa
gal nuožiūrą kaimo komitetų.

6.
Vienbalsiai nutarta: už priėmimą karininkų į butą, savininkas 

buto, pagavus nariui komiteto arba milicijantu arba kam pranešius, 
pirmą kartą moka I 25 rub. II – 50 rub. III k. 100 rub. ir t. t.

7.
Už pardavinėjimą arba varymą degtinės mokėsi už kiekvieną kar

tą nuo 10000 rub. iki 30000 rub. arba neturint kuom užmokėti, bausti 
kalėjimu nuo 1 mėnesio lig 3 mėnesių.

8.
Už kurstymą prieš Lietuvių laikinąją valdžią, prirodžius liūdinin

kams, už pirmą kartą bausti nuo 300 – 30000 rublių arba nuo 1 mėne
sio lig 3 mėnesių kalėjimo. 
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9.
įtaramiems žmonėms prieš Lietuvių valdžią be leidimo parapijos 

komiteto uždrausti susisiekti su miestais Lietuvos; bausti už tai nuo 
300 – 3000 rublių, arba kalėjimu nuo 1 mėnesio lig 3 mėnesių.

10.
Susisiekimui su Seinais, reikalui atsitikus, pripažinta reikalinga 

duoti padvadas iš kaimų, sulyg reikalavimo parapijos komiteto.
11.
Nuo parkupčių be leidimo parapijos komiteto, atimamas pirkinys 

ir bausmė kiek kainavo pirkinys.
   Pirmininkas susirinkimo Kun. P. Adomaitis
   Sekretorius J. Levkevičius

Seinijos pietiniuose pakraščiuose vyravo lenkai. Jų reikalus ak
tyviai palaikė dvarininkai. Pažymėtina, kad lenkai sujudo organizuo
tis šiek tiek anksčiau nei lietuviai, tad buvo už juos geriau įsitvirti
nę. 1918 m. spalį Kapčiamiesčio lenkai įkūrė savo pašto įstaigą, kuri 
turėjo net savus pašto ženklus „40 groszy“. Pašto įstaigos vadovas 
Aleksandras Kiaulevičius įtikinėjo gyventojus, kad ten amžinai bus 
Lenkija. Vėliau, kai Kapčiamiesčio lietuviai įsteigė savo komitetą, len
kų veikėjai pasitraukė į Varviškės kaimą, kur buvo įsteigta vadinamoji 
Varviškės respublika.

Vietiniai lenkai, vadinami „mūsiškiais“, veikė miškuose. į kaimus 
vis dažniau atklysdavo lenkų agitatorių. Ilgai Varviškės „miškinių“ nie
kas nevaržė. Jie tvarkėsi savarankiškai, kirto valstybės medžius, statėsi 
trobesius, medieną vežė į turgų. Kai 1919 m. lenkų karinės pajėgos puo
lė Seinus, „miškiniai“ taip pat dalyvavo karo veiksmuose, užpuldinėjo 
lietuvių miliciją Kapčiamiestyje. Varviškės gyventojai viešai atsisakė 
atlikti pilietines pareigas Lietuvai. Apie tai Seinų apskrities viršininkas 
1920 m. kovo 5 d. rašte rašė Seinų apskrities komendantui:

Seinų Apskrities Komendantui

Kadangi gyventojai: Arečku, Varviškės, Sventojansko, bugedos, 
Kuodžiu, Sirbuškės, Igorgos ir Gerveliu kaim. nepildo jokiu pilietišku 
priedermiu, neduoda žiniu apie naujokus, valstybiniu ir kitu mokesčiu 
neužsimokėjo, pilevu neduoda, nors daugumas turi ginklus, apie lei
dimus ginklams laikyti nesirupina ir visus civilinės administrativinės 
valdžios įsakymus ignoruoja, todel siusdamas susirašinėjima prašau 
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Tamstos įsakyti minėtu kaimu gyventojams pildyti civilinės valdžios 
reikalavimus arba priversti juos pildyti su pagalba kariškos jėgos.

L. e. p. Apskrities viršininko pareigas Stravinskas.
     Raštvedys (parašas)

Varviškės „mūsiškiai“ visiškai nepaisė Lietuvos valdžios, nevyk
dė jos įsakymų, vertė eigulius klausyti jų nurodymų. Tuos, kurie prie
šinosi, bausdavo arba grasindavo mirtimi. į neutraliąją zoną atbėgdavo 
visokių plėšikų, dezertyrų, avantiūristų ir kitokių bastūnų. Užsukdavo 
ir kazokų bei grįžtančių iš Vokietijos rusų belaisvių. Varviškėje pradė
jo telktis Lietuvos prijungimo prie Lenkijos šalininkai. Lenkų partiza
nų gretos čia stiprėjo. „Mūsiškiai“ pasivadino „nepriklausoma savi
valda“, o vėliau – Varviškės „respublika“. Jos teritorija užėmė apie 30 
km². „Respublika“ skelbėsi esanti nepriklausoma nuo Lietuvos ir Len
kijos. Jos tikslas – prijungti Lietuvą prie „Vidurinės Lietuvos“. „Res
publika“ turėjo savo komendantą, antspaudą ir kt. Čia veikė gausūs 
lenkų karių daliniai. Jie puldinėjo Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Lazdijų, 
Leipalingio, Liškiavos, Punsko, Rudaminos ir Veisiejų valsčių lietuvių 
miliciją ir partizanus. Lenkų partizanai turėjo kulkosvaidžių, šautu
vų, granatų. Juos rėmė Lenkijos valdžia. Kai juos puldavo stipresnės 
lietuvių milicijos pajėgos, „mūsiškiai“ pasitraukdavo į Lenkijos pusę. 
Milicijai atsitraukus, jie sugrįždavo į savo buveines.

1923 m. kovo 23 d. buvo surengta karinė ekspedicija, kurioje da
lyvavo apie 300 lietuvių karių ir šaulių. Per kautynes žuvo daug lietuvių 
ir „mūsiškių“. Vadinamoji Varviškės „respublika“ nustojo gyvavusi. 
Varviškės teritorijoje buvo palikta sustiprinta Lietuvos kariuomenės 
sargyba. įdomu, kad „respublikos“ problema to meto Lietuvos spau
doje beveik neminėta.

***
Lenkai aktyviai veikė ir kituose pasienio miestuose ir miesteliuo

se. 1918 m. prieš Kalėdas į Leipalingio valsčių atvyko lenkų agitato
riai. Jie ėmė kurstyti vietos gyventojus, kad šie išvytų lietuvių parapi
jos komitetą, o vietoj jo įsteigtų savo. Agitacijai atremti reikėjo daug 
pastangų. Čia aktyviai pasidarbavo vietos klebonas ir vaistininkas 
Laukaitis.

1918 m. pabaigoje Lazdijuose lenkai suorganizavo slaptą komi
tetą. Jis miesto „vaitu“ išrinko vietos gyventoją busilą, o sekretoriu
mi Naciunską. Lenkų „vaitas“ Lazdijuose slapta veikė iki vadinamojo 
Seinų lenkų sukilimo. busilas viešai kalbino žmones (neretai ir lietu
vius) dėtis prie lenkų valdžios.
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Lenkiški komitetai buvo įkurti berznyko, Gibų ir Krasnapolio 
valsčiuose. Jie įsteigė lenkiškas mokyklas ir atsisakė dėtis prie Lie
tuvos. Iš pradžių šie valsčiai veikė nekliudomai, tik vėliau ten buvo 
pasiųsta Lietuvos milicija.

1918 m. baigiantis į Seinus atvyko lenkas Sadovskis, kuris sakėsi 
esąs lenkų valdžios paskirtas eiti Seinų apskrities viršininko pareigas. 
Jis kalbino lietuvių komitetą ir miestelėnus geruoju dėtis prie lenkų. 
Matydamas, kad nieko iš to neišeis, žmones pradėjo gąsdinti Varšuvos 
intervencija. Seinų valdžios atstovai atsisakė bendradarbiauti su Sa
dovskiu ir liepė jam iš Seinų krašto išsinešdinti.

Anų įvykių dalyvis ir liudininkas Jurgis Ramanauskas savo atsi
minimuose rašo: „1918 m. lapkričio 25 d. mečiau mokytis Marijam
polėje ir grįžau į savo tėviškę, kad galėčiau kuo nors prisidėti prie at
gimstančios Lietuvos darbo. Kiek laiko pabuvęs tėviškėje, pasibastęs 
apylinkėse, kalbindamas vyrus prisidėti prie organizuojamos vietos 
valdžios, nuvykęs į Seinus įstojau į organizuojamą miliciją.

Iš pradžių tėvas, lyg ir prikaišiodamas, kalbėjo, kad geriau eičiau 
mokytis, kaip ir kiti ūkininkų vaikai. (Seinuose buvo įsteigta „žibu
rio“ gimnazija, kurioje tada mokėsi daug jaunimo). bet matydamas, 
kad manęs neperkalbės, tėvas liepė mamytei įdėti kepalą duonos, gerą 
bryzą lašinių, kietą sūrį ir pats nuvežė į Seinus, žadėdamas vėliau dau
giau maisto atvežti, nes iš karto, po vokiečių okupacijos, neperdau
giausiai ir turėjo. Vėliau tėvai dažnai mane lankydavo ir vis netuščio
mis. Kiti ūkininkai savo vaikus taip pat atvežė „su kraičiu“, tik vargšai 
dvarų darbininkai – bernai, atvykdavo tuščiomis. bet ir jie neturėjo 
didelio vargo, nes maistu dalindavomės, be to, kiek galėdama, rūpinosi 
ir vadovybė. Jei kuris mūsų valgėme savo maistą, tai mūsų „porcija“ 
likdavo kitiems. buvo ir tokių ūkininkų, kurie vaikų neturėdami ar ne
galėdami leisti į savanorius šelpė maistu. Pirmomis dienomis milicijai 
maisto produktų daug pristatydavo Kučiūnų klebonas kun. Galeckas, 
kuris net iškeptą duoną atveždavo. Tada visi lietuviai nuoširdžiai, nie
kieno neverčiami, prisidėjo kuo tik kas pajėgė.“

Seinų milicijai ir savanoriams vadovauti lietuvių komitetas pa
kvietė tris buvusius rusų kariuomenės karininkus: Asevičių, Giedrai
tį ir Kalikauską. Pirmųjų susirėmimų ilgai nereikėjo laukti. 1919 m. 
sausio pirmomis dienomis pasklido žinia, kad į Seinus iš Suvalkų ir 
Augustavo atvyksta lenkų kariniai daliniai. Seinuose lietuvių milici
ninkų buvę mažai, o ir tie buvo prastai ginkluoti. Jie turėjo tik kelias 
„berdankes“, kurioms trūko šovinių. Seinų komitetas nusprendė pra
šyti Lietuvos paramos. Tuo reikalu Seinų apskrities atstovas Vaišnoras 
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nuvyko į Alytaus kariuomenės organizavimo centrą. Čia jis susitiko su 
Alytaus 1-ojo pulko vadu ir išdėstė jam kritišką seiniškių padėtį. Pul
ko vadas Vaišnorai nuoširdžiai paaiškino, kad kareivių ir ginklų duoti 
negali, nes jo pulkas dar tik organizuojamas. Kareivių trūksta pačiam 
Alytaus miestui ginti. Jis prašė Vaišnorą, kad iš Seinų krašto atsiųstų 
savanorių. Jie juos pamokę galėtų grąžinti į Seinus.

Seinų milicija ir karininkai išvyko į kaimus kviesti gyventojų, kad 
per Tris karalius susirinktų į Seinus, nes buvo tikėtasi lenkų puolimo. 
Kunigai per pamokslus taip pat ragino žmones tą dieną čia atvykti.

Trijų karalių rytą į Seinus suvažiavo daug lietuvių. Privažiavo ir 
lenkų. Jų buvo daugiau. Iki pamaldų buvo ramu. Išeinant iš bažnyčios, 
lenkai apstojo vieną lietuvių milicininką ir ėmė plėšti nuo jo ranko
vės ženklus. Milicininkas pasirodė smarkus vyrukas – lenkams atsakė 
kumščio smūgiais. Jam į pagalbą atskubėjo kiti lietuvių milicininkai. 
Kai lenkų minia apsupo ir juos, šie atsakė šūviais į viršų. Atbėgo vo
kiečių kariai. Išsistatę kulkosvaidžius, liepė miniai skirstytis. Po kelių 
minučių aikštė liko tuščia.

Po šio įvykio Seinuose padaugėjo lietuvių milicininkų. Jiems buvo 
parūpinta šautuvų ir amunicijos. Apie padėtį Seinuose apskrities virši
ninkas Vidaus reikalų ministerijai pranešė:

Seinų Apskričio
Komisaras
1919 m. Sausio 15 d.
Nr. 20
Seinai

   Vidaus Reikalų
   Ministerijai

Turiu garbės suteikti reikalaujamųjų žinių apie dalykų stovį Aps
krityje atsakydamas į pastatytuosius „Lietuvoje“ Nr. 1, klausimus.

1. Apskritis valsčiais dar nepadalytas veikia posenovei susitverį 
be apskrities šeši parapijiniai Komitetai ir vienas miesto išimtinai susi
dedantis iš lietuvių. Apskričio buveinė Seinuose. Dvi parapijos lenkų 
gyvenamos, būtent, beržininkų ir Krasnopolio nuo Seinų Apskrities 
skyrium veikia.

2. Parapijų ar valsčių gyventojų sąrašai dar nepadaryti.
3. Valsčių Komitetai nesudaryti – veikia parapijiniai Komitetai, 

bet jau pradeda organizuoti valsčius.
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4. Nuo parapijinių Komitetų atstovais į Apskričio Susirinki
mą (Komitetą) tveriant parapijinius Komitetus išrinkti šie asmenys;  
1. Kapčiamiesčio – kun. Pr. Urbanavičius ir Domininkas Sakavičius, 
2. Veisėjų – Antanas Ivoška ir Antanas Valasevičius, 3. šventežerio – 
Jonas benevičius ir Pranas Grėbliūnas, 4. Seinų – Pranas Leončikas ir 
Juozas Virbickas, 5. Kučiūnų – kun. J. Galeckas ir Antanas Pilkauskas 
ir 6. Lazdijų – Jonas Kardokas ir M. Palionis.

Apskričio Komiteto sąstatas toks, Pirmininkas Dr. Kazys Narke
vičius, Sekretorius Stasys Tijunaitis, Iždininkas Juozas Vaičaitis, na
riai: Kun. Kan. Juozapas Laukaitis, Antanas Pečiulis, Liudas Čepulis 
ir Pranas Leončikas.

5. Piliečių apsaugai laikinai suorganizuota iš apskrities gyventojų 
milicija iš 150 asmenų, bet kadangi Seinų apskričiui graso pavojus iš 
lenkų pusės tai manoma padidinti ją ligi 300 žmonių arba daugiau. Da
lis milicijantų paskirstyta jau po miestelius tvarkai laikyti, o kita dalis 
dar lavinama Seinuose. Milicijantams lavintis yra pakviesti trys buvu
sieji rusų armijos oficieriai Asevičius, Giedraitis ir Kalikauskas. Virši
ninku milicijos yra išrinktas Asevičius, o Giedraitis ir Kalikauskas jo 
padėjėjai. Išlaikymui dabar esamos milicijos mėnesiui reikia nemažiau 
16.600 rub. Padidinus skaičių milicijantų išlaidos beveik bus dvigubos.

6. į Lietuvos Konferenciją šaukiamą š. m. sausio 16 d. nuo para
pijinių Komitetų išrinkta šie atstovai: 1. Kučiūnų Kun. Juozapas Ga
leckas, o kandidatas Jurgis Chmieliauskas, 2. šventežerio boleslovas 
Dainauskas, 3. Seinų – Antanas Kubilius, 4. Lazdijų – Jonas Kardokas, 
5. Kapčiamiesčio – Kun. Simonas Povylaitis, 6. Veisiejų – Petras biels
kis ir 7. Seinų Apskrities Komiteto – Kun. Kan. Laukaitis ir Pranas 
Leončikas.

Savame laike žinios pristatytos buti negalėjo, nes apie pristatymą 
jų sužinota tik Sausio 14 dieną.

     Komisaras Dr. Narkevičius

1919 m. sausio antrojoje pusėje pradėjus organizuoti komendan
tūrą, žmonės galėjo pereiti į ją arba pasilikti milicijoje. Eilinis lietuvių 
milicininkas per mėnesį gaudavo 300 markių, kareivis – 100 markių 
ir visą išlaikymą. Nepasiturinčio kareivio šeimai vadovybė skirdavo 
papildomai 50 markių. Kareivių alga buvo daug mažesnė, bet pridė
jus išlaikymą ir kt., didelio skirtumo nebuvę. Kareivių ir milicininkų 
pareigos buvo skirtingos. Pirmieji turėjo kovoti su išoriniu priešu, 
antrieji – prižiūrėti tvarką. Dauguma žmonių stojo į komendantūrą, 
milicijoje liko tik 65 vyrai. Seinų miesto ir apskrities komendantu 
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buvo paskirtas kar. Stasys Asevičius. Jo padėjėjais išrinkti kar. balys 
Giedraitis ir Petras Kalikauskas. Milicijos vadu tapo buvęs mokyto
jas Liaukevičius.

„Apsigyvename „redakcijoje“, – savo atsiminimuose rašo Jurgis 
Ramanauskas. – Seinuose kareivinių nebuvo, tad savanorių skaičiui 
padidėjus teko apsigyventi prieš karą buvusio „šaltinio“ spaustuvės 
ir redakcijos patalpose, Vengrų gatvėje. Namas nemažas, bet mums 
ir čia buvo ankšta, teko gyventi po kelis viename mažame kambarėly. 
Man teko laimė apsigyventi kambary drauge su karininku, tad buvo 
kiek laisviau, bet iš kitos pusės tekdavo pareigų daugiau negu kitiems. 
Pirmomis dienomis, kol savanoriai apsidžiaugė su ginklais ir priprato 
prie drausmės, įvykdavo daug nesusipratimų. Kartais naktį, nei iš šio 
nei iš to mieste pasigirsta šūviai, kuriuos paleisdavo (dažniausiai kurie 
turėjo savo šovinių) savanoriai, o kartais ir girti vokiečių kareiviai. Pa
sigirdus šūviams, būrininkas tuojau keldavo artimiausius ir siųsdavo 
į miestą ištirti, kas atsitiko. Pasitaikydavo tik ką sugrįžus iš patrulia
vimo ar iš sargybos ir vėl tekdavo kelti ir bėgti į miestą. Dažniausiai 
kas šaudė nesurasdavome, nes kol atbėgi, šaudžiusis kaip niekur nieko 
ramiai vaikštinėja. Dėl to kartais įvykdavo ir nelaimių. Kartą po tokio 
šaudymo patyrėme, kad buv. prieš karą miesto mokyklos patalpose 
sargybinis (dėl ko ten buvo sargyba dabar neprisimenu) nušovė savo 
draugą, tokį pat sargybinį. Panašių atsitikimų buvo ir pačiose mūsų 
gyvenamose patalpose; „bečiupinėjant“ šautuvą per neatsargumą iš
šaudavo. Nelaimės ištiktus laidodavome su karine pagarba.“

***
Nors Pirmasis pasaulinis karas jau buvo pasibaigęs (1918 m. lap

kričio 11 d.), o kaizerinė Vokietija pasirašė kapituliavimo aktą, pavie
niai vokiečių kariniai daliniai dar laikėsi Lenkijos ir Lietuvos pasienyje 
bei kitur. Lietuviai stengėsi su jais sugyventi draugiškai, nes vokiečiai 
nekliudė lietuviams organizuotis, rengti mitingus, kurti komitetus, mi
liciją ir savanorius. Vokiečiai vis dėlto žiūrėjo į lietuvius atšiauriai, 
stengdavosi jiems pakenkti, pašiepti.

Pirmomis dienomis lietuvių milicininkai ir savanoriai neturėjo 
uniformų. Vokiečiams jie atrodė kaip driskių gauja, tad su jais nesi
skaitydavo. Tarp vokiečių ir vietos gyventojų kildavo nesusipratimų. 
Kartais pasitaikydavo kuriozinių situacijų.

Kartą lietuvių milicija už viešosios tvarkos pažeidimą į daboklę 
uždarė kelis vokiečių kareivius. Jiems saugoti pastatė sargybą. Vo
kiečiai nusprendė savuosius išlaisvinti jėga. Kai sargybiniai nenorėjo 
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geruoju atidaryti durų, vokiečiai panaudojo jėgą. Tarp kitų daboklėje 
sėdėjo nubaustas Lietuvos savanoris. Jis vokiečius puolė iš vidaus. šie 
sutriko ir pradėjo trauktis. Sargybiniams į pagalbą atskubėjo lietuvių 
milicija. Vokiečių daliniai buvo tuo metu jau gerokai demoralizuoti. 
Jų kareiviai gerdavo smuklėje, triukšmaudavo, nenorėjo susimokė
ti. Smuklininkas iškviesdavo miliciją, kuri bandė tartis geruoju. Kai 
vokiečiams pritrūkdavo pinigų, jie lietuviams pardavinėjo šovinius, 
šautuvus, granatas ir šaudmenis. Ginklus jie vietos gyventojams ati
duodavo už lašinius. yra žinomas atvejis, kai du Seinijos gyventojai  
P. Vaišnoras ir Dereškevičius iš vokiečių kareivio nusipirko dėžę ran
kinių granatų. Vokietis nenorėjo parduoti, bet padarė tai patikintas, 
kad ginklas nebus panaudotas prieš jo tautiečius.

Pašlijusi vokiečių drausmė blogai veikė ir Lietuvos savanorius. 
Apie tai pasakoja Jurgis Ramanauskas: „Kitoje gatvės pusėje, priešais 
mūsų namą, vokiečiai atskirame namely apgyvendino nemažą būrį at
sivežtų su savimi panų. „Gražuolės“ užuodė savanorių krepšiuose la
šinius (anais laikais maistas buvo svarbiausias dalykas) ir mūsų vaiki
nams ėmė mirkčioti... Tokios „įstaigos“ kaimynystė kėlė pavojų mūsų 
daliniui apsikrėsti kai kuriomis ligomis, o be to vokiečiai pyko už flirtą 
su jų „sužadėtinėmis“, iš ko galėjo kilti nesusipratimų. šių merginų 
dalis buvo karo aukos. Okupuotuose kraštuose vokiečių kareiviai ap
simesdavo įsimylėję ir imdavo pirštis, žadėdami apsivesti. „Piršlybos“ 
kartais pavykdavo ir jei po kai kurio laiko kareivis savo „sužadėtinės“ 
neatsikratydavo, ją pasiimdavo su savimi ir vėliau iš tokių mergaičių 
susidarydavo ištisi būriai. Galutinai išsikraustydami, vokiečiai jas vi
sas klykiančias dėl savo ateities paliko Lietuvoje. Kartais, kiek buvo 
girdėti, su apviltomis merginomis dar žiauriau pasielgdavo.“

***
Kaip minėjau, 1918 m. pabaigoje lenkų dvarininkai bandė orga

nizuoti savo valdžią daugelyje Lietuvos ir Lenkijos pasienio miestų ir 
miestelių. Lietuviškose vietovėse veikė slaptai per agentus, aplenkėju
siose vietose darė tai atvirai. Seinų apskrities viršininkas rašte VRM 
1919 m. balandžio 24 d. (Nr. 126), tarp kitko, rašė:

§ 2) Seinų apskričiui grąso badas. žemė menka, derlius buvo 
mažas, spekuliantai ilgai nesusikūrus tvirtai valdžiai išvežė iš dvarų 
javus.

§ 5) Administratyvės valdžios beržininke, Gibuose, Krasnopolėj 
dar nėra. Pasiųstas paklausimas šiems valsčiams, ar jie pripažysta Lie
tuvos valdžią ir jei ne, tai ką pripažysta? Atsakymas jau gautas. Visi 
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priklauso lenkų valdžiai ir klauso Suvalkų Obyvateliu Komiteto ir Lie
tuvos valdžios nepripažysta.

§ 6) Mokyklos lenkų veikia beržininke, Gibų, Lapukavo kaimuo
se, taip pat babonyse ir Seinuose. į paklausimą mokyklų Instrukto
riaus, visi beveik vienodai atsakė, kad jie gauna algas iš Suvalkų Di
rekcijos, ji juos skyrė, jos jie ir klauso.

***
Lietuvių karinės pajėgos Seinų krašte buvo silpnos, o vietinių len

kų dvarininkų persvara akivaizdi. Jie buvo turtingesni, daugiau galėjo 
nusipirkti ginklų, amunicijos, daugiau turėjo maisto. Lenkų partizanai 
buvo geriau ginkluoti, tvarkingiau apsirengę. Kai buvo reikalas, lenkų 
dvarininkai samdėsi vokiečių kareivius. Lietuviams vietinių dvarinin
kų veikla kėlė daug nerimo. Tikėtasi, kad lenkai žygiuos ne tik Seinų, 
bet ir Marijampolės kryptimi. Jie kreipėsi į Lietuvos ministrus, bet šie 
atsakydavo: „Organizuokitės, laikykitės, vėliau, kiek galėsim, padė
sime.“

Lietuviams stigo ne tik pinigų ir ginklų. Trūko patirties turinčių 
karininkų, gerai apmokytų kareivių. Seinų apskrityje tarp pasauliečių 
buvo tik keletas vyresnio amžiaus lietuvių inteligentų. Jie lankė Sei
nijos kaimus, ragino žmones dėtis prie Lietuvos. Nemažai prisidėjo ir 
Seinų kunigai, bet būta ir tokių, kurie simpatizavo lenkams.

***
Keletą žodžių norisi tarti apie šio krašto šviesuolį vidugirioką 

Antaną Pečiulį. Vidugiriuose gimęs A. Pečiulis buvo Seinų apskrities 
organizacinio komiteto narys, partizanų organizatorius, pirmasis Sei
nų rinktinės šaulių pirmininkas. Jis gerai suprato vietinių gyventojų 
reikalus, svarbiausia – žmonės juo pasitikėjo. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą jis Seinuose turėjo lietuvišką knygyną, kuris buvo apylinkės lie
tuvių suėjimų ir pasitarimų centras. Jo knygyne buvo aptariami lie
tuvių kultūros, švietimo ir politikos klausimai. Apie A. Pečiulį Jurgis 
Ramanauskas savo atsiminimuose rašo: „Pečiulio pastogė nebuvo ir 
man svetima, nes okupacijos laikais teko pasidarbuoti, kad burbiškių 
ir Vieštartų kaimuose būtų įsteigtos lietuvių pradinės mokyklos. šiose 
mokyklose ir aš mokytojavau, tad su Pečiuliu turėdavau net ir komer
cinių reikalų, pirkdamas vadovėlius ir rašomąją medžiagą. be to, kai 
tik tekdavo atvykti į Seinus, ir šiaip Pečiulį aplankydavau.

Tapęs savanoriu, Pečiulį lankydavau senu papratimu, nes jis į pui
kybę nesikėlė ir buvome geri bičiuliai, nors aš buvau tik eilinis karei
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vis. Pas jį atsilankydavo žymesni tų laikų veikėjai, tad visada buvo 
galima išgirsti ką nors naujo. Kartais besiginčijant ir besitariant, ir aš 
savo žodį pridėdavau. Tada mes visi vieningai sutarėme. Nebūdavo 
skirtumo tarp apskrities komiteto nario ir eilinio kareivio. Jei kuris nu
simanė Lietuvos atstatymo ir apsaugos reikalais, visada galėjo pasa
kyti savąją nuomonę, nes Pečiulis visus mus vienijo.

Kartą kilo kalba apie padidėjusį lenkų veikimą ir vis didėjantį dėl 
to pavojų. Su Pečiuliu svarstėme, kaip atsispirti prieš lenkų akciją, iš
gelbėti Seinus ir visą šį kraštą. Mums besitariant, atėjo Vaišnora ir 
apskrities komiteto narys, kurio pavardės dabar neatsimenu. Pečiulis 
pasiūlė mums arbatos ir ta tema toliau kalbėjome. Vienas iš svečių nu
pasakojo, kad apie steigiamąsias lenkų mokyklas buriasi visas jų veiki
mas. Esą žinių, kad miškuose lenkai daro karinius pratimus ir jų štabas 
esąs Sumavo kaime. Mes irgi turėtumėm pradėti panašiai veikti, nes 
iš kitur paramos vargu ar gausime. Geriausiai esą apsaugoti tik patys 
Seinai, apie kuriuos puikiai bujoja lenkų veikimas ir organizacijos. Po 
tų žodžių Pečiulis, į mane rodydamas, tarė, kad aš esu kareivis ir buvęs 
mokytojas, tad galėčiau padėti veikti už miesto ribų. Nors ir mieste 
mums buvo reikalingas kiekvienas kareivis, tačiau negalime palikti ir 
apylinkių, kad jose laisvai veiktų lenkai. Apylinkėse būtų galima orga
nizuoti kaimo savanorius (taip tada vadino kaimo miliciją, partizanus) 
ir drauge mokytojauti. O jei savanoriams pavyktų gauti ginklų, tada 
mes būtumėm tikri šio krašto šeimininkai.

Svečiams Pečiulio pasiūlymas labai patiko ir jie net delnais pa
plojo pritardami. Aš tylėjau, nes svajojau važiuoti į Karo mokyklą. Jei 
būčiau nemanęs tapti kariu, būčiau visai nepertraukęs mokslo, kaip ir 
kiti seiniškiai mano draugai.

Toliau ėjo kaip iš pypkės. Visi trys mane įtikino, kad svarbiau yra 
išvažiuoti negu pasilikti kareiviu, nes pavojus didėja ir visiems dzū
kams reikia iki vieno stoti ginti savo sodybas. Sutikau, jei mane atleis 
mano viršininkas. Tuo reikalu patarė man nesirūpinti, nes jie patys 
viską atliksią.“

***
1919 m. rugpjūčio mėnesį į Seinus atvažiavo Lietuvos ministras 

pirmininkas Mykolas Sleževičius. Jo sutikti atvyko labai daug žmonių. 
Vieni norėjo pamatyti, kaip jis atrodo, kiti išgirsti, ką kalba. Dienraštis 
„Lietuva“ apie M. Sleževičiaus apsilankymą Seinuose rašė: „Priva
žiavęs prie vartų, automobilis sustojo, ir praėjęs pro mūsų karžygius 
kareivius gerbiamas svečias drauge su visa minia pėsčias ėjo per visą 
aikštę tarybos namų link, kur iškilminga ir karšta prakalba pasveiki

KOVų DėL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMybėS ATGARSIAI DOKUMENTUOSE...



232

no susirinkusius, o tūkstančiai žmonių atsidėkojo jam galingu „valio“. 
Neapsakomas džiaugsmas pripildė visų širdis. Tiek jaunų, tiek senų 
akyse byrėjo ašaros. Viena apie 80 metų senutė, nubraukusi ašaras, 
prabilo: „Taip džiaugiuosi, kad ir man Dzievulis davė pamatyti savo 
šalies karalių“. Ir pasipylė iš visų mūsų apskrities kraštų, miestų, 
miestelių, kaimų, mokslo įstaigų, įvairių organizacijų ir draugijų at
stovai – ne tik lietuviai, bet ir žydai. Ir dėjo prašymus, kad neatskirtų 
Seinų miesto ir apskrities nuo tėvynės Lietuvos, kad neduotų šalies 
pavergti lenkams [...]. Gerbiamas svečias kiekvieno atstovo protestą 
ir pasisakymą sveikino prakalba. O kokie tvirti ir galingi yra protestai, 
kai matai, kad tai yra tikras žmonių balsas, tos šalies gyventojų, tos 
šventos žemės, kurią nuo amžių jų tėvai savo prakaitu ir krauju laistė. 
[...] Triukšmingu savo „valio“ minia sveikino atsilankiusį gerbiamą 
svečią ministrą pirmininką, Lietuvos valstybės prezidentą ir visą mūsų 
valdžią, mūsų narsiąją kariuomenę, kuri taip drąsiai gina mūsų moti
ną, tėvą [...]. Vakare Seinų miesto ir apskrities įvairių draugijų pir
mininkai ir valdininkai buvo pakviesti kartu su ministru pirmininku į 
vietos komendantūrą, kur komendantas ir apskrities viršininkas iškėlė 
iškilmingą vakarą.“

Aukštojo svečio apsilankymas ir dvasinis gyventojų palaikymas 
įvyko pačiu laiku. Po kelių dienų dėl Seinijos užvirė aršūs mūšiai.

„1919 m. vasaros atostogų metu buvau nuvykęs į Marijampolę, 
kur mokytojams buvo surengti pedagoginio ir bendro lavinimo trum
palaikiai kursai, – prisimena Jurgis Ramanauskas. – Čia buvo ir dau
giau mūsų krašto mokytojų. Jau buvau pasirengęs grįžti į savo kraštą, 
kai vieną rytą lyg perkūnas trenkė žinia, kad Seinus ir net Lazdijus 
užėmė lenkai; jie taip pat sukilę ir kitose Seinų krašto vietose. Iš pra
džių nenorėjau tam tikėti, nes kai išvažiavau iš Seinų, tai palyginus su  
1919 m. pradžia, mūsų kariuomenė (komendantūra) buvo gerokai su
stiprėjusi ir barą buvo užėmusi toli anapus Seinų. Todėl netikėjau, kad 
šiose vietose pasisekimo neturėję lenkų partizanai taip staigiai būtų 
paėmę net Lazdijus. Tačiau tai buvo faktas. Seinai buvo užimti.“

Lenkų partizanams lengvai pavyko užimti Krasnapolį, Gibus ir 
Seinus, nes lietuvių gretose buvo išdavikas, pavojingas Trojos arklys 
– Seinų komendantūros kuopos vadas, karininkas bardauskas. Per jį 
lenkų partizanai gaudavo žinias apie lietuvių karinės vadovybės pla
nus bei lietuvių dalinių dislokavimą. Lenkai, pasinaudodami jo infor
macija, galėjo pasirinkti geriausią puolimo momentą. bardausko kuo
pos kareiviai nujautė, kad vyksta kažkas negero. bandė įsikišti viršila, 
bet bardauskas jį nuramino, sakydamas, kad jis žiūrėtų savų pareigų.
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Lemiamu momentu bardauskas nuginklavo savo kuopos karius 
ir atidavė juos lenkų nelaisvėn. Viršilai, kuris buvo kitoje užtvaroje, 
Pronckuose, jis tuomet pranešė: „Veršila! Seinai ir visas sargybos pa
imi, mumi sumuša, ir mes paimti. be šaudyma atitokite, iš kada kaui 
liti. Cenai visa kopa lanku.“ Netrukus bardauskas pradėjo vadovauti 
lenkų partizanams.

Iš Seinų lietuvių kariai ir milicija traukėsi į Lazdijus. Lazdijai 
jau buvo priešo užimti. Reikėjo juos atsiimti jėga. į pagalbą atvyko ir 
Marijampolės kar. Kemėžio vadovaujama kuopa. Lietuviai vėl užėmė 
Seinus. Čia jie paleido lenkų suimtus kareivius, atsiėmė savo turtą ir 
ginklus. Ilgai neužsibuvo, nes pasklido žinia, kad Seinų link traukia 
reguliarioji lenkų kariuomenė. Po to stiprios lietuvių kariuomenės pa
jėgos vėl puolė Seinus. Jų paimti nepavyko, nes lenkai čia buvo stipriai 
įsitvirtinę.

Seinų užėmimą 1919 m. rugpjūtį prisimena Seinų „žiburio“ gim
nazijos moksleivis, partizanas, „Geležinio Vilko“ karininkas Vladas 
Gražulevičius: „Tėvai svajojo išleisti mane į „mokslus“, bet vokiečių 
okupacija buvo sutrukdžiusi jų planą. 1918 m. Seinuose įsisteigė „ži
burio“ gimnazija. Nors jau buvau bernas, turėjau 18 metų, bet išlai
kiau egzaminus tik į 2-rą klasę.

Apsigyvenau pas Seinų miesto lietuvį, su kurio sūnumi Petru taip 
pat jau vyru, buvome vienoj klasėj. 1919 m. vasarą Petras iš kažkur 
gavo du karinius šautuvus ir keliasdešimt šovinių. Atliekamu laiku 
eidavome į Seinų mišką pasimokyti šaudyti ir jau neblogai pataiky
davome.

1919 m. rugpjūčio 23 d. naktį išgirdome už miesto šaudymą, bet 
nežinodami tikros šaudymo priežasties, nelabai tesijaudinome. švintant 
šaudymas ėjo smarkyn ir jau arčiau miesto. Tada mudu su Petru nuta
rėme ištirti šaudymo priežastį. Tuo reikalu nubėgome į komendantūrą. 
Jau buvo prašvitę. Komendantūroj nieko neberadome. Vėliau paaiškėjo, 
kad lenkų partizanai puola Seinų miestą, todėl visi kariai buvo išėję į 
kautynes. Dar nesuspėjus mums grįžti namo, šaudymas jau prasidėjo 
miesto gatvėse. Likome nuo namų atkirsti ir atsidūrėme pavojuje. Čia 
pat pamatėme komendantūros karininką P. Kalikauską, vieną kovojantį 
su lenkų partizanų grupe. Jam padėti negalėjome, nes neturėjome gin
klų; šautuvai buvo palikti namuose. Kalikauskas, stovėdamas šaligatvy, 
iš revolverio per keliasdešimtį žingsnių šaudė į lenkų partizanus, kurie, 
pabūgę taiklios Kalikausko ugnies, pasislėpė už namų.

Mes, neturėdami kur dingti, sprukome į bažnyčią, kuri buvo čia 
pat. Pasislėpėme zakristijoj, į kurią buvo atėję keli kunigai mišių laiky
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ti, tačiau, apie bažnyčią vykstant kautynėms, išsiblaškę kažko laukė ir 
delsė. Po kelių minučių į bažnyčią įėjo, laikydami rankose revolverius, 
lenkų partizanai, bet apsižvalgę vėl išėjo.

Mūsų būsena buvo bloga, juo labiau, kad namuose ant sienos ka
bojo šautuvai, kuriuos lenkai radę gali mus sušaudyti. šiuo momen
tu mes tik galvojome kaip pareiti namo, ir jei dar nesurado, paslėpti 
šautuvus ir šovinius, nes buvo jaučiama, kad miestas pereina į lenkų 
rankas.

Kadangi Petras buvo Seinų miesto gyventojas ir gerai žinojo nuo
šalesnes vietas apie bažnyčią, nuo kurios nepertoli buvo ir mūsų būs
tas, todėl mums pavyko iš zakristijos, pro kunigų seminarijos rūmus, 
per daržus pasiekti savo namus.

būste radome viską tvarkoj, lenkai dar nebuvo užėję. Savo šautu
vą pro langą išmečiau į bulvių daržą, bet beskubant paliko nepaslėptų 
šovinių. Namuose radome dar du mokinius. Susidarius didesnei gru
pei, buvo kieki linksmiau ir drąsiau laukti galo.

Po kelių minučių visaip keikdamiesi ir didžiausiu triukšmu, atki
šę šautuvus, įsiveržė į mūsų kambarį lenkų partizanai. Suriko: rankas 
aukštyn! Sakė nusisukti į sieną ir stovėti pakėlus rankas. Taip išstovė
jome, kol baigė kratyti mūsų būstą. Radę mano pasilikusius šovinius, 
partizanai įsiuto. Puolė mušti, reikalaudami pasakyti keno šoviniai. 
Mes aiškinomės, kad radome pamestus ir parsinešėme, tačiau partiza
nai netikėjo. Labiausiai puolė Petrą, matyti, kaip vietos gyventoją len
kai (nes buvo ir vietinių) jį pažinojo arba buvo vietos išgamų įskųstas, 
kad jis turįs ginklą.

žiauriai elgdamiesi lenkai mus visus varė į savo štabą. Pakeliui 
M-kas užprotestavo prieš jų žiaurų elgesį, bet tas nepadėjo, lenkai pa
sidarė dar žiauresni ir jį sumušė.

Atsidūrėme kalėjime, kuriame buvo ir daugiau moksleivių, civi
lių valdininkų ir karių belaisvių. Kitą dieną kalėjimą aplankė lenkų 
partizanų vadas ir į mus prabilo lietuviškai, sakydamas, kad jis esąs 
„lietuvis“, kauniškis, ir kad lenkų partizanai yra kultūringi žmonės, 
nežudyti, bet išgelbėti mus atėję ir t. t. Matyti, buvo kuris nors išsigi
musio Lietuvos dvarininkėlio sūnus. Po to kai kuriems moksleiviams 
paskelbė „manifestą“ ir iš kalėjimo paleido. Jų tarpan patekau ir aš. 
Petras su kitais pasiliko kalėjime. Jį grasino sušaudyti, nes ties jo tėvo 
namais radę nukautą lenkų partizaną.

Išėjęs iš kalėjimo nėjau į būstą, bet pasukau į gimnazijos bendra
butį. Eidamas gatve žiūriu... gi mano motina. Sužinojusi iš atbėgusių į 
Lazdijus apie įvykį Seinuose, pėsčia apie 18 kilometrų atėjo manęs ieš
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koti. Jai pavyko laimingai pereiti visas lenkų sargybas ir, neradusi ma
nęs kambaryje, ėjo į kalėjimą. Motina, pamačiusi mane gyvą ir sveiką, 
džiaugsmo ašaromis apsiverkė. Dabar abudu nuėjome į bendrabutį.

bendrabutyj, pasitarę su draugais, nutarėme surinkti smulkių ži
nių apie lenkus ir per mano motiną pasiųsti lietuviams į Lazdijus. Sa
kytam tikslui „sumobilizavome“ mažesnius vaikus (moksleivius), ku
rie turėjo, bėgiodami po miestą, apžiūrėti kiek ir kur stovi lenkų, kiek 
turi kulkosvaidžių ir kitokių ginklų ir t. t. Mūsų surinktomis žiniomis, 
pačiame mieste buvo per 900 ginkluotų lenkų. Viską surašę, pasirašė
me trys ar daugiau, kad žinios būtų labiau patikimos. Tuo momentu 
mums nė į galvą neatėjo mintis, kad laiškas, patekęs į lenkų rankas su 
mūsų parašais, būtų mus išdavęs. Tuomet, aišku, mus būtų sušaudę.

Apie 12 val. (buvo sekmadienis) motina su mumis atsisveikino ir 
su laišku išėjo namo. Ar jai pavyko praeiti sargybas ar ne, nieko neži
nojome, nes negalėjome palydėti.

Kitą dieną švintant vėl išgirdome šūvius. Po bendrabučio kiemą, 
panikos pagauti, lakstė lenkų partizanai. Iš kapų ir nuo miško maloniai 
sutratėjo lietuvių kulkosvaidžiai ir šautuvai. Iš anapus Seinų, nuo Gibų 
pusės, taip pat ėjo smarkus šaudymas. Mūsų širdys smarkiau plakė, 
jautėme, kad artinasi išvadavimo valanda.

Po 20–30 minučių ties mūsų bendrabučiu jau buvo lietuviai. Pir
mučiausia pamačiau karininką Kalikauską ir klasės draugą gimnazistą 
Alksninį, vėliau gimnazistą K. Mikalonį (abudu buvo išbėgę lenkams 
užimant Seinus). Kar. Kalikauskas ir mokyklos bičiuliai nakties žygio 
buvo išvarginti, purvini ir iš po šalmų tik žibėjo akys.

Iš antros pusės į miestą irgi įsiveržė lietuviai. Seinai buvo atimti ir 
viskas vyko taip staigiai ir audringai, lyg lenkus būtų puolusi didžiulė 
kariuomenė. O iš tikrųjų, mūsų buvo tik viena kuopa, narsaus ir su
manaus vado karininko Kemėžio vadovaujama, komendantūros kariai, 
kurių priešaky mačiau narsiai puolantį kar. Kalikauską, ir partizanai. 
Mums buvo ypatingai linksma, kad su pirmomis grandinėmis į mies
tą įžengė ginkluoti mūsų mokyklos draugai. Tuo laiku jie buvo mūsų 
pasididžiavimas. [...]

Mes visi išsisklaidėme po miestą pasidžiaugti saviškių pergale, 
kiti pasveikinti iš kalėjimo išleistuosius draugus. bėgdamas gatve į ka
lėjimo pusę, žiūriu... ogi mano motina ateina.

– Iš kur tu, mama?
– Gi, vaikeli, iš kalėjimo.
Paaiškėjo, kad jai nepavyko praeiti lenkų sargybų, juo blogiau, 

kad nemokėjo lenkiškai. Iš pradžių ją buvo nusivarę į partizanų šta
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bą, kur buvo privaryta daugiau lietuvių kaimiečių. Čia būdama pajuto 
baimę dėl laiško. Suprato, kad lenkai, užtikę laišką, gali apkaltinti ne 
tik ją, bet ir mus, laiške pasirašiusius savo tikras pavardes. Iš pradžių 
lenkai nekrėtė, tad ji, kamputy tupėdama tarp kitų moterėlių, pamažu, 
pirštais žnaibydama, laišką smulkiai suplėšė, ir pačiu laiku, nes netru
kus buvo tardoma ir iškratyta.“

Seinų „žiburio“ gimnazijos auklėtinis, laisvės kovų dalyvis  
K. Mikalonis apie tų dienų įvykius pasakoja: „1919 m. rugpjūčio 23 d. 
švintant išgirdome smarkų šaudymą. Kuriam laikui praslinkus, rodos, 
jau saulei patekėjus, pajutome, kad mūsų bendrabutis lenkų partizanų 
apsuptas. bėgti jau nebuvo laiko, o gintis neturėjome kuo ir teko pasi
duoti likimui. Lenkai, įsiveržę į bendrabutį, iš pradžių mus pavaišino 
lazdomis. Vėliau pradėjo kratyti ir suiminėti mokinius. Ką su mumis 
rengėsi daryti – nežinojome, tik viena buvo aišku, kad teks kentėti, 
o gal ir dar blogiau. Tai buvo matyti iš jų žiauraus su mumis „pasis
veikinimo“. Kilo mintis bėgti, bet kaip, nes miestas ir apylinkė pilnas 
ginkluotų lenkų partizanų. bet mūsų bendrabutis buvo šiapus miesto. 
Reikėjo prabėgti vieną gatvę, per pusę kilometro lygumos, o toliau jau 
„borkaus“ miškas. Tas teikė mažutį žiburėlį vilties.

Pasitarėme su draugu Alksniniu ir nusprendėme žūt būt pamė
ginti. Pataikę patogų momentą, leidomės į kojas. Tikiu, kad nė vienas 
lenktynių bėgikas taip nespiria kojų dėl pereinamosios taurės, kaip 
tada mudu. Lenkai greit mudu pastebėjo ir ėmė vytis, apšaudydami iš 
šautuvų. Išbėgus į lygumą, aplink mus kulkos arė smėlį. Kojoms dar 
pridėjome garo. Jei mus pavys, aišku, pražuvę. Apie nukovimą nebuvo 
laiko galvoti, tik bijojome, kad nesužeistų arba nepradėtų vytis rai
ti. Mūsų laimei, jie neturėjo arklių ir vijosi pėsti. Sunkiai atgaudami 
kvapą, pasiekėme miško pakraštį. Pasidarė kiek lengviau, bet lenkai 
šaudydami vijosi mus toliau ir galėjome nustoti jėgų, reikėjo miške 
pasislėpti. Kaip tik priešais mus pasitaikė pelkė – kupstynas, apaugęs 
didelėmis žolėmis, viksvomis. Kupstai gera buvo slėptuvė nuo kulkų, 
o žolės mus pridengė nuo lenkų akių.

Partizanai mūsų nerado. Čia atsikvėpę pasileidome per mišką 
Lazdijų kryptimi. Pakeliui užsukome į mano tėviškę, beviršų km. 
(Lazdijų val.), kur gavau pas kaimynus karinį šautuvą ir 5 šovinius. Iš 
čia leidomės toliau, ieškodami iš Seinų pabėgusių mūsų kareivių. Ko
mendantūros kareivius radome prie pat Lazdijų, besirengiančius pulti 
miestelį. Čia paaiškėjo, kad tuo pačiu laiku, kai lenkų partizanai puolė 
Seinus, Lazdijų miestelio išsigimėliai, Lenkijos agitatorių paveikti, nu
ginklavo mūsų miliciją ir suorganizavo savo „valdžią“. Reikėjo juos 
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likviduoti. Sukilėliai buvo ginkluoti kariniais šautuvais. Prie kareivių 
prisijungėme ir mudu su Alksniniu. Kadangi aš turėjau tik 5 šovinius, 
tat teko labai taupyti, šaudžiau tik į tikrą taikinį. be to, mano šau
tuvas neišmesdavo šovinio tūtelės. Tai kartą iššovus, reikėdavo viela 
iškrapštyti tūtelę iš vamzdžio.

Užėmus Lazdijus, panašų į mano šautuvą įsigijo ir Alksninis. Abu 
turėdami šautuvus, kad ir be šovinių, jautėmės kur kas drąsiau.

Lazdijuose atstačius tvarką, buvo pradėta rengtis vaduoti Seinus. 
[...]

Mes turėjome žinių, kad jų [lenkų] pirmosios sargybos yra Poc
kūnuose, netoli Seinų. šiam veiksmui buvo paskirti kareiviai, o aš tu
rėjau juos vesti. Išvykome. Pasinaudoję nakties tamsa, prišliaužėme 
prie pačių jų sargybų ir jas likvidavome. Dabar galėjome laisvai slinkti 
prie Seinų; sargybų netrukdomi. [...]

Jau švito, kai pasiekėme Seinų miestą. Lenkai per vėlai mus paste
bėjo. Iš abiejų pusių pasipylė ugnis. Mes žengėme pirmyn. Pirmuoju 
ėjo mūsų vadas Kemėžis, net nepriguldamas. Mūsų vadą tik stebuklas 
iš mirties gelbėjo. Visą laiką jis ėjo prieš ugnį pirmas, visai nesislėp
damas, ir mus ragino pirmyn. Nė viena priešo kulka jo nekliudė... [...]

Iš antros pusės ėjo mūsų antra grupė, kur taip pat pirmuoju (kaip 
pasakojo kiti) ėjo karininkas Petras Kalikauskas. Netikėto puolimo 
panikos apimti lenkų partizanai spruko, kur kuris išmanė, kiti mėgi
no gintis, tačiau jiems nevyko, nes mes karštai spaudėme. Kol saulės 
spinduliai apglėbė miestą, jis buvo vėl tikrų savo šeimininkų valdžioj. 
[...]

Galutinai išvalius iš Seinų miesto lenkų partizanus, nuvykau į 
savo bendrabutį, į kurį atsinešiau ir rastąją vėliavą. Čia bendrabučio 
vedėja Matulevičiūtė pavaišino užkandžiais, nes buvau gerokai išal
kęs. Mudviem besidalinant išgyventais įspūdžiais, atėjo mokytojas Ti
jūnaitis ir pranešė, kad lenkai vėl užima Seinus, ir patarė man skubiai 
slėptis. Staigi žinia paveikė kautynėse išvargintus mano nervus, ir aš 
suspėjau pačiupti tik šautuvą, šovinius ir milinę. Nespėjau pasiimti net 
savo pinigų (500 aukso rublių, kuriuos mokslo reikalams buvau pavel
dėjęs po tėvo mirties), ir pasileidau bėgti vėl tais pačiais keliais, kaip 
ir pirmą kartą. Lenkai, apšaudydami smarkia ugnimi, mane vijosi, bet 
vėl pavyko pasprukti. Pasivijau mūsų kareivius ir su jais atvykau į 
Lazdijus. [...]

Tais pat metais mums nepavyko sugrįžti į Seinus, nors ir buvo 
suorganizuota dar viena ekspedicija Seinus vaduoti. Mūsų gimnazijos 
auklėtiniai, lyg našlaičiai, išsisklaidė po kitas gimnazijas. Vieni išva
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žiavo į Alytų, kiti į Marijampolę, Kalvariją ir kitur, o kai kurie pasiliko 
savo tėviškėse partizanais arba nuėjo į kariuomenę savanoriais, kai 
kurie stojo į Karo mokyklą.“

Apie 1919 m. Seinų įvykius nemažai įdomios medžiagos galima 
aptikti VRM Piliečių apsaugos departamento (1930 m.) leidinyje. Čia, 
tarp kitko, rašoma, kad po to, kai vokiečiai apleido Seinus, kitą dieną,  
1919 m. rugpjūčio 22-ąją, lenkų kariuomenė, persirengusi civiliniais 
drabužiais, puolė miestą ir po kautynių jį užėmė, paimdama į nelaisvę 
keletą lietuvių milicininkų. Rugpjūčio 26 d. Lietuvos kariuomenė ir mili
cija dar kartą puolė Seinus. Po kelių valandų jie paėmė miestą. Antraja
me puolime dalyvavo nemažai partizanų iš Rudaminos, Lazdijų, Kučiū
nų. Ne visi jie buvo tinkamai apginkluoti, stokojo ginklų, amunicijos ir 
drausmės. buvo ir tokių, kurie pusiaukelėje pasitraukė. Lietuvių pajėgos 
nebuvo stiprios, todėl jie dar tą pačią dieną Seinus apleido.

Kaip prisimena Jurgis Ramanauskas, lenkų kariuomenė iš pradžių 
telkėsi tik apie Seinus. Vėliau užėmė teritoriją iki administracinės li
nijos. Vienas iš Seinijos kilęs Lietuvos partizanas N taip pasakojo apie 
šiuos įvykius: „1919 m. rugpiūčio gale, po kautynių ties Seinais, vy
kau į savo tėviškę ir pakeliui aplankiau bičiulį Petrą. šeimininkų, o 
ypač šeimininkių prašomas, sutikau pernakvoti ir šiek tiek pailsėti, nes 
dvi naktis prieš tai buvau nemiegojęs.

Iš ryto atbudau ir rengiausi su vaišingais šeimininkais atsisveikin
ti, tačiau tuo tarpu, gaudydamas orą, iš ganyklų parbėgo piemenukas 
ir pranešė, kad vieškeliu (iki kurio buvo tik apie pusę kilometro) jo
dinėja lenkų raitininkai. Nors ir nenorėjau tikėti, nes iš vakaro fronte 
buvo ramu, bet vis dėlto reikėjo patikrinti. Pačiam eiti iki vieškelio 
buvo pavojinga. Patogiausia galėjo apžiūrėti Petro mamytė, todėl jos 
paprašiau. Tuo tarpu užsitaisiau šautuvą, patikrinau parabelį ir abudu 
su Petru nuėjome į sodą, kuriame buvo daug tankių serbentų ir aviečių 
krūmų. Iš čia niekieno nepastebėti laisvai galėjome sekti, kas darosi 
aplink sodybą ir pačiame kieme.

Kad lenkai neįtartų Petro motina pasiėmė pintinėlę ir išvyko pas 
seserį, kuri gyveno prie Galadusio ežero, „grybauti“. Pakelėj ją buvo 
sulaikę lenkų kareiviai, bet atvedus pas poručiką išsiaiškino ir ją pa
leido, tačiau iki sesers ji nenuėjo, nes neleido. bet man užteko ir tų 
žinių, nes jau gerai žinojau, jog esu lenkų pusėj, užfrontėj, apie 5–6 
km pavojingiausioj zonoj, nes tokiame atstume, ypač naujai užimto
se vietose, stropiau saugojama ir prasprukti pro jas labai sunku. Man 
beliko palaukti kol šiek tiek aprims ir surasiu progų pabėgti. Vietos 
gyventojų išdavimo nebijojau, nes čia buvo visi lietuviai, retai iš kurio 
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namo nebuvo išėję į savanorių, partizanų ar milicijos eiles. Seinų kraš
tas arčiau lenkų, priešas smarkiau veržėsi, todėl ir gyventojai lietuviai 
atkakliau priešinosi.

Savo ginklus paslėpiau sode, o pusiau kareiviškus drabužius pa
keičiau į Petro civilinius.

Saulei leidžiantis atjojo lenkų raitininkai, iškrėtė namus, ieškoda
mi lietuvių kareivių ir partizanų. Tuo metu po kiemą bėgiojo šeiminin
kų palaidas šuo, kurį lenkai pradėjo „atakuoti“ šautuvų ugnimi, bet 
vikrus rudis šoko per tvorą ir kaukdamas spruko į beržynėlį. Lenkai 
dar truputį patriukšmavę išjojo.

Vakare su Petru nuėjome į kluoną ant šieno miegoti. Drauge pa
siėmiau ir parabelį. Namiškių paprašėme pranešti, jei pasirodytų len
kai. Apie 21 val. atbėgo Petro motina ir pranešė kad atvyko 5 lenkų 
kareiviai. Na, pagalvojau, dabar jau galas. Gal kas nors išdavė? bet 
šiaip ar taip, gyvas nepasiduosiu. Jei nepavyks pabėgti, iššaudysiu į 
priešą visus šovinius, kurių turėjau apie 30. Paskutiniuosius paskirsiu 
sau, nes lenkai, kaipo partizaną, vis vien sušaudytų, be to, dar žiauriai 
kankintų.

Po kiek laiko vėl atėjo Petro motina. Paaiškėjo, kad lenkai atvyko 
atsitiktinai, nes nekrečia, be to, rengiasi seklyčioj miegoti ir net, paly
ginti su kitais lenkais, yra mandagūs. šiek tiek nusiraminau. Visą naktį 
su Petru pakaitomis budėjome.

Iš ryto paaiškėjo, kad atvykusieji kareiviai priklauso atsargos da
liai, čia jiems skirta stovyklauti. Gavę iš senutės tokių informacijų, su 
Petru išvykome į laukus šienauti. Taip dariau per tris dienas. [...]

Ketvirtą okupacijos dieną seržantas pareikalavo Petro tėvą, kad 
duotų jam arklius nuvažiuoti „tarnybos reikalais“ į Seinus. Čia atėjo 
man drąsi mintis važiuoti drauge, kaip vežikui, ir pamatyti kas dedasi 
Seinuose.

Su seržantu važiavo dar du kareiviai. Seinuose sustojome A. Pe
čiulio kieme, kuriame sustodavo mano tėvai, atvažiavę į miestą. Pe
čiulis buvo lietuvių veikėjas, todėl pas jį lietuviai ir sustodavo. bet šį 
kartą Pečiulio namuose neradau, nes jis buvo su lietuviais pasitraukęs 
į Lazdijus. Radau tik seną jo tarnaitę, kuri, mane pamačius, taip nuste
bo, kad vos neapalpo. Girdi, kaip aš atsiradau Seinuose, kada čia len
kų pilna. Vėliau aplankiau porą pažįstamų lietuviškosios orientacijos 
žydų, kurie irgi nustebo mane pamatę. Skundėsi sunkia būsena, lenkų 
okupacijos žiaurumu. Lietuvius gyrė ir laukė jų grįžtant. [...]

Važiuodamas namo tvirtai nusprendžiau tą pačią naktį bėgti, nes 
po įvykio Seinuose ilgiau pasilikti nebegalėjau.
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Apie 24 val., vieniems lenkams sumigus, o kitiems išėjus į sargy
bas, mudu su Petru, pasiėmę mano ginklus, išvykome Galadusio ežero 
kryptimi. Mums svarbu buvo patekti į Jonaraisčio mišką, kurio vienas 
kraštas atsirėmęs į Galadusio ežerą. Per laukus niekeno nesutrukdyti, 
pasiekėme mišką, kuriame truputį atsikvėpėme, nes miške, jei ir sutik
tumėm patrulius, tai galėjome pasislėpti arba kovoti.“

Tuo metu lenkai užėmė Seinų miestą ir lietuvių gyvenamas apylin
kes, nors šiapus Seinų iki Punsko niekas net nesuprato lenkų kalbos. šio 
krašto gyventojai davė savo vaikus savanoriais, partizanais ir milicinin
kais, rinko mokesčius, maistą kariuomenei. Iš pradžių šio krašto žmonės 
nežinojo, ko griebtis. Vėliau ėmė siuntinėti prašymus, delegacijas, skun
dus į kitą demarkacinės linijos pusę. Jurgis Ramanauskas prisimena: 
„Mūsų kariuomenė užėmė Seinus, regis, 1920 m. liepos 19 d. [...]

Seinų buvau labai pasiilgęs, nes čia viskas sava, artima, pažįs
tama. Seinuose mokiausi, čia stojau savanoriu ir šiaip tai buvo man 
artimas ir labai įprastas miestas, tat jaučiausi, kaip iš tolimos kelionės 
sugrįžęs į namus. Dar iš mažų dienų su tėvais lankydamasis Seinuo
se pažinojau daug krautuvininkų žydų, kurie mane pamatę, pakilusia 
nuotaika pasakojo savo džiaugsmą sugrįžus prie lietuvių, nes lenkai 
juos labai spaudę, net mušę. Sutikau ir vietos gyventojų lietuvių, o 
kiti buvo atvykę tik pasižiūrėti miesto po okupacijos. Visi vaikščiojo 
nušvitusiais veidais ir dalinosi mūsų kariuomenės veiksmų įspūdžiais. 
Vieni sako, kad mūsų kariuomenė užėmė Suvalkus, kiti Augustavą, o 
treti, kad jau net arti Varšuvos. Karo metu visada yra nemaža įvairiau
sių nepamatuotų gandų.“

į Seinus persikėlė ir lietuvių komendantūra, buvo įsteigta laikinoji 
miesto valdžia, pakviesta laikinoji miesto taryba, kurioje buvo mieste 
gyvenančių tautybių atstovai: lietuviai, lenkai ir žydai.

Nutarimas
Seinų Miesto Laikinosios Tarybos 23 liepos 1920 m.

Miesto Seinų Komendanto V. leitenanto Kalikausko kviečiama 
šandien susirinko Laikinoji Seinų miesto Taryba, veikianti pagal nu
tarimo 20 liepos šiu metų; ją sudarė: Seinų parapijos Rektoris kunigas 
Jasenauskas; buvęs Seinų parapijos klebonas, kunigas Sivickas, kuni
gas Mostovskis ir šiaip Seinų piliečiai: Jonas Kalwaitis, Antanas Kar
povič, boruch Lipšic, Jek. Radzinškauski, Markus Dušnicki, Julijonas 
Pauganis ir Wincas Petruškevičius.

Susirinkusiai Tarybai Komendantas pasiūlė sutverti naujai Laiki
nąją Tarybą, kurion ineitų 6 asmenis – po du nuog Lenkų, Lietuvių 

SIGITAS bIRGELIS



241

ir žydų; Kandidatai statanti ligi šioliai veikia: Taryba šiame posėdy; 
naujoji Taryba veiksianti ligi neišeisiant kitokiam įsakymui.

Priėmus šį Komendanto pasiulimą, su naujai tveriama Taryba pa
statyta šie kandidatai: nuo Lenkų – Antanas Karpovič ir Izidorius An
dziejevskis; nuo Lietuvių – Vincas Petruškevičius ir Antanas Lavkevi
čius; nuo žydų – Markus Dušnicki ir boruch Lipšic.

Tarybos Pirmininku išrinkta p. Antanas Liaukevičius.
Dalyvaves šiame posėdyje Seinų miesto Komendantas Leitenan

tas Kalikauskas užtvirtino šitaip susitverusią Tarybą, pareikšdamas 
kad Tarybos pirmininkas privalo laikinai pildyti burgomeistrio pa-
reigas.

   Lavkievicz. Iz. Andziejevski. M. Dusznickis.  
   V. Petruškevičius. A. Karpovicz. b. Lipszyc.

1920 m. rugpjūčio 28 d. lenkai puolė Lietuvos kariuomenę Su
valkų ir Augustavo krašte. Rugpjūčio 31 d. jie užėmė Suvalkus ir Sei
nus. Lietuvos kariuomenės atsitraukimas iki Galadusio ežero sukėlė 
didelį nusivylimą. „Visi vaikščiojo nuliūdę, lyg palaidoję ką artimo 
ir brangaus, – prisimena Jurgis Ramanauskas. – Rugpiūčio 31 d. ryte 
dar manėme, kad lenkai toli ir buvo nebloga nuotaika, bet pietų pusėje 
pasigirdus kanonadai, supratome, kad fronte kažkas negera, nes buvo 
jaučiama, kad šūviai girdisi iš netoli... Regis apie 14 val. šūviai nuri
mo ir per Lazdijus ėmė važiuoti gurguolių vežimai. Tokius reiškinius 
jau buvome patyrę iš Didžiojo karo laikų, kad tai reiškia atsitraukimą. 
Apie pavakarę patyrėme, kad lenkai užėmė Seinus. Naktis buvo ne
rami, visai nemigome, nes manėme, kad lenkai puls toliau, tat ir mes 
rengėmės taip lengvai nepasitraukti, gintis.“

1920 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos kariai vėl užėmė Seinus. Gyventojai 
džiaugėsi, vaišino juos, kuo turėjo, prašė, kad čia pasiliktų. Po dviejų 
dienų lenkų didelės pajėgos pralaužė frontą ties miestu. Rugsėjo 23 d. jų 
daliniai apsupo Lietuvos kariuomenės kairįjį sparną ties Kapčiamiesčiu. 
Per šias dvi dienas Lietuvos kariuomenė neteko daug žmonių, ginklų ir 
amunicijos. Lietuvių pralaimėjimas paveikė krašto gyventojus. Lietuvių 
valdininkai iš Seinų bėgo į Marijampolę ir Kauną. Lazdijuose pasiliko 
frontiniai kariai, milicija ir partizanai. šis miestas tapo karo stovykla.

***
DLK Kęstučio 5-ojo pėstininkų pulko kovų ties Seinais 1920 

metais dalyvis, karininkas Kazys škirpa apie kautynes prie berzny
ko pasakoja: „Nors 5 pėstinių pulkas (toliau p. p.) buvo rezerve, taigi 
nebuvo atsakingas už padėtį fronto priešakinėje linijoje, tačiau šios 
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pastarosios artumas nuo pulko stovėjimo rajono ir žinių nuotrupos, 
kurios jį pasiekdavo iš fronto, nedavė kęstutiečiams ramumo. Jos rodė, 
jog pulko poilsio dienos gali būti staigiai nutrauktos ir kad pulkas turi 
būti tam visados pasiruošęs, nors ir buvo išskirstytas ilgame ruože II 
gynimosi linijos apkasams kasti bei jos įtvirtinimo darbams.

Rugsėjo 22 d. ankstų rytą, kaip ir kitomis dienomis, pul
ko batalionai buvo išvykę kasti apkasų jiems nurodytuose ra
jonuose: I ir III – žagarių, Pockūnų, Olšankos, Pulkotų ruože,  
II bn ties beržnyku. Pulko štabas buvo beržnyke. Pulko gurguolė – 
Klepačių rajone.

Vos prieš kelias dienas atvykęs į pulką naujas mano padėjėjas – 
kpt. Kaunas – buvo su manim beržnyke. Papusryčiavus paprašiau jį 
pastudijuoti žemėlapį ir paprojektuoti, ką turėtume daryti ir kaip veik
ti, jei lenkai pultų per želvą ar Gibus ir 5 p. p. tektų užimti gynimosi 
poziciją, arba vykdyti priešpuolį. Man želvos sritis buvo gerai pažįs
tama iš prieš tai turėtų kovų su lenkais ir, kaip anksčiau šioje apžval
goje jau buvau paryškinęs, aš laikiau želvos kryptį labiausiai palankią 
lenkams supti Seinus per beržnyką. Mat tariamieji Augustavo miškai 
želvos rajone siekė beveik patį beržnyką ir sudarė puikiausią prieigą 
lenkams šia kryptimi pulti.

Tuo metu, kai kpt. Kaunas buvo susikoncentravęs prie patiesto 
ant stalo žemėlapio, projektuodamas eventualius pulko veiksmus, nuo 
želvos pasigirdo duslūs lenkų artilerijos šūviai. Jie mums davė pirmą 
ženklą, jog lenkai puolimą jau pradėjo. buvo apie 10 val. Nors dar ir 
nebuvau gavęs iš II divizijos štabo jokių nurodymų, instinktyviai, savo 
paties iniciatyva, įsakiau batalionų vadams tuojau nutraukti apkasų ka
simo darbus ir paruošti batalionus kovos veiksmams. Laukiant tolesnių 
nurodymų, batalionai buvo surinkti: I – Olšankos rajone, III – ties Dvar
ciškėmis ir II – beržnyke. Apsisaugojimui nuo bet kokių netikėtumų iš 
lenkų pusės nurodžiau II bn vadui kpt. bagdanavičiui vieną kuopą (6 
kp.) tuojau pasiųsti į Dubių kaimą pridengti pulką nuo želvos ir pasta
tyti užtvarą aukštumoje 152, kad apsaugojus patį beržnyką. [...]

Tuo metu, kai 5 p. p. I ir II batalionai vos buvo pajudėję pirmyn 
vykdyti duotus jiems kovos uždavinius, staiga iš Dubių pusės pasigir
do stiprus kulkosvaidžio tratėjimas. Jau buvo apie 12 val. Paaiškėjo, 
jog vienas lenkų raitelių būrys, nenusipėstinęs, atakavo mūsų 6 kuo
pos užtvarą ties minėtu kaimu. šis elegantiškas lenkų raitųjų „erelių“ 
prezentavimasis kainavo jiems gana brangiai. šuoliuojančios atakon 
raitelių grandys, patekusios į taiklią lietuvių šautuvų ir kulkosvaidžių 
ugnį, bematant pakriko, kaip varnų ruja nuo medžiotojo šratų. Pašau
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tieji lenkų raiteliai susimaišė į viena su nudėtais jų žirgais. Jų lenkiška
sis išdidumas išgaravo: tie jų, kurie lietuvio kulkos dar liko nepakirsti, 
spruko atgal su dar greitesne drąsa, neg ta, kurią jie buvo pademons
travę, kai raiti atakavo pėstininkų ginamą užtvarą...

Labai malonią staigmeną padarė 5 p. pulkui mūsų artilerijos 7 
baterija, kuriai vadovavo kpt. šklėrius. Ji buvo pozicijoje Konstanti
novkos kaimo rajone ties Gibais. Kai priešas nubloškė 8 p. p. užtvaras, 
gynusias tarpežerį prie Gibų, ir veržėsi toliau į šiaurę, kpt. šklėrius ne
pabūgo Glovackio reikalavimo „žūti su pėstininkais“ ir nelaukė leidi
mo iš viršaus nusiimti nuo pozicijos, bet savo paties sveika iniciatyva 
tą padarė, kad išgelbėtų savo bateriją nuo priešo, kai mūsų pėstininkai, 
jo sumalti, skubiai traukėsi kur kas galėdamas ir nebepajėgė suteikti 
baterijai reikalingos apsaugos. Pagreitintu žygiu pasitraukęs, pradžio
je į Kreivėnus, ir čia patyręs, kad 5 p. p. tebegina beržnyką, kpt. šklė
rius pasuko su savo baterija stačiai į beržnyką. [...]

Netrukus po šklėriaus baterijos atvykimo beržnyke staigiai atsi
rado dar ir šarvuotis „Aras“, kurio komendantu buvo ltn. Jakulis. Tas 
šarvuotis buvo pridengęs šklėriaus baterijos pasitraukimą iš Konstan
tinovkos rajono, manevruodamas pirmyn ir atgal Gibų plentu. [...]

Tuo metu jau buvo ženklų, jog lenkai ruošėsi supti 5 p. p. kairį
jį sparną miškuotomis prieigomis į rytus nuo beržnyko. Todėl buvo 
tuojau pat pavesta „Arui“ judriai manevruoti pirmyn ir atgal Kapčia
miesčio plentu. [...]

Man dar kiek palūkuriavus beržnyke, kol 5 kuopos būriai išeis į 
jiems nurodytą bataliono atsitraukimo priedangos liniją, prasidėjo len
kų pėstininkų puolimas tirštomis grandimis iš miškų abipus Kapčia
miesčio plento. šarvuotis „Aras“ manevravo plentu kaip įmanydamas, 
kad kulkosvaidžių ugnimi veiksmingai pristabdytų lenkų veržimąsi 
pirmyn tuo metu, kai kulkosvaidžių būrys iš aukštumos 152 skinte 
skynė puolančius priešo pėstininkus, kai tik jie ėmė masiniai lįsti iš 
miško ir skubinosi beržnyko link. šklėriaus baterija irgi progos nepra
leido: visais savo pabūklais triuškino priešą gerai nutaikytais sviedi
niais, turėdama sekimo punktus beržnyko pakraštyje. [...]

Pamiršęs, jog kautynių lauke visados dera prisitaikyti prie vieto
vės, risčia plentu pasukau į tiltą per upelį, maždaug už kokių 500 metrų 
nuo beržnyko, staigiai buvau apibertas lenkų kulkosvaidžio kulkų, tik, 
laimė, dar iš tolokai. Pakutenęs pentinais žirgui į pašonę, tuoj per griovį 
atsidūriau už plento saugaus pylimo. Toliau jau jojau to pylimo priedan
goje, prisitaikindamas prie vietovės, kol aplenkiau aukšt. 149 šlaitą ir 
galėjau nekliudomai pasiekti naująją pulko komandavimo vietą.
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II bn atsitraukė iš beržnyko apie 15 val., nors ir patyręs skaudžių 
nuostolių žuvusiais ir patekusiais į lenkų nelaisvę.“

Didesnis pluoštas Kazio škirpos atsiminimų publikuota 2009 m. 
„Terra Jatwezenorum“ puslapiuose.

***
Po berznyko kautynių lenkai, užėmė Veisiejus ir Kapčiamiestį, 

žygiavo Druskininkų link. Dalis Kapčiamiesčio gyventojų, užėjus len
kams, pradėjo jiems pataikauti, išdavinėti lietuvius. Vėliau lenkams 
pasitraukus Seinų apskrities viršininkas įsakė išaiškinti padėtį.

Veiseju Nuovados Viršininkui

Gauta žiniu, kad kaikurie kaimu pirmininkai (šaltyšiai) Veiseju, 
Leipalingio ir Kapčiamiesčio valsčų laike lenku kariuomenes ejimo 
per nurodytus valsčius ne tik patys nesislėpė ir neslėpė savo gyvu
lių, bet ir kitus gyventojus, kurie su arkliais pasislėpė privertė duoti 
lenkams padvadas. Kad kaikurie gyventojai nurodynejo lenkams kur 
paslepti gyventojų arkliai ir vežimai, kad gyventojas Viktorinos dvaro 
Juozas Sauselis ir gyventojas Kuolonių kaimo lenkas siuvejas (pavar
dė nežinoma) išėjo ant plento pasitikti lenku ir t. t.

Todel prašau Tamstos surinkti ir man prisiusti žinias apie visus 
gyventojus, kurie kokiu nors būdu darbavosi lenkų naudai, o jej kas 
nuo tokių darbų nukentejo, tai nurodyti kas ir kuo nukentejo.

be to pranešti man iš kur paeina minetas siuvėjas ir sulig kokių 
dokumentų jis gyvena Lietuvoje. Apie Kapčiamiesčio valsčiaus Vir
šaiti ir Sekretoriaus darbus padaryti atskirą tardymą, kadangi gauta 
žinių, kad raštinė nebuvo paslepta ir tapo sunaikinta, ir kad Viršaitis 
įsakinejo žmonems duoti lenkams javus ir padvadas ir nuo tokio Vir
šaičio darbo daugelis žmoniu nukentėjo.

    Apskrities viršininkas (parašas) 
    Raštvedys (parašas)

Veisejų Nuovados Viršininkui

Prašau tuojau suareštuoti ir pristatyti į Lazdijus Kapčiamiesčio 
miestelio gyventojus Martyna Kryžoka Rutkauskiene Stabingi ir Kel
meliene už plešima valsčiaus raštines ir mokyklos turto laike lenkų 
ejimo per Kapčiamiesti.

    Apskrities viršininkas (parašas) 
    Raštvedys (parašas)

SIGITAS bIRGELIS



245

Paskubomis buvo suorganizuoti partizanų būriai Lazdijuose, Pa
lazdijuose, Dzyviliškiuose, Vieštartuose, Nemajūnuose ir kitur. Ne
mažai mažesnių grupių veikė pafrontėje. 8 km į pietus nuo Lazdijų 
susiorganizavo Kučiūnų būrys, o į šiaurės vakarus – Punsko partizanai 
ir šauliai. Punsko krašto vadas buvo mokytojas Daugėla. Vietinis par
tizanų būrys susiformavo Sankūruose. Partizanai padėdavo Lietuvos 
kariuomenei kovose, teikdavo žinių, veikė užnugaryje. Jų veikla iš da
lies trukdė lenkų dalinių veiksmus.

Ne visi šio krašto lietuviai nuoširdžiai rėmė lietuvių partizanus. 
„Pasitaikydavo ir tokių, ypač toliau nuo fronto, kurie mūsų vargų 
nesuprasdavo ir neatjausdavo, – prisimena Jurgis Ramanauskas. – Iš 
tokių tekdavo išgirsti: ar lenkai ne žmonės, ar ne visvien kas valdys, 
velnias jus ten neša, ir panašiai. Tačiau tokių buvo mažuma, bet vis 
dėlto buvo, kiti net burnodavo, kad „dėl mūsų paėmė kariuomenėn jų 
vaikus“.

1922 m. spalio 7 d. į Punską, kuris buvo neutraliojoje zonoje, at
vyko Tautų Sąjungos Tarybos komisaras P. Saura iš Ispanijos bei jo 
sekretorius Lasičius iš Serbijos. Punskiečiai jiems įteikė 18 kaimų at
stovų protesto laišką su parašais ir 11 skundų dėl lenkų žiaurumo.

1923 m. kovo 15 d. Tautų Sąjungos paskirtos Ambasadorių kon
ferencijos nutarimu buvo panaikinta neutralioji zona, o demarkacijos 
linija pripažinta administracine Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena.

Dokumentų ir prisiminimų kalba netaisyta.
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VySKUPAS ANTANAS KAROSAS PUNSKE: 
PAbėGėLIS AR TREMTINyS?

įvadas. Per mažai yra kalbama apie paskutinį Seinų ir pirmąjį Vil
kaviškio vyskupą Antaną Karosą. Jis buvo tylus, atsargus, bet labai 
išmintingas, kaip kad jį dažnai įvardindavo ir amžininkai, ir vėlesni jo 
biografijos tyrinėtojai – sapiens senex. Iš tikrųjų vyskupas A. Karosas 
gali atrodyti ne per daug reikšminga asmenybė Lietuvos bažnytiniame 
gyvenime. Tačiau taip nėra. Jis dažnai vertinamas kaip gana sumanus 
diplomatas, išmintingas vyskupijos administratorius ir – kas svarbiau
sia – nepaprastai tėviškas ganytojas. šio straipsnio tikslas yra papa
sakoti apie mažai žinomas vyskupo A. Karoso apsigyvenimo Punske 
priežastis ir aplinkybes, jo pareigų vykdymo galimybes, autoritetą bei 
galutinio pasitraukimo iš lenkiškosios vyskupijos dalies detales. Tai 
mažai žinomos istorijos atkarpos rekonstrukcija, kuri jokiu būdu netu
rėtų prisidėti prie seniai išgyventų nesutarimų eskalavimo, priešingai 
– objektyviai įvertinta praeitis teprisideda prie darnaus įvykių kūrimo 
šiandien.

Straipsnyje remiamasi gana nedaug istoriografinių šaltinių. Len
kijos istorikai mažai analizuoja minimą vyskupo tremties Punske lai
kotarpį bei aplinkybes. Čia galima paminėti tokius autorius, kaip an
tai Kšištofas buchovskis (Krzysztof buchowski), Vitoldas Jemielity 
(Witold Jemielity) ir kt. šie istorikai, plačiai nagrinėdami istorinius 
įvykius Seinų krašte, kažkiek pamini ir šiame darbe nagrinėjamą pro
blemą. Tačiau lenkų literatūra vengia gilintis į vyskupo A. Karoso iš
vykimo iš Seinų klausimą. Lietuvių šaltiniai labiausiai siejami su 1919 
ir 1920 metų periodine spauda, kuri nuolat informavo apie Seinų kraš
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te vykstančius procesus (pirmiausiai „Tauta“ ir 
„Laisvė“). įdomių ir vertingų faktų galima rasti ir 
vyskupo Pranciškaus Karevičiaus prisiminimuose 
„Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai“ bei kituo
se išspausdintuose veikaluose. Faktų nagrinėjama 
tema galima aptikti ir kituose aprašomuose isto
riniuose kontekstuose. Visa tai ir bus panaudota 
šiame straipsnyje.

Atvykimas į Punską 

Vyskupo A. Karoso rezidavimą Seinuose di
dele dalimi veikė pasikeitę Lietuvos ir Lenkijos 
tarpusavio santykiai. „Ilgai gyvavusi Seinų vysku
pija 1919–1920 metais lenkams sulaužius Suvalkų 
sutartį ir užėmus šį kraštą buvo tiesiog padalinta 
į dvi dalis: Lenkijos pusėje liko lietuviški Seinai, 
Punskas, Suvalkai ir daug kitų parapijų.“1

V. Jemielity, žinomas lenkų istorikas, tiesiog 
teigia, kad vyskupas A. Karosas po Pirmojo pasauli
nio karo „persikėlė į Lietuvą“2. Tam įtakos turėjo Seinų vyskupiją pa
dalinusi Focho linija ir lenkų sukilimas Seinuose, teigia Adomas šotas 
(Adam Szot)3. Na, o istorikas K. buchovskis rašo, kad 1919 m. lapkri
čio pirmąją vyskupas A. Karosas, protestuodamas prieš lenkų savivalę 
bažnyčios atžvilgiu, išvyko Lietuvos kryptimi4. šis teiginys parodytų 
vyskupą Karosą buvus ambicingą ir dėl kokių nors įžeidimų savava
liškai palikusį vyskupijos katedrą, kuriją, pasitraukusį į jam patogesnę 
vietą. Tik ar iš tikrųjų taip buvo? Ar tikrai vyskupas pats sumanė ir 
galbūt įtemptais nuo politinių intrigų nervais priėmė tokį sprendimą? 
Moksliniuose veikaluose galima rasti ir šiek tiek kitokių aiškinimų. 
štai K. Prokopas (K. Prokop) teigia, kad Karosas turėjo Lietuvos pilie
tybę, o vyskupija buvo padalinta tarp dviejų valstybių. Tos aplinkybės 

1 žemaitis, K. 2016. Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai. 
Punskas, p. 10.

2 Jemielity W., Powstanie diecezji i jej organizacja. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne,  
Łomża, 1987, Nr. 2, p. 17.

3 Szot A., Działalność społeczna pierwszego biskupa diecezji Łomżyńskiej Romualda Jałb-
rzykowskiego. Biskupi diecezji Łomżyńskiej. Działalność społeczna, polityczna, reli-
gijna. Łomża, 2005, p. 32.

4 buchowski, K. 2005. Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej 
połowie XX wieku. Szczecin, p. 42.
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galbūt paskatino vyskupą išvykti iš lenkiškosios vyskupijos dalies į 
Lietuvą5. Vyskupas Karosas 1919 m. gal ir galėjo prašyti Lietuvos pi
lietybės6, nes rašydavo savo pavardę ne sulenkinta forma Antoni Ka
raś, bet Antanas Karosas7. Tai suprantama, nes atsikūrė nepriklauso
ma Lietuvos valstybė ir kiekvienas lietuvis stengėsi atsikratyti carinės 
Rusijos paso. Juolab kad, anot V. Jemielity, Seinų apskrityje XX a. pra
džioje buvo apie 60 procentų Romos katalikų lietuvių8. Visgi jau mi
nėtasis K. buchovskis rašo, kad rugsėjo 13 dieną, kai Seinuose lankėsi 
valstybės viršininku tituluojamas Juzefas Pilsudskis, teisindamasis 
liga, vyskupas Karosas nevyko su juo susitikti. Lenkiškosios seminari
jos veiklos imtis jis neleido ir savo pagalbininkui vyskupui Romualdui 
Jalbžykovskiui (Romuald Jałbrzykowski)9 Seinuose. Dar čia prisidėjo 
lenkams sukilėliams, pasislėpusiems katedroje, pagalbos nesuteiki
mas. Tai kėlė įtampą tarp lenkų valdžios ir vyskupijos kurijos. Lenkų 
spauda puolė lietuvių dvasininkiją10. Daugiau aiškumo suteikia K. bu
chovskis, pripažindamas faktą, kad Seinų kunigų seminarijos profesū
ra bei klierikai buvo lenkų iškeldinti iš savo pastatų ir netgi iš Seinų 
ir atvežti iki demarkacinės linijos naudojant prievartą11. Tai rodo, kad 
lietuvių kilmės dvasininkai, ko gero, ten tapo nepageidaujami. Tad 
greičiausiai 1919 m. lapkričio pirmąją Seinų vyskupas šį miestą paliko 
ne savo valia ar suimtas kokio pykčio arba ambicijų, netgi galbūt ir ne 

5 Prokop K., Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji Wigierskiej, Sejneńskiej 
(Augustowskiej) oraz Łomżyńskiej. Studia Teologiczne, t. 28. białystok, Drohiczyn, Łom
ża, 2010, p. 324.

6 1919 m. sausio 9 d. buvo priimtas Laikinasis įstatymas apie Lietuvos pilietybę.
7 Nitecki P., biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny. Warszawa: 

Instytut Wydawniczy „Pax”, 2000, kol. 194.
8 Jemielity W., Współistnienie narodowości i wyznań we wschodnim rejonie Królestwa Pols

kiego. Studia Podlaskie, t. X. białystok, 2000, p. 40.
9 Jalbžykovskis Romualdas (1876–1955). Vilniaus arkivyskupas. Mokėsi Seinų kunigų se

minarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Ją baigė teologijos magistro laipsniu. įšven
tintas kunigu 1901 m. Vysk. A. baranausko 1902 m. paskirtas dėstyti Seinų kunigų semi
narijoje. Seminarijos viceregentas (prorektorius). 1918 m. lapkričio 30 d. konsekruotas 
vyskupu ir paskirtas vysk. A. Karoso pagalbininku lenkiškajai vyskupijos daliai. Ištrėmus 
iš Seinų vysk. A. Karosą, R. Jalbžykovskis iš šv. Sosto išsirūpino sau apaštališkojo de
legato titulą ir savarankiškai valdė okupuotą vyskupijos dalį. 1925 m. Lenkijai sudarius 
konkordatą su šv. Sostu, buvo įsteigta nauja Lomžos vyskupija. Jos pirmuoju vyskupu 
paskirtas R. Jalbžykovskis. Mirus Vilniaus arkivyskupui Ciepliakui, R. Jalbžykovskis pa
skirtas Vilniaus arkivyskupu. 1942 m. kovą vokiečių ištremtas į Marijampolės marijonų 
vienuolyną ir čia internuotas. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje išleistas į Lenkiją. 
Gyvendamas balstogėje valdė Lenkijoje esančią Vilniaus arkivyskupijos dalį. Pasižymėjo 
antilietuviškomis nuotaikomis (LE, t. IX, p. 266–267).

10 buchowski, K. 2005. Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej 
połowie XX wieku. Toruń, p. 41.

11 Ten pat, p. 42.
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dėl galimo buvusio tuomet šventojo Sosto Lenkijoje atstovo Achiles 
Ratti patarimo palikti Seinus12. Jis buvo jėga priverstas išvykti arba, 
kaip savo prisiminimuose apie arkivyskupą Pranciškų Karevičių rašo 
kunigas M. Vaitkus, Seinų vyskupas Karosas paprasčiausiai buvo iš
tremtas13. Tai liudija ir vieno straipsnio, išspausdinto „Suvalkietyje“, 
tekstas: „Petras Raguckas iš Ramoniškių pasakojo man apie vyskupo 
A. Karoso ištrėmimą iš Seinų. Trys lenkai: P. iš babonių, R. iš Marina
vo ir S. iš Zielionkos (to kaimo jau nėra), atvažiavę vežimais į Seinus, 
išvežė vyskupą su jo daiktais keliu Seinai–Suvalkai. Atvežę už tiltelio, 
miške iškrovė viską iš vežimų ir palikę vyskupą nuvažiavo atgal. Jau 
buvo vakaras. Vyskupas iš ten atėjo pas arčiausiai gyvenantį kaimietį 
(tuomet tai buvo Raguckai) ir atsisėdęs už stalo apsiverkė. Paskui pa
prašė nuvežti jį Punskan...“14

Gyvenimas Punske 

Vyskupas A. Karosas į Punską atvyko 1919 m. lapkričio mėnesį. 
šį faktą 1920 m. kovo 18 d. paskelbė laikraštis „Tauta“: „Išvarytas iš 
Seinų, vyskupas Karosas p. m. XI/5 apsigyveno Punske.“15 be abejo, 
lietuviai labai sunerimo, nes A. Karosas jau faktiškai nevaldė lenkų 
valdžios kontroliuojamos Seinų vyskupijos dalies. Nors jis ir gyveno 
lenkų kontroliuojamoje vyskupijos dalyje, ten jau aktyviai veikė lie
tuviams nelabai priimtinas vyskupas R. Jalbžykovskis. Kas bus, jeigu 
padėtis ir toliau blogės, ir Jalbžykovskis liks Karoso įpėdiniu? Natū
ralu, kad Lietuvoje tiek visuomenėje, tiek valdžioje tuomet labai susi
rūpinta, kad būtų paskirtas lietuvis vyskupo Karoso pagalbininkas16. 
„Dabar nėra toj diecezijos lygsvaros: tiesa, visai diecezijai yra vysku
pas lietuvis. [...] Gi jo sufraganas Jalbžykowski iki kraštutiniausiam 
endekizmui17 savo, kaipo vyskupo, autoritetu lenkų reikalams remti 
[...]. Pridėkim prie to dar pavojų, kad, Dieve saugok, vyskupui Karo
sui mirus, kol dar nebūtų susitvarkiusios mūsų valstybės ir mūsų die
cezijų ribos, visos Seinų diecezijos valdytoju neliktų vyskupas Jalbžy

12 Karevičius, P. 2006. Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai. Vilnius, p. 272.
13 Vaitkus M., Atsiminimai apie arkivyskupą Pranciškų Karevičių, in: Karevičius, P. 2006. 

Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai. Vilnius, p. 329–330.
14 J. V. (pavadinimas nenurodytas). Suvalkietis, Nr. 2006/4/48, p. 7.
15 Seinų vyskupo likimas. Tauta, Kaunas, Nr. 7, 1920 03 18.
16 Vatikanas ir neatidėliotini Lietuvos visuomenės reikalai/1919. Laisvė. Visuomenės, poli

tikos ir literatūros dienraštis. Kaunas, Nr. 118, 1919 m. lapkričio 13 d. (ketvirtadienis).
17 Endèkai – pagal lenk. N(arodowa) D(emokracja) – Tautinė demokratija, Lenkijos 

politiškai nacionalistiškai nusiteikusių asmenų sambūris.

VySKUPAS ANTANAS KAROSAS PUNSKE: PAbėGėLIS AR TREMTINyS?



250

kowski [...].“18 Taigi situacija buvo sudėtinga ir įtempta, o tuo tarpu 
laikinai Punske apsistojusio vyskupo Karoso padėtis tikrai nepavydė
tina. „Tauta“ 1920 m. rašė: „Vietinis lenkų komendantas pereitais me
tais (1919 m. – K. ž.) kelis kartus net aukštesnės karo Valdžios vardu 
buvo liepęs vyskupui išvažiuoti už demarkacinės linijos. š. m. sausio 
25 d. atvykęs į Punską didesnis baudžiamasai lenkų būrys, išmetęs iš 
buto vieną kunigą vikarą, apsigyveno greta vyskupo kambario tuos 
pat namuos.‘‘19 Kareiviai kėlė triukšmą, linksminosi, kenkė vyskupui, 
norėdami, kad šis paliktų Punską. Pradėjo nepaisyti netgi krikščioniš
kosios laikysenos, pagarbos ne tik vyskupui, kunigams, bet ir pagar
biausiems tikėjimo dalykams20. O padėtį Punske ir lietuvių vargus jau 
1919 m. gruodžio mėn. laikraštis „Laisvė“ apibūdino gana emocin
gai: „Uždaryta Punske visos lietuvių kultūrinės įstaigos. Iš mokyklos 
suolai net išvežti į lenkišką mokyklą Smalėnuose. Po kaimus lenkų 
kareiviai plėšikai šaudydami ir kankindami žmones atiminėja valgo
mus daiktus ir rūbus. [...] Rekvizicijos daug baisesnės negu vokiečių 
okupacijos laikų.“21 Apie sunkią lietuvių padėtį Seinų krašte22, net ir 
praėjus keleriems metams po šios teritorijos atplėšimo nuo Lietuvos, 
skundėsi pačiam Lomžos vyskupui bei Apaštalų Sosto nuncijui Len
kijoje ten dirbęs kunigas Petras Dvaranauskas, teigdamas, kad „šiame 
gana gausiai lietuvių gyvenamame krašte nepaisoma jų religinių tei
sių. Lenkai iš savo pusės dėjo visas pastangas, kad kunigas būtų iškel
tas, o civilinė valdžia stengėsi kunigą P. Dvaranauską perkelti kur nors 
toliau. Lomžos vyskupas neleido to padaryti, vis dėlto kunigui buvo 
skirtas namų areštas. Tai buvo kunigo teisių ir sielovados pareigų 
vykdymo apribojimas. Kunigas Dvaranauskas buvo nepageidaujamas 
Lomžos vyskupijoje, tad greitai deportuotas į Lietuvą“23. Tai užfiksuo
ta ir jo asmens byloje Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyve24. įtemp
tą padėtį aprašo ir lenkų istorikas V. Jemielity, pateikdamas anuomet 

18 Vatikanas ir neatidėliotini Lietuvos visuomenės reikalai/1919. Laisvė. Visuomenės, poli
tikos ir literatūros dienraštis. Kaunas, Nr. 118, 1919 m. lapkričio 13 d. (ketvirtadienis).

19 Seinų vyskupo likimas. Tauta, Kaunas, Nr. 7, 1920 03 18.
20 Seinų vyskupo likimas. Tauta, Kaunas, Nr. 7, 1920 03 18.
21 Iš lenkų ... darbuotės. Laisvė. Visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis. Kaunas,  

Nr. 129, 1919 m. gruodžio 20 d. (šeštadienis).
22 Tai vyko netgi įsteigus Lomžos vyskupiją iš likusios Seinų vyskupijos Lenkijos teritori

joje.  
23 žemaitis K., Petras Dvaranauskas – kunigas ir visuomenės veikėjas. Terra Jatwezeno-

rum, Punskas, 2016, p. 146.
24 Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. D-007, 1927 10 29,  p. 1 (g. kan. 

Petras Dvaranauskas 1863–1889–1958).
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lietuviams kunigams primestus kaltinimus, kurių viršūnė buvo netgi 
šnipinėjimas „kauniškei Lietuvai“25.

Palieka Punską. Laikraštis „Laisvė“ 1920 m. liepos 31 d. paskel
bia: „Marijampolė. Mums pranešta, kad antradienį iš Punsko atvykęs 
į Marijampolę Jo Ekscel. Seinų vyskupas A. Karosas. Ilgai vargintas 
žiaurios lenkų okupacijos čia mano ilgesnį laiką pagyventi, pailsėti.“26 
Taigi vyskupas A. Karosas iš Punsko į Marijampolę atvyko 1920 m. 
liepos 27 d. Tačiau ir gyvendamas Marijampolėje jis turi kaip vysku
pas ordinaras ryšį su likusia vyskupijos dalimi. Tai rodo jo korespon
dencija su Punsko parapija. 1922 m. vasario mėn. jis savo oficialiu raš
tu teikia patvarkymus šios parapijos liturginėms apeigoms27. 1922 m. 
spalio mėn. Punsko parapijos klebonas kun. J. švedas dar vis kreipiasi 
į vyskupą A. Karosą su prašymu: „Kadangi Liubavo ir būdviečio pa
rapijų dalis dėlei demarkacinės linijos dažnai negali susisiekti su savo 
parapijų klebonais, taigi kai kurie jų dvasios reikalais kartais kreipiasi 
į Punską. Dėlei to nuolankiausiai meldžiu Jūsų Ekscelenciją leisti jiems 
savo bažnytinius reikalus atlikti Punsko parapijoje, svarbiausiai gi 
leisti man jų prieššliūbinius užsakymus skelbti Punsko par. bažnyčioje 
ir teisėtai laiminti moterystę be specialio leidimo jų klebono.“28 Vys
kupo Karoso, kaip vis dar turinčio jurisdikciją Seinų krašte, teigiamą 
atsakymą kaip įgaliotas asmuo pasirašo kanauninkas Juozas Laukaitis 
tų pačių metų gruodžio 16 dieną29. šis Punsko kunigo prašymas ra
šytas tuomet, kai vyskupas Karosas jau buvo apsigyvenęs Marijam
polėje. Tačiau toks kunigo J. švedo elgesys rodo, kad vyskupas dar 
naudojosi savo, kaip ordinaro, teisėmis netgi tuomet jau faktiškai gy
vendamas kitoje, tai yra Lietuvos, valstybėje. Taip atsiranda sacrum 
ir profanum teisių sankirta. Tai liudija ir 1924 m. Lenkijoje išleistas 
bažnytinis žinynas, vyskupą Karosą pristatantis kaip Seinų vysku
pą, valdantį lietuviškąją jos dalį30. Dar keblesnė situacija susidaro po  
1925 m., kai Lenkijos pusėje yra panaikinta Seinų vyskupijos dalis ir 

25 Jemielity W., Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919–1939. Studia 
Ełckie, t. 8. Łomża, 2006.

26 Seinų vyskupas Marijampolėje. Laisvė. Visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis. 
Kaunas, Nr. 150, 1920 m. liepos 31 d. (šeštadienis).

27 Vyskupo Antano Karoso raštas Punsko parapijai, Nr. 429, 1922 m. gruodžio 14 d. 
Gaunamųjų raštų registras, Punsko parapijos archyvas (fondas, aprašas, bylos numeris 
ir lapai nenurodyti).

28 Kunigo V. Jurgilo prašymas vyskupui Antanui Karosui, Punskas, 1922 m. spalio 13 d. 
Gaunamųjų raštų registras, Punsko parapijos archyvas (fondas, aprašas, bylos numeris ir 
lapai nenurodyti).

29 Ten pat.
30 Kalendarz Informator Płocki na 1925 rok. Dziennik Płocki, p. 40.

VySKUPAS ANTANAS KAROSAS PUNSKE: PAbėGėLIS AR TREMTINyS?



252

Seinų katedra nebeatlieka savo funkcijų, o Seinų vyskupas gyvena 
Lietuvoje, nėra jokios vyskupijos katedros šioje pusėje, jis yra Sei
nų vyskupas, kai patys Seinai – nebe Lietuvos teritorijoje. ši situacija 
pasikeis tik panaikinus Seinų vyskupiją ir jos vietoje įsteigus Lomžos 
(1925 m.) ir Vilkaviškio (1926 m.) vyskupijas, o vyskupas A. Karosas 
bus paskirtas Vilkaviškio vyskupu.

Išvados. Vyskupo A. Karoso asmuo dažnai vertinamas nevie
nareikšmiai. Vieniems jis buvo per daug pasyvus, kitiems iki mirties 
ištikimas ganytojas, nepalūžęs net sunkiausių išbandymų metu, išmin
tingas ir tėviškas. Skirtingai vertinamas ir jo neilgas buvimas Punske, 
kada jis po Seinų krašto okupacijos buvo priverstas palikti savo ka
tedrą. Darbe apžvelgus negausius lenkiškus bei lietuviškus šaltinius 
paaiškėjo, kad paskutinis Seinų vyskupas A. Karosas stengėsi kiek 
įmanoma toliau eiti savo pareigas. Susidarius nepalankioms aplinky
bėms, politiškai įtemptai situacijai, jis buvo priverstas išvykti. Punską 
pasirinko ne savo noru, bet ten buvo išvežtas ir gyveno bei valdė (kiek 
leido galimybės) Lietuvos pusėje likusią vyskupijos dalį. Toliau rutu
liojantis Lenkijos ir Lietuvos kariniam konfliktui, vyskupas A. Karosas 
vėlgi prieš savo valią turėjo palikti Seinus ir išvykti į Marijampolę. 
Taip savo laikysena paskutinis Seinų vyskupas parodė, kad jis nebuvo 
paprastas pabėgėlis, bet panaudojus prievartą bei susiklosčius gana 
sudėtingoms politinėms aplinkybėms tapo tremtiniu. Tremties Punske 
laikotarpį paanalizavę matome, kad šis garbaus amžiaus vyskupas net 
ir tremčių, pažeminimų metu išliko kunigiškai orus, politinėse intrigo
se susitvardantis.

Literatūra

buchowski, K. 2005. Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w 
pierwszej połowie XX wieku. Szczecin.
Iš lenkų ... darbuotės. Laisvė. Visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis. Kau
nas, Nr. 129, 1919 m. gruodžio 20 d. (šeštadienis).
Jemielity W., Współistnienie narodowości i wyznań we wschodnim rejonie 
Królestwa Polskiego. Studia Podlaskie, t. X. białystok, 2000.
Kalendarz Informator Płocki na 1925 rok. Dziennik Płocki (metai nenurodyti).
Karevičius, P. 2006. Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai. Vilnius.
Kunigo V. Jurgilo prašymas vyskupui Antanui Karosui, Punskas, 1922 m. spalio 
13 d. Gaunamųjų raštų registras, Punsko parapijos archyvas (fondas, aprašas, by
los numeris ir lapai nenurodyti).
Nitecki P., biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny. 
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 2000. 
Prokop K., Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji Wigierskiej, 
Sejneńskiej (Augustowskiej) oraz Łomżyńskiej. Studia Teologiczne, t. 28. białys
tok, Drohiczyn, Łomża, 2010.

KĘSTUTIS žEMAITIS



253

Seinų vyskupas Marijampolėje. Laisvė. Visuomenės, politikos ir literatūros 
dienraštis. Kaunas, Nr. 150, 1920 m. liepos 31 d. (šeštadienis).
Seinų vyskupo likimas. Tauta, Kaunas, Nr. 7, 1920 03 18.
Vaitkus M., Atsiminimai apie arkivyskupą Pranciškų Karevičių, in: Karevičius, P. 
2006. Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai. Vilnius.
Vyskupo Antano Karoso raštas Punsko parapijai, Nr. 429, 1922 m. gruodžio 14 
d. Gaunamųjų raštų registras, Punsko parapijos archyvas (fondas, aprašas, bylos 
numeris ir lapai nenurodyti).
žemaitis K., Petras Dvaranauskas – kunigas ir visuomenės veikėjas. Terra 
Jatwezenorum, Punskas, 2016.
žemaitis, K. 2016. Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio vyskupijos istorijos 
bruožai. Punskas.

        Straipsnis recenzuotas

KĘSTUTIS žEMAITIS – kanauninkas, teologijos daktaras, Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius. Tyrimų sritis – Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje 1918–1940 metais. El. p. kestutis.zemaitis@gmail.com.

VySKUPAS ANTANAS KAROSAS PUNSKE: PAbėGėLIS AR TREMTINyS?

Kęstutis žemaitis



254 KĘSTUTIS žEMAITIS

GINTARAS LUČINSKAS

ATEITININKAS, ŠAULyS, vISUOMENININKAS 
JURGIS KRASNICKAS (1902–1922)

1902 m. gegužės 7 d. Suvalkų gubernijoje, Alytaus apskrityje, 
Simno valsčiuje, Atesninkų kaime gimė Jurgis Krasnickas. Pakrikšty
tas Krokialaukio parapijos bažnyčioje. Tėvas Jurgis (1874–1943) buvo 
ūkininkas, kilęs iš laisvųjų valstiečių. Jo protėvis vadinosi žagariniu, 
vėliau pakeitęs pavardę į slavišką. Mama Anelė (1880–1947) buvo 
Viktorijos ir Antano Lelevičių vyriausioji dukra, 1897 m. ištekėjusi už 
Jurgio Krasnicko. Lelevičiai kilę iš bajorų. Jie Angininkų kaime turėjo 
didelį ūkį.

Atesninkų kaimo ūkininkų sodybos supo to paties pavadinimo 
ežerą. Kaimas buvo 5 km nuo Simno miestelio, bet priklausė Krokia
laukio parapijai, į kurios bažnyčią reikėjo važiuoti 9 km. žmonės daž
niau lankydavo Simno bažnyčią negu savo parapijos.

Anelės ir Jurgio Krasnickų pirmasis sūnelis ir dukrelė anksti mirė, 
todėl jų trečiasis vaikas Jurgis buvo laikomas vyriausiuoju.

1913 m. Krasnickai Atesninkuose turėtą savo ūkį pardavė ir pirko 
didesnį ant Obelijos ežero kranto, Miroslavo parapijoje, Alytaus aps
krityje. Vietovė vadinta Zaramciške. į šį ūkį atsikraustė septyniese, 
nes Krasnickai jau augino tris sūnus ir dvi dukras. Vėliau gimė dar du 
vaikai. Išskyrus Jurgį, visi kiti vaikai – Antanas, Stasys, Pranas, Moni
ka, Anelė, Julija – baigė gimnaziją bei aukštąjį mokslą.

Jurgio Krasnicko abeji seneliai buvo šviesūs žmonės. Antanas Le
levičius buvęs mokytas. Vienas senelio dėdė buvo kunigas, o kitas – 
pulkininkas. Lelevičiai laikyti susipratusiais lietuviais, nepasiduodan
čiais lenkų įtakai. Senelis Pranas Krasnickas taip pat buvo mokytas, 
nes ruošėsi į kunigus, ir tik tėvo mirtis sutrukdė.
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Jurgio tėvas mokslą laikė didžiausiu turtu, kuriuo stengėsi aprū
pinti kiekvieną savo vaiką. Kai tik Jurgis sulaukė septynerių metų, 
tėvas pradėjo jį mokyti. Pirmiausia pats mokė, o vėliau leido į Simno 
pradinę mokyklą. Mokytojas gyrė Jurgio gabumus, jo rimtumą, darbš
tumą ir tėvus ragino leisti jį mokytis toliau. Jurgis 1912 m. ruošėsi 
laikyti stojamuosius egzaminus į Marijampolės gimnazijos pirmą kla
sę, tačiau susirgo. Gydėsi beveik metus. Suvalkų ligoninėje gydytojai 
prarado viltį, kad pasveiks, todėl tėvas parsivežė į namus.

Pasveikęs Jurgis Krasnickas 1913 m. rudenį įstojo į Marijampolės 
gimnazijos pirmą klasę. Čia mokėsi iki vokiečių okupacijos Pirmojo 
pasaulinio karo metu. Kai 1915 m. rudenį dėl fronto nebegalėjo va
žiuoti į Marijampolę mokytis, tėvas Jurgį nuvežė į Vilnių. Iš čia moks
leivius, vokiečiams artėjant prie Vilniaus, išvežė į Rusiją ir apgyvendi
no Voronežo mieste. Karo audros išvyti iš Tėvynės apie 1 500 mokinių 
– įvairaus amžiaus, iš įvairiausių Lietuvos vietovių – susitelkė šiame 
mieste. Pragyvenimui sąlygas teikė karo tremtiniams šelpti Lietuvių 
komitetas. Mokiniai Voroneže gyveno atskiruose bendrabučiuose po 
100–250 asmenų ir lankė gimnazijas, kurių tame mieste buvo kele
tas. Jurgis pirmus metus gyveno Gruzavos bendrabutyje, kitais metais 
perkeltas į Nikitino bendrabutį, kuriame gyveno iki grįžimo į Lietuvą. 
Lankė Martyno yčo vyrų gimnaziją, kurioje įstojo jau į trečią klasę. 
šios gimnazijos daugelis mokytojų buvo lietuviai, nors pamokos vyko 

Jaunesniųjų ateitininkų susirinkimas-gegužinė gamtoje. Jurgis Krasnickas –  
antroje eilėje priklaupęs ketvirtas iš dešinės. Voronežas, 1916 m. gegužė  
(Nuotr. iš knygos: Liulevičius, V. 1972. Jurgis Krasnickas. 50 metų mirties  
sukakčiai atminti. Chicago, p. 155.)
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rusų kalba. Kadangi beveik visi mokiniai taip pat buvo lietuviai, gim
nazijoje viešpatavo lietuviška dvasia.

1918 m. liepos mėn. Jurgis Krasnickas grįžo iš Rusijos į tėviškę 
ir rudenį įstojo į Marijampolės „žiburio“ gimnaziją. 1919 m. sausio 
pradžioje dėl sesers mokslo persikėlė į Vilnių, kurį rado bolševikų 
okupuotą. Jurgis mokėsi „Ryto“ gimnazijos šeštoje klasėje, bet neilgai 
čia jam teko mokytis. Kovo pradžioje, kilus arešto pavojui, vyresniųjų 
klasių vaikinų būrys (Kriaunaitis, Labutis, Valiušis ir kt.) slapta išvyko 
į neokupuotą Lietuvą, kad stotų į jos kariuomenę. Jurgio dėl per jau
no amžiaus ir silpnos sveikatos nepriėmė. Kai bolševikus iš Vilniaus 
išvijo lenkai, Jurgis čia mokytis nebegrįžo. Tėviškėje įsteigė savo „mo
kyklą“, kurioje ruošė egzaminams dvi sesutes (į pirmą ir trečią kla
ses), broliuką (į pirmą klasę), pusbrolį (į ketvirtą klasę) ir pusseserę  
(į penktą klasę). Visi išlaikė egzaminus ir įstojo. Vėliau Jurgis domėjo
si jų mokslu ir padėdavo, jei kuriam būdavo sunku.

1919 m. rudenį Jurgis Krasnickas įstojo į Marijampolės gimnazi
jos septintą klasę. šią gimnaziją baigė 1921 m. birželio mėnesį, gauda
mas brandos atestatą. Apie jo mokymąsi Julius Plaušinaitis prisiminė: 
„Jurgis buvo virš vidutinių gabumų ir buvo gerokai apsiskaitęs. Jis 
buvo gero, ramaus ir sugyvenamo būdo, logiško galvojimo, aiškaus ir 
tvirto politinio bei patriotinio nusistatymo. Ginčuose buvo neužgau
lus, korektiškas.“ Jurgio brolis Antanas Krasnickas sakęs, kad „Jurgio 
atestate buvę visi penketukai, išskyrus ketvertuką iš vokiečių kalbos. 
Tai labai aukšti pasiekimai, nes jaunuolis buvo labai užimtas ateitinin
kų, pavasarininkų ir kitokia visuomenine veikla bei knygų skaitymu. 
Kiekvieną dieną mažiausiai dvi valandas praleisdavo pas ateitininkus 
susirinkimuose. Jurgis buvo gausiausios visoje Lietuvoje ateitininkų 
Marijampolės kuopos pirmininkas.“

baigęs gimnaziją, 1921 m. rugsėjo pradžioje Jurgis Krasnickas 
įsidarbino mokytoju Naumiesčio „žiburio“ progimnazijoje. Dirbo 
neilgai, nes lapkričio mėn. įstojo ir išvyko į Muensterio universitetą 
Vokietijoje, kur studijavo filosofiją, fiziką ir matematiką. Išklausė du 
semestrus Filosofijos fakultete. 1922 m. po vasaros atostogų ruošėsi 
vykti į Vokietiją tęsti studijų Wuerburgo universitete, pasirinkęs fizi
ką, tačiau mirtis to neleido padaryti.

Nuo vaikystės Jurgis buvo linkęs į mokslus. Jau pradinėje moky
kloje mokytojas pastebėjo jo didelius gabumus. Viena proga jis pareiš
kęs, kad tokių gabumų berniuką mokęs pirmą kartą. Kun. b. Granskas 
tvirtino, kad pradinę mokyklą Jurgis baigęs per pusantrų metų. Tuos 
gabumus pastebėjo ir kiti. Viktoras Jasaitis, Jurgį pažinęs Voroneže, 

GINTARAS LUČINSKAS



257

prisiminė: „Jurgis turėjo puikią atmintį, lakią vaizduotę, mokykloje 
mokslas jam gerai sekėsi, nors jam Jurgis ir neperdaugiausia laiko sky
rė, nes visą atliekamą laiką sunaudojo skaitymui.“

Iz. J. Kaunas, kuris Jurgį irgi pažinojo iš Voronežo laikų, apie jį, 
besimokiusį Marijampolės gimnazijoje, pasakojęs: „Jurgis buvo svei
kas ir gražus jaunuolis, švelnaus būdo, draugiškas, mielas, linksmas ir 
kalbus. Jis buvo neįprastų gabumų, turėjo logišką galvoseną ir puikią 
atmintį. Pamenu, kaip vieną kartą jis demonstravo savo fenomenališ
kos atminties sugebėjimus. Perskaitęs ilgoką eilėraštį, kuris buvo jam 
kitų parinktas, galėjo mintinai nemikčiodamas ar pasigalvodamas pa
kartoti. Tai padarė su keliais eilėraščiais iš eilės. Mano klasės gabiausi 
negalėjo to padaryti. Savo tokia gera atmintimi jis visus stebino. Jurgis 
žinojo savo gabumus, todėl juos lavino ir ruošėsi siekti mokslo viršū
nių.“

Petras Jurgėla, suorganizavęs Vilniuje skautus, labai norėjęs ir 
Jurgį įtraukti į skautišką veiklą. Jis prisiminė: „Labai troškau jį pri
kalbinti, nes jis jau buvo idealistas, sąmoningas katalikas ir lietuvis, 
puikus kalbėtojas. Vaizdavausi jį būsiant geru ir sėkmingu skautų au
klėtoju ir vadu.“

Jurgis labai intensyviai ruošėsi gyvenimui. Jis nesitenkindavo tuo, 
ką gaudavo mokykloje. Pats vienas daug gilinosi į mokslo laimėjimus. 
brendimo metu jaunuoliui iškyla daug problemų. Tuomet Rusijoje kilo 

ATEITININKAS, šAULyS, VISUOMENININKAS JURGIS KRASNICKAS (1902–1922)

Moksleivių ateitininkų konferencijos Kaune atstovai. Jurgis Krasnickas –  
antroje eilėje sėdi trečias iš kairės. Kaunas, 1919 m. gruodžio 30 d.  
(Nuotr. iš knygos: Liulevičius, V. 1972. Jurgis Krasnickas. 50 metų mirties  
sukakčiai atminti. Chicago, p. 25.)
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revoliucija, reikėjo jos įvertinimą susirasti. Tiems visiems klausimams 
Jurgis ieškojo atsakymų knygose. Jis labai daug skaitė. Kaip sakoma, 
tuo laiku su knyga gulė ir kėlė, už tai vieno satyros laikraštėlio buvo 
pavadintas „Knygų Gromuliu“. Skaitydamas net valgį užmiršdavo. 
Skaitė rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir prancūziškai. Atostogas praleis
davo su knygomis. Skaitydamas darydavo užrašus. Jurgis mėgo dai
nuoti vienas ir draugijoje. Jis mokėjo lietuviškų dainų bei verstinių 
lenkų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir prancūzų. Dainuodavo skambiu 
baritonu. Charakteringas net Jurgio sugrįžimas iš Rusijos. Grįžo pės
čias 20 km iš Alytaus į tėviškę, atsitempdamas dėžę knygų. Namiškių 
nustebimui sumažinti jis pasakė, kad geras žmogus pavėžėjo. Drabu
žius palikęs stotyje pasaugoti, bet knygų nedrįsęs palikti, kad neding
tų. Kitą dieną važiavo į Alytų paliktų daiktų parsivežti, atsigabeno 
dar daugiau knygų: rusiškų ir lietuviškų. Jurgiui knyga – atviriausias 
draugas. Dėl to jas mėgo. Marijampolėje turėjo nemažą knygyną, taip 
pat tėviškėje ir Vilniuje buvo likę knygų. Daugiausia filosofijos, re
ligijos ir visuomenės mokslų, ypač kooperacijos, srities. Iš Rusijos 
parsivežė visus ten išleistus lietuviškus leidinius. Jurgio bibliotekoje 
buvo labai daug jam rašytų laiškų ir fotografijų. 1931 m. tėviškėje dar 
buvo prikrauta keli šimtai knygų, įvairaus turinio ir keliomis kalbomis.  

GINTARAS LUČINSKAS

Jurgis Krasnickas – Marijampolės „žiburio“ gimnazijos moksleivis (pirmas iš 
kairės) su motina, tėvu ir tuo laiku lankiusiais tą pačią gimnaziją broliais ir sese
rimis. 1920 m. ruduo (Nuotr. iš knygos: Liulevičius, V. 1972. Jurgis Krasnickas. 
50 metų mirties sukakčiai atminti. Chicago, p. 139.)



259

1941 m. pradžioje sovietų milicija tėvą Jurgį Krasnicką areštavo, nes 
jis neįstengė atiduoti valstybei nustatytos javų duoklės. Kai namuose 
darė kratą, milicininkai išsivežė daug a. a. Jurgio knygų ir visas nuo
traukas.

Jurgis Krasnickas aktyviai dalyvavo įvairiose katalikiškose or
ganizacijose, bet daugiausia ateitininkų (Lietuvių katalikų moksleivių 
organizacijoje „Ateitis“). Tuo metu buvo populiarios susirinkimuose 
diskusijos tarp aušrininkų (Lietuvos socialistinės moksleivijos organi
zacijos) ir ateitininkų. Svarstyta Kristaus dievybę, sielos nemarumą ir 
kt. Jurgis tose diskusijoje būdavo labai aktyvus. šis bruožas ypač ryš
kus Marijampolės veikloje. Kiekvienam žmogui Jurgis rodė pagarbą, 
bet ypatingai gerbė kunigus.

Voroneže Jurgiui Krasnickui teko gyventi nuo 1915 m. rudens 
iki 1918 m. vasaros. Rusijoje per karą gyvenimas buvo sutrikęs, žmo
nių moralė kritusi. Po revoliucijos pasidarė visiškas chaosas. Daugelį 
jaunimo revoliucijos banga nusinešė su savim. Silpnesnės valios ir be 
idėjų žmonės paskendo revoliuciniuose šūkiuose. Ateitininkai degė 
idėja atkurti savo lietuvišką, krikščionišką ir demokratišką Lietuvą. 
ši ugnelė degė ir Jurgio širdyje. Jis išsiskyrė tarp jaunesniųjų, pasižy
mėjęs įgimtais gabumais, valia, žiniomis ir iškalbingumu. Voronežo 
ateitininkai aktyviai veikė, pasiskirstę į 20 kuopelių – iš viso apie 500 
moksleivių. Vyresniesiems buvo leidžiamas laikraštėlis „Inkaras“. 
Jaunesnieji buvę kankliečių kuopelėse. Jurgis ateitininkišką veiklą 
pradėjo tarp kankliečių, pirmininkaudamas bei aktyviai dirbdamas. Jis 
ilgai redagavo „Jaunuolių Kankles“. Čia Jurgis skelbė savo eilėraščius, 
rašinėlius ir straipsnelius. Pasirašydavo Jurginių žiedu ir kitais slapy
vardžiais. Perėjęs į penktą gimnazijos klasę, Jurgis iš kankliečių per
sirašė į ateitininkų kuopą. Dar būdamas penktoje klasėje, jau išrinktas 
į kuopos valdybą. buvo rengiami vaidinimai, vakarėliai, kur skambė
jo lietuviška daina. Jaunesnieji deklamuodavo eilėraščius, vyresnieji 
ruošė referatus ideologiniais, socialiniais ir politiniais klausimais. Su
sirinkimuose buvo kalbama tik lietuviškai.

1919 m. rudenį, mokslo metų pradžioje, Marijampolės gimnazijo
je vyko visuotinis ateitininkų kuopos susirinkimas. Jurgis Krasnickas 
aiškiai, drąsiai, įtikinamai kalbėjo tolesnės veiklos klausimais. Nariai 
išrinko jį kuopos pirmininku. Kitais metais vėl buvo perrinktas kuo
pos pirmininku. Nuo pat pirmų dienų ėmėsi ateitininkų organizacijos 
darbo. Tai nebuvo lengva, nes vyresniųjų klasių moksleiviai, tarp jų ir 
kuopų pirmininkai, buvo išvykę ginti tėvynės. Jurgis lankė kuopelių 
bei sekcijų susirinkimus ir ten kalbėdavo ne tuščiai, visada apgalvo
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tai. Jis labai vertino darbą kuopelėse ir sekcijose, bet 
pats ypatingai rėmė visuomeninę-politinę sekciją. 
Jos nariai Lietuvos steigiamojo seimo rinkimų metu 
suorganizavo apie 80 mitingų. Jurgis pats šv. Velykų 
atostogas praleido Dzūkijoje, dalyvaudamas rinkimų 
kampanijoje. Nepamiršo jis ir jaunesniųjų ateitinin
kų. Jiems skaitydavo paskaitas, dalyvaudavo susirin
kimuose.

Marijampolėje buvo aušrininkų globojama „be
šalių“ organizacija. Jų kviečiamas Jurgis nueidavo 
į susirinkimus. Viename susirinkime aiškino Dievo 
buvimo įrodymus. Kilo ginčai, dėl kurių keli bešaliai 
perėjo pas ateitininkus. Ateitininkai stengėsi naudoti 
įvairius veiklos metodus. Vienas jų buvo diskusijos 
su kitaip manančiais. Muensterio universitete Jurgis 
irgi susirado ateitininkus. Vieną semestrą buvo jų 
kuopos sekretorius, o susikūrus Muensterio lietuvių 
studentų draugijai išrinktas jos pirmininku.

Jurgis Krasnickas buvo aktyvus ateitininkų suvažiavimų, kon
ferencijų ir kongresų dalyvis. Savo iškalba bei išmintimi stebindavo 
kitus, prisidėdavo prie įvairių klausimų sprendimo. 1919 m. gruodžio 
29–31 d. Kaune vykusioje moksleivių ateitininkų konferencijoje Jur
gis referavo organizacijos klausimus. Jis nurodė: kad organizacija ge
rai veiktų – reikia tinkamai centralizuoti. Reikia numatyti gerą vietą 
centrui ir į jį rinkti veiklius asmenis. Siūlė centrą įkurti Kaune. šioje 
konferencijoje Jurgis buvo išrinktas į revizijos komisiją. be to, jo su
manymu buvo nutarta švęsti ateitininkų metinę šventę pirmąjį birželio 
sekmadienį. 1920 m. rugpjūčio 1–8 d. 1-ajame ateitininkų kongrese, 
vykusiame Kaune, Jurgis vėl perrinktas į revizijos komisiją. 1921 m. 
rugpjūčio 6–8 d. ateitininkų konferencijoje Kaune jis išrinktas į pre
zidiumą. šioje konferencijoje buvo sudarytos įvairiems klausimams 
spręsti keturios komisijos. į Fondo komisiją išrinko ir Jurgį. 1922 m. 
moksleivių ateitininkų konferencijoje jis, grįžęs iš Muensterio, irgi da
lyvavo.

Kita organizacija, kur ateitininkai buvo laukiami – pavasarininkai 
(Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“). Per atostogas šven
tadieniais Jurgis važiuodavo į Miroslavą ar Seirijus ir pavasarininkų 
susirinkimuose skaitydavo paskaitas. Jis kalbėdavo turiningai, apgal
votai, todėl visiems suprantamai. Naumiesčio rajone buvo 10 pava
sarininkų kuopų. Joms reikėjo daug pagalbos, kad naudingai veiktų. 
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Jurgis dirbo nuoširdžiai, organizuodamas kaimo jaunimą, kad būtų 
savarankiškas, susipratęs ir padorus.

Politinėje veikloje Jurgis buvo apsisprendęs už krikščionišką poli
tiką, todėl prieš Steigiamojo seimo rinkimus vyko agituoti, kad žmonės 
balsuotų už Krikščionių demokratų partiją. į šią veiklą Jurgis įtraukė 
ir kitus vyresniųjų klasių mokinius. Jam agituoti padėdavo ugninga 
iškalba ir imponuojanti išvaizda. Prelatas Mykolas Krupavičius pasa
kojęs: „Atsimenu jį viename mitinge Pilviškiuose ar Marijampolėje. 
Turėjau ten kalbėti aš pirmas, bet pasivėlinau. Radau bekalbantį Jurgį. 
Mitingas buvo karštas, kietas, audringas. Priešai iš minios mėtė ne
švarių necenzūrinių žodžių kalbėtojo adresu, šaukė „šalin“, nuolatiniu 
riksmu kliudė mitingui klausyti kalbėtoją, stengėsi mitingą išardyti. 
bet Jurgis atlaikė ir laimėjo. Jis buvo miniai patrauklus ne tik savo 
žodžiu, bet ir savo išvaizda. Jo žodis gražus, suprantamas, turiningas, 
įtikinamas. žodį rėmė mintį patvirtinantis ar paryškinantis estetiškas 
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mostas. Jurgio asmenyje brendo rimtas politikas ir va
das, brendo stiprus ir vertingas krikščionis demokra
tas.“

Jurgio partinis veikimas prasidėjo viešumoje Stei
giamojo seimo rinkimų metu. Jis su jaunatviška ener
gija lankėsi įvairiose vietose, daugiausia Dzūkijoje, 
aiškindamas Krikščionių demokratų partijos siekimą 
ir ragindamas už ją balsuoti. Kitų partijų agitatoriai, 
neįstengdami Jurgio kalbų nugalėti ir norėdami kuo 
nors jo autoritetą sumažinti, davė jam titulą „Jaunas 
krikščionis demokratas“. Tuo laiku jis buvo Marijam
polėje Krikščionių demokratų partijos sekretorius.

Krasnickas rūpinosi atsikuriančios valstybės rei
kalais. Jis ragino žmones palaikyti Valstybės tarybą, 
Lietuvos vyriausybę, stoti savanoriais į Lietuvos ka
riuomenę. Jurgis veikė Dzūkijoje, artimiausiose savo 
tėviškės vietose. Viename Marijampolės moksleivių 

susirinkime pasakojo, kad dzūkai yra palankiai nusiteikę atkuriamos 
valstybės atžvilgiu. Mokiniams buvo įdomiausia žinia, kad Alytuje jau 
organizuojamas Lietuvos kariuomenės 1-asis pėstininkų pulkas. Jur
gis to pulko karininkams padėjęs bažnytkaimiuose agituoti stoti į sa
vanorius. Moksleivių susirinkimuose jis agitavo už ėjimą į savanorius. 
Daug vyresniųjų klasių mokinių išėjo. Net didesnė pusė penktosios 
klasės.

1920 m. rudenį, kai Lenkijos kariuomenė bandė užimti Lietuvą, 
Jurgis Krasnickas įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą. buvo paskirtas į 
Lietuvos kariuomenės savanorių telkimo štabą instruktoriumi. At
vykdavo į gimnaziją uniformuotas. Kai įtampa sumažėjo, vėl grįžo į 
gimnaziją ir baigė aštuntą klasę. Priklausė Marijampolės šaulių būriui.

1920 m. Lietuvoje buvo susidariusi labai pavojinga padėtis. Len
kijos kariuomenės generolo Liucijano želigovskio daliniams puolant 
Lietuvą, jos kariuomenė smarkiai nukentėjo. Valstybėje jautėsi ne
rimas, visuomenės nuotaika krito. buvo laukiama katastrofos. Tuo 
metu sudarytas Vyriausiasis Lietuvos gynimo komitetas. Jis nurodė 
Lietuvos nepriklausomybei kilusį pavojų, kvietė gintis ir pamokė, kaip 
organizuotis. Netrukus visa Lietuva buvo susiorganizavusi į Lietuvos 
gynimo komitetus. Jurgis Krasnickas, šalia savanorių agitavimo į ka
riuomenę, darbavosi ir Gynimo komiteto labui. Daug laiko praleido 
organizuodamas šio komiteto skyrius Vilkaviškio ir Utenos apskrity
se. į gimnaziją grįžo prieš pat 1921 m. vasario 16-ąją ir sakė kalbą 
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iškilmėse Marijampolėje. Jis kalbėjo iš balkono aikštėje susirinkusiems 
žmonėms. Nors buvo praleidęs keturis mėnesius būdamas baigiamojo
je klasėje, vis dėlto gimnaziją baigė gerais pažymiais.

Mokytoju Naumiestyje (vėliau pervadintame Kudirkos Naumies
čiu) Jurgis Krasnickas dirbo trumpai, tačiau progimnazijoje, organiza
cijose ir visuomenėje paliko malonius įspūdžius ir atsiminimus. buvęs 
Naumiesčio progimnazijos moksleivis J. G. pasakojo: „Jis tuomet buvo 
mano mokytojas, kai lankiau Naumiestyje „žiburio“ gimnaziją. Tai 
buvo 1921 metais. Jis atrodė jaunas vyras su garbanotais plaukais ir 
labai simpatiško veido. Aš tuomet buvau antroje gimnazijos klasėje. 
Jis tuo savo grožiu ir malonumu pavergė visų moksleivių širdis. Tai ką 
jau bekalbėti apie mergaites, kurios jį tiesiog dievino. Aš savo albume 
esu išsaugojęs jo nuotrauką, kuri aiškiai parodo ne tik jo išvaizdą, bet 
kartu pasako ir jo dvasinį pasaulį. Tai buvo vyras reto grožio, puikios 
iškalbos ir pilnas takto pedagogas.“ Jurgis turėjo įgimtą dovaną tai
syklingai lietuviškai kalbėti ir sudominti mokinius dėstomuoju daly
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ku. Jis dėstė lietuvių kalbą, istoriją ir lotynų kalbą. Pamokas vesdavo 
įdomiai. Aiškinant naują pamoką ar mokinių susirinkimuose kalbant, 
visi klausydavosi jo žodžių susižavėję. Mokytojo darbas Jurgiui paliko 
gerą įspūdį, nes Muensteryje prasitardavęs ketinąs būti mokytoju.

Referatų ar paskaitų dažniausiai neskaitydavo, tik pasakodavo. 
Tačiau mėgo rašyti į laikraščius knygų recenzijas, straipsnius ir kores
pondencijas. Marijampolės ateitininkų kuopa leido laikraštėlius „Atei
ties Aidai“ ir „Skambančios Stygos“. Juose rimtesni straipsniai buvo 
Jurgio parašyti. Jis taip pat rašė į leidinius: „Vadas“ (Rusija), „Gany
tojas“, „Ateitis“, „Pavasaris“, „Laisvė“, „Tėvynės sargas“, „Talka“, 
„Trimitas“, „Draugas“ (JAV) ir kt. Pasirašydavo: J. K., Juras Juraitis, 
Gr. Justaitis, Putino Uogelė, Rauda Vitalis, Jonas Garšva, Homo Ho
minis, J. žagarinis, Jurginių žiedas arba pavarde. Kad Jurgis dažnai su 
plunksna bendravo, rodo faktas, jog Vaclovas biržiška jautė pareigą 
įtraukti į „Lietuvių rašytojų kalendorių“. Kartais įvykis priversdavo 
jį pastudijuoti klausimą ir apie tai parašyti straipsnį. Tarkim, Jurgiui 
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esant Muensterio universitete, dienraštyje „Lietuva“ kilo ginčas dėl 
savojo universiteto. Jurgis pasiryžo pats reikalą ištirti ir kitiems pasa
kyti savo darbo rezultatus. Jis prisinešė knygų iš universiteto bibliote
kos, dalį nusipirko ir studijavo tą klausimą. Po to atsirado laikraštyje 
„Laisvė“ didelės apimties straipsnis. Jurgis turėjo ir beletristinių ga
bumų, jis gan greitai sukurdavo ir eiles, bet labiausiai mėgo mokslinio 
turinio straipsnius rašyti. Stilius buvo lankstus, lengvas, aiškus. Jurgis 
buvo pavyzdingas jaunuolis: negėrė svaigalų, nerūkė, niekas negirdė
jo jo keikiantis nei lietuviškai, nei rusiškai, nors Rusijoje tarp keiksmų 
gyveno.

1922 m. rudenį tris kartus Jurgis Krasnickas vyko į Kauną, kad 
gautų karinės valdžios leidimą išvykti į užsienį bei Vokietijos vizą. 
Tokį leidimą gavęs, spalio 24 d. grįžo į Marijampolę, kur turėjo laukti 
tėvas ir parsivežti. Neradęs tėvo, Jurgis liko Marijampolėje ir ateitinin
kų susirinkime skaitė paskutinę paskaitą „Sielos problema“. Kadangi 
buvo susitaręs su draugu vykti kartu į Vokietiją, nelaukdamas spalio 
26-osios, kai turėjo atvažiuoti su arkliais vežikas parsivežti, spalio 25 
d. dalinai važiuotas, dalinai pėsčias išsileido į tėviškę (apie 56 km). 
Nuo Krosnos iki Simno teko 8 km pėsčiomis eiti. Pakeliui sutiko ta pa
čia kryptimi einantį jauną vyriškį. Simne jiedu išsiskyrė. Apie 16 val. 
Jurgis užsuko pas pažįstamą kleboną Vincą šeškevičių. Pasikalbėjęs 
su juo, apie 16.30 val. išėjo pėsčiomis pas tetą į Atesninkų kaimą, 4 
km nuo Simno. Rodydamas gerą pavyzdį, nenorėjo laukti smuklėje, 
kurioje išgėrinėjantys asmenys žadėjo jį pavežti. buvęs bendrakelei
vis paplentėje Jurgio lūkuriavo. Pastebėjęs, kad šis nuėjo kitu keliu, 
po 3 km jį pasivijo. Maždaug 200 m nuo Atesninkų ežero, klonyje, iš 
už nugaros šūviu į pakaušį Jurgį Krasnicką nušovė. Tai įvyko apie 18 
val. Nurengė visus drabužius, liko tik pirštinės ant rankų ir apatiniai 
baltiniai bei kelnės; net kojines nutraukė. Vėliau kūną įmetė į negilų 
pakraštį, kad ne taip greitai būtų pastebėtas.

Tik kitos dienos rytmetį pro šalį ėjęs vyriškis pastebėjo lavoną 
ir pranešė Atesninkų kaimo seniūnui, kuris buvo Jurgio tetos vyras. 
Pusantros paros lavonas išbuvo ant ežero kranto, kol atvyko teismo 
tardytojas. Vėliau kūnas nuvežtas į tėviškę Miroslavo parapijoje. Spa
lio 29 d., sekmadienio vakarą, apie 18 val., pasakius pamokslą, penkių 
kunigų lydimas, draugų ateitininkų nešamas karstas, daugelio žmonių 
apsuptas, palydėtas į Miroslavo bažnyčią. Spalio 30 d., pirmadienio 
rytą, po 3 valandų pamaldų, ateitininkų būreliui sugiedojus savo him
ną ir kunigui pasakius pamokslą, karstas išneštas iš bažnyčios. Pasa
kytos kalbos, kuriose išreikštas a. a. Jurgio Krasnicko asmens kilnu
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mas ir nuostolis, kurį padarė nelauktoji mirtis. šaulių sąjungos nariai 
atliko salves iš šautuvų prie naujai supilto kapo bažnyčios šventoriuje.

1922 m. spalio mėn. žurnale „Ateitis“ paskelbtas Ateitininkų są
jungos centro tarybos nekrologas: „A. A. Jurgis Krasnickas Muens
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terio universiteto studentas, vienas iš energingiausių ateitininkų or
ganizacijos vadų, žiauriai žmogžudžių nužudytas š. m. spalių 25 d. 
Atesnykų kaime netoli Simno Alytaus apskrities, grįžtant jam iš Kau
no tėviškėn.

A. A. draugas Jurgis buvo gilaus proto, kilnios sielos, gražios iš
kalbos, pilnas iniciatyvos jaunuolis. Nuo mažens dienų aktyviai daly
vavo ateitininkų organizacijoje ir beveik visą laiką stovėjo jos prieky. 
Ištrėmimo laikais Voroneže buvo jaunesniųjų ateitininkų pirmininku, 
vėliau Voronežo ateitininkų kuopos valdyboj, grįžęs Lietuvon vado
vavo Marijampolės ateitininkų kuopai, o pastaruoju laiku Muensterio 
universiteto studentams ateitininkams. Gimė 1902 m. Atesnykų kai
me, Simno parapijos [turi būti Krokialaukio – G. L.], Alytaus apskri
ties. šią liūdną žinią pranešam Ateitininkų organizacijos nariams ir jos 
idealams artimiems žmonėms.“

Lietuvos centriniame valstybės archyve yra saugomos 6 bylos, 
kuriose yra keli šimtai puslapių dokumentų apie Jurgio Krasnicko nu
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žudymo tyrimą bei jo žudiko teismus ir bausmės atlikimą. įtariamas 
Jurgio Krasnicko nužudymu Petras Kryžauskas, Jurgio sūnus, gimęs 
1902 m. Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje, Lavočių kaime, suimtas 
1922 m. spalio 27 d. Alytaus valsčiuje, Ūdrijoje, policininkų Prano Ja
nušausko ir Igno Ivaškevičiaus.

Kol vyko Jurgio Krasnicko nužudymo tyrimas, lygiagrečiai buvo 
tiriamos dar dvi bylos suimtojo Petro Kryžausko atžvilgiu. 1922 m. 
rugsėjo mėn. iš 22 į 23 d. Marijampolės apskrities Liudvinavo vals
čiaus Turgalaukio kaime iš ūkininko Mykolo bauros gyvenamojo 
namo slaptai buvo pagrobta vertingų drabužių, pinigų, auksinių pa
puošalų, sidabrinių monetų, nuosavybės dokumentų. įtartas vagyste 
buvęs šio ūkininko samdinys Petras Kryžauskas, kuris po vagystės 
pasislėpė ir kaip ieškomas buvo sulaikytas Alytaus apskrities Ūdrijos 
miestelyje spalio 27 d. Pas sulaikytąjį rasti kai kurie pavogti daiktai.

1922 m. spalio mėn. naktį iš 30 į 31-ąją Alytaus apskrities arešto 
namų 7-oje kameroje kalintis Petras Kryžauskas suorganizavo pabėgi
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mą, prie kurio prisidėjo dar du kaliniai. Kameroje esančiame dūmtrau
kyje peiliu buvo išluptos plytos. Per skylę norėta išlipti ant kalėjimo 
stogo ir iš supjaustytų paklodžių suraišiotos 16 m ilgio virvės pagalba 
nusileisti ant žemės. Petras Kryžauskas jau buvo įlindęs į skylę, bet 
sugrįžo laukti geresnio momento. Tuo metu pastebėjo prižiūrėtojas, 
todėl pabėgti nepavyko. Petras Kryžauskas prisipažino esąs kaltas. 
1923 m. spalio 6 d. Marijampolės apygardos teismo viešame posėdyje 
Alytuje už šį nusikaltimą jis nuteistas 2 m. sunkiųjų darbų kalėjimo.

1922 m. spalio 26 d. rytą, apie 8 val., Alytaus apskrities Simno 
valsčiaus Atesninkų ežero pakraštyje rastas studento Jurgio Kras
nicko lavonas. Kūnas tik su apatiniais baltiniais, bet su zomšinėmis 
pirštinėmis. Teismo medicinos ekspertizė nustatė, kad mirė staiga nuo 
galvos smegenų suardymo po šūvio į pakaušį. Spalio 27 d. 10 val. ryto 
Ūdrijoje buvo sulaikytas įtariamasis be nuolatinės gyvenamosios vie
tos Petras Kryžauskas. Jis miestelyje važiavo dviračiu ir policininkai 
sulaikė, kad patikrintų, ar turi leidimą dviračiui. Paaiškėjo, kad Petras 
Kryžauskas ieškomas Marijampolės apskrities 2-osios nuovados teis
mo tardytojo, kaltinant vagyste. Atlikus pas jį kratą rasta įvairių daik
tų: „Mauzer“ sistemos brauningas, kuriam leidimo neturėjo, su dviem 
šoviniais, dviratis, du laikrodžiai, iš kurių vienas sidabrinis, liudijimas 
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Jono Krasnicko vardu, dvi kolekcijos jubiliejinių 
„Lietuvos De jure“ pašto ženklų (26 vnt.), 2 lape
liai, ant kurių rašyta išsilavinusio žmogaus ranka 
ir pasirašyta „Jr“, ir kitokių daiktų. Paaiškėjus, 
kad Petras Kryžauskas yra beraštis ir jam dauge
lis daiktų bereikšmiai, dėl Jono Krasnicko liudi
jimo ir parašo „Jr“ kilo įtarimas, jog sulaikytasis 
gali būti prisidėjęs prie žmogžudystės. Iš pradžių 
policininkams Petras Kryžauskas neprisipažino 
nužudęs, vėliau sakęs, kad nušovė netyčia brau
ningui iššovus, o vėliau prisipažinęs tyčia nušo
vęs, manydamas velionį esant amerikoną. Pas jį 
rasti kaklaraištis, petnešos, sidabrinis laikrodis, 
veidrodėlis, šukos su odiniu dėklu atpažinti kaip 
nužudytojo asmeniniai daiktai. Jurgio Krasnicko 
tėvo paliudijimu, sūnus į Kauną išvyko spalio  
18 d. dėl vizos į Vokietiją. Su savim turėjo 18 
dolerių, 150 litų, 16 000 vokiškų markių ir du 
komplektus jubiliejinių Lietuvos pašto ženklų, 
kurių prie lavono neberasta. Petras Kryžauskas 
prisipažino, kad nurengė paltą, kostiumą, marš
kinius, batus ir skrybėlę, kuriuos paslėpė po tiltu. 

Už apiplėšimo metu rastus pinigus pirko dviratį (už 120 litų).
Vėliau, vykstant tardymui, Petras Kryžauskas stengėsi savo pa

rodymus keisti. Jis pasakojo, kad dirbo pas ūkininką netoli šunskų, 
prie Marijampolės. Darbai pasibaigė, dėl to ūkininkas jį atleido. Jis su
žinojęs, kad Alytaus apylinkėse galima gauti darbo, todėl iškeliavęs į 
Alytų. ėjęs plentu ir netoli Liudvinavo pasivijęs einantį ta pačia kryp
timi studentą. Jie pradėję kalbėtis, tai pasiskundęs, kad neteko darbo. 
Studentas jam pažadėjęs surasti. Važiavo ūkininkas ir juodu pavėžėjo 
iki Simno. Kai studentas Simne užėjo į kleboniją, jis krautuvėlėje lau
kęs, žiūrėdamas pro langą. Kai sutemo, jį velnias sugundė, tad nušovė 
studentą, iš užnugario prikišęs pistoletą. Nužudytąjį nurengė ir įmetė į 
ežerą, o jo drabužius pakišo po plento tiltu Angininkų kaime.

1923 m. gegužės 9 d. Lietuvos kariuomenės teismas viešame po
sėdyje Alytuje pripažino Petrą Kryžauską kaltu dėl ūkininko Myko
lo bauros apiplėšimo ir nuteisė 6 metams sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o už Jurgio Krasnicko nužudymą ir apiplėšimą pasipelnymo tikslais 
– mirties bausme sušaudant. Gegužės 15 d. pasmerktasis mirti kreipė
si su kasacijos skundu į Lietuvos vyriausiąjį tribunolą, nurodydamas 
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aplinkybę, kad jam 1923 m. vasario 27 d. 
po gydytojo apžiūros nustatyta ne daugiau 
kaip 21 metai amžiaus, tad nužudymo metu 
jis neturėjo 21 metų (nors 1922 m. lapkričio 
22 d. 1-ojo pėstininkų pulko vado adjutan
to pasirašytame rašte rašoma, kad Petras 
Kryžauskas, Jurgio sūnus, tarnavęs 5-ojoje 
kuopoje, gimė 1900 m., tačiau Punsko para
pijos metrikų knygose pavyko rasti gimimo 
įrašą, jog Petras Kryžauskas gimė 1902 m. 
vasario 1 d., jo tėvai: Jurgis Kryžauskas ir 
Teofilija Ivoškaitė), todėl pagal įstatymus 
buvo nepilnametis ir jam negalėjo būti 
taikoma mirties bausmė. Ir prašo bausmę 
pakeisti. Taip pat nurodo, kad prisipažino 
įvykdęs nužudymą.

1923 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausia
sis tribunolas patvirtino 1923 m. gegužės  
9 d. Lietuvos kariuomenės teismo nuos
prendį, pripažinęs Petrą Kryžauską kaltu 
dėl Jurgio Krasnicko nužudymo, bet baus
mę pakeitė sunkiųjų darbų kalėjimu iki gy
vos galvos. 1924 m. sausio 30 d. Lietuvos kariuomenės teismas vie
šame posėdyje Kaune sujungė Petrui Kryžauskui paskirtas bausmes 
(1923 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo tribunolo ir 1923 m. spalio 
6 d. Marijampolės apygardos teismo) papildomu nuosprendžiu, pa
skirdamas bendrą bausmę – sunkiųjų darbų kalėjimą iki gyvos galvos.

1924 m. birželio 27 d. Kauno sunkiųjų darbų kalėjime didelė 
grupė kalinių užgrobė sargybinių ginklus, įvyko susišaudymas, ku
rio metu iš kalėjimo pabėgo 74 kaliniai, tarp jų ir Petras Kryžauskas.  
1925 m. lapkričio 16–29 d. Lietuvos kariuomenės teisme jis nuteistas 
už bendrą kalinių sukilimą ir pabėgimą iš kalėjimo, skiriant įkalinimą 
iki gyvos galvos sunkiųjų darbų kalėjime. Petras Kryžauskas kalėjo 
Kauno ir Marijampolės kalėjimuose. Malonės prašymus sumažin
ti bausmę teikė keliolika kartų: 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 ir 1940 metais. Nurodydavo įvai
rias priežastis: jaunystėje padaryta klaida, įstojęs savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę 1919 m. sausio 23 d. ir tarnavęs iki 1921 m. spalio 20 d., 
kovodamas su Lietuvos priešais, serga tuberkulioze, gerai elgiasi, iš
moko staliaus amato ir pan.
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1928 m. Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio proga pritaikius 
Amnestijos įstatymą, Petrui Kryžauskui bausmė sumažinta iki 20 metų 
sunkiųjų darbų kalėjime. 1932 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento Malonės aktu bausmė sumažinta iki 18 metų sunkiųjų dar
bų kalėjime, o 1933 m. rugsėjo 6 d. – iki 17 metų. 1940 m. birželio  
8 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Malonės aktu Petrui Kryžauskui 
dovanojus likusią bausmės dalį, jis iš kalėjimo paleistas birželio 14 d. 
buvęs kalinys nurodė, kad apsigyvens Marijampolėje.

Krasnickų šeimos kapavietė Miroslavo bažnyčios šventoriuje. 2017 m. kovo 24 d. 
(G. Lučinsko nuotr.)

Krasnickų šeimos kapavietės Miroslavo bažnyčios šventoriuje paminklo fragmen
tas. 2017 m. kovo 24 d. (G. Lučinsko nuotr.)
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Jurgio Krasnicko atminimo įamžinimas

EILėRAšČIAI

A. A. Jurgiui Krasnickui atminti

Jo nėr. Drąsias akis užvėrė
šaltoji Giltinė mirtis.
Vainikuos karstas pasinėrė
bet ir nuo jų Jis neatgis.

Vai kam, jaunutis, palikai
Mus tarp įšėlusių bangų.
Mes dar bejėgiai juk vaikai...
Ei! Čion, kas eina Jo taku!

Mažai tokių... Iš šimto vienas 
Gal atsiras toksai, kaip Tu.
Vai kam užvėrei Jam blakstienas
Staigi mirtie? Ak, kaip skaudu.

Nejaugi Jis nepasitiks
Kaip vakar mus šypsniu saulėtu?
Ir amžinai žemelėj liks
Nors mums laimėjimas skambėtų?

O ne! Jis mūsų tarpe bus
Vis toks veiklus ir energingas.
Jo žodis niekad nepražus
Kaip aras laisvas ir galingas.

Taip, Tu, vaikams juk Ateities
žvaigžde spindėsi nuolatos
Ir balsas Tavo dirbti kvies
Vis garbei Dievo ir Tautos.

    K. Pažėraitė

1922 m. lapkritis
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MANO DAINA

Jurgiui Krasnickui

Kai išvydau tarp jaunuolių
Tave, skelbiant kilnią mintį,
Supratau kas Tu, ką ginti
Atėjai Tu čion drąsuoliu.

Aš daina pavasarine
Pasitikt Tave norėjau!
Ją dainuot pasižadėjau,
bet ranka šalta, ledine
Kažkas stabdė... Ir tylėjau.

Vis tylėjau, nors kentėjau.
blaškės dainos, skausmo pintos
Nelinksmų minčių augintos.
Džiaugsmo stygų nelytėjau:
Jos sustingo užslopintos.

Ir tariau ilgai kovojus:
Kam tos dainos? Kankles sviesiu
Ir skaudžių stygų neliesiu!
Juk ne man šviesus rytojus.
O daina jį nenušviesiu.

Ir tada tarei nušvitęs:
„Tu sutverta dainas tverti,
Jas žmonijai perlais berti.
Tad dainuok, nors sielon kritęs
Skausmas ims Tau perlus verti.

Nenurimsi, jei pamilsi
Vergo pančius – savą kūną.
Juk per jį tau jėgos žūna!
Jei dvasia aukščiau iškilsi,
būk tikra – turi galiūną.“
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Ir giliai įsmigo sielon
Ištarti tie Tavo žodžiai,
Kuriuos gaudžiau aš taip godžiai!
Tu grįžai Tėvynėn mielon,
Aš gi? Tyliu. žodžiai... žodžiai!..

„Jis jau miręs“, vis girdėti.
Tuščias garsas! – Tik nurimęs,
Mums darbų palikęs žymes,
į Tėvynę pailsėti –
Grįžo jis į Ten, kur gimęs.

    Ežerų Karalaitė

Marijampolė, 1922.XI.26

Skiriu K. J.

Padangių miegančios akelės,
žiedų pavasarį pulkai,
Pakvipę pievos ir laukai
Lakštutės drebančios dainelės
Ne tiek viliojo vakarais,
Kaip vienos akys tos ugninės
Ir žodžių balsas sidabrinis.

Klaidžiais gyvenimo takais
Skubiai netyčia susitikę
Ar vėl nueisim į šalis?
Ar nemiegotąsias naktis
Vien atminimuose palikę
Rytojaus laukto besulauksim?
Ar nusigandę vėl nutrauksim
Tyliai pradėtą džiaugsmo dainą
Ir vėl keliausim svetimi?

E! Metai eina ir nueina
Dienas bedugnėn nešdami, – 
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Gyventi, kol šydas juodo rūko
Gražių neuždengė akių;
Dainuoti, kol stygos nenutrūko,
Kol pilnos tonų virpančių;
Mylėk, kol dega didžio ryto – 
Jaunybės spindinti aušra,
Kol rausvos rožės nenuvyto,
Kol širdis meilei atvira.

    žvainys

1922.XII.31

JAU JO NEbėR...

(A. a. J. Krasnicko šviesiajai vėlei)

Jau jo nebėr, jau jo nebėr...
Varpų aidai vaitoja
Ir juodas gedulo mintis
Padangėmis nešioja.

Vos patekėjus iš rytų
Jauna viltis užgeso.
Kaip gęsta žvaigždžių žiburiai
Užgeso ji, užgeso.

Jau jo nebėr, jau jo nebėr...
Ir veltui minios laukia:
Ne jo šauksmai kapų pily,
Tik vėjų vėjai kaukia.

Sesulių gėlės ir rauda,
Draugų pasiryžimai
Lydės jį saulėtais keliais
Ir skaidrins atminimą.
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Jau jo nebėr, jau jo nebėr...
Apleido mūsų šalį.
Ramybės spindulių gausių
Nuleisk jam, Visagali!

    J. Vingius
    1922 m., Muenster, Westfalija

Po tragiškos Jurgio Krasnicko mirties Marijampolės gimnazijos 
moksleiviai masiškai pirko Jurgio atvaizdą. Jais pasekė ir pavasari
ninkai. Tų nuotraukų turėjo būti labai daug išplatinta, nes 1924 m. 
kovo mėn. žurnale „Ateitis“ rašoma: „Ligi šiam laikui už išplatintas 
a. a. Jurgio Krasnicko fotografijas gauta gryno pelno 336 litai 90 cen
tų, kurie Kuopos valdybos nutarimu paskirti mūsų Mirusiųjų pamin
klo statymui Marijampolėje. Pinigai ir likusios fotografijos jau įteikti 
paminklo komitetui. Kuopos norinčios dar gauti minėtųjų fotografijų 
tesikreipia į Paminklo statymo komitetą.“ Apie tokį paminklą tame 
pačiame leidinyje rašoma: „Marijampolės ateitininkai 1923 m. spalių 
mėn. 25 d., švęsdami metines a. a. J. Krasnicko sukaktuves ir kitų mi
rusiųjų ateitininkų paminėjimą, nutarė mirusiems ateitininkų vadams: 
Krasnickui, Endziulaičiui, Matulaičiai ir bendrai visiems mirusiems 
savo draugams statyti paminklą ir šiam reikalui išrinko komitetą. Tasai 
paminklas norima pastatyti toks, kad jis visa savo forma tiktų miru
siems mūsų idėjos darbininkams pagerbti, o toliau jų darbą varančiuo
se keltų dvasią ir ragintų pasišvęsti tai kilniai idėjai. Paminklui vieta 
numatoma Marijampolė, nes dauguma tų darbininkų iš šio krašto kilę 
ir čia mokslus ėję.“ Paminklui statyti komitetą sudarė: kun. V. borise
vičius, kun. A. Dailidė, K. Jonkaitytė, P. Dielininkaitis ir K. šapalas. Ar 
buvo tas nutarimas įvykdytas, nepavyko rasti žinių.

1922 m. lapkričio 30 d. Marijampolės gimnazijos salėje įvyko a. a. 
Jurgio Krasnicko minėjimas, kurio metu prof. Prano Dovydaičio ini
ciatyva įsteigtas Jurgio Krasnicko vardo moksleivių šelpimo fondas, 
ko nebuvo sulaukęs nė vienas tokio amžiaus jaunuolis. Siekta, kad 
galėtų mirusiojo vieton leisti studijuoti bent 10 studentų, kurie nors 
dalinai užimtų a. a. Jurgio Krasnicko vietą. 1924 m. rugsėjo mėn. žur
nale „Ateitis“ rašoma: „1924.VIII.18–19 d. Kaune įvyko ateitininkų 
sendraugių, studentų ir moksleivių bendra konferencija, kurioje buvo 
įvairūs pranešimai. Apie studento Jurgio Krasnicko fondą pranešė 
stud. J. Grinius. 1923–1924 m. turėta pajamų 6380 litų 38 centai ir 
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5048 litų 27 centai išlaidų. Lieka rugsėjo 15 d. 772 litai 11 centų [čia 
turbūt padaryta korektūros klaida, nes išlaidų ir likučio suma nesu
tampa su pajamomis – G. L.].“

1962 m. spalio mėn. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuvių 
dienraštyje „Draugas“ išspausdintas Mykolo Krupavičiaus straipsnis 
apie Jurgio Krasnicko gyvenimą ir veiklą „Kovinga jaunyste pasistatė 
paminklą“. 1970 m. JAV Monika Liulevičienė (1904–1994) Obelijos 
Nendrės slapyvardžiu išleido romaną „Antroji banga“, kurio pagrin
dinis veikėjas Jurgis Klevas (Jurgis Krasnickas), o 1971 m. Karolė 
Pažėraitė (1903–1988) – romaną „Anapilio papėdėje“, kurio pagrin
dinis veikėjas Jurgis Tauras (Jurgis Krasnickas). 1972 m. birželio mėn. 
JAV lietuvių mėnesiniame kultūros žurnale „Aidai“, minint Jurgio 
Krasnicko gimimo ir mirties sukaktis, Vincentas Liulevičius paskelbė 
straipsnį apie jo gyvenimą ir veiklą. 1972 m. JAV Studentų ateitininkų 
sąjunga išleido knygą „Jurgis Krasnickas. 50 metų mirties sukakčiai 
atminti“ (redaktorius Vincentas Liulevičius).

Jurgis Krasnickas nebuvo nei ministras, nei garsus mokslininkas, 
nei kokia nors kita įžymybė. Jis buvo tik energingai besiformuojantis 
jaunas vyras, galėjęs iškilti iki filosofų Stasio šalkauskio ar Prano Do
vydaičio lygio, jaunystės laiką panaudojęs geram tikslui, savo jėgas 
skyręs Dievui ir Tėvynei.
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Gyvenimas, skirtas tarnauti Dievui, Lietuvai, žmogui

būna žmonių, kurie savo gyvenimu palieka ryškų, ilgai neišdylantį 
pėdsaką Tėvynėje ir gimtinėje. Nedidelio Prienų rajono balbieriškio 
miestelio gyventojai didžiuojasi, turėdami miestelio istorijoje tokį 
žmogų. Retas balbieriškietis nežino Mykolo Krupavičiaus gyvenimo 
credo: „Mylėk Viešpatį Dievą už viską labiau, artimą – kaip pats save, 
o Tėvynę – už save labiau.“

Prelatas Mykolas Krupavičius gimė 1885 m. spalio 1 d. bal-
bieriškyje, tuometinėje Rusijos imperijoje. Jo tėvas Pranciškus Krupa-
vičius yra gimęs baudžiauninko šeimoje. Panaikinus baudžiavą 
Krupavičiai, jau laisvi ūkininkai, gyveno Navininkų kaime, Krokia
laukio parapijoje, Alytaus apskrityje.

Pranciškus Krupavičius vedė balbieriškio miestelio ūkininkaitę 
Rozaliją Malinauskaitę, su ja susilaukė ir augino sūnų Mykolą ir tris 
dukras – Melaniją, Veroniką ir Mariją. balbieriškio dvare Pranciškus 
turėjo gerą tarnybą – jis buvo spirito varyklų mechanikas ir aludaris. 
Tame dvare šeima ir gyveno. Dvaras buvo grafienės Vodzinskienės 
nuosavybė. Jam dar priklausė daug palivarkų – Juozapavas, 
Tadeušavas, Marynka, Liudvikavas ir kiti. Grafienė nesugebėjo gerai 
tvarkyti savo turto ir dvarai vėliau buvo parduoti iš varžytynių. Juos 
nupirko lenkas žaltauskas.

Čia norisi įvykiuose peršokti į priekį – jau būdamas Nepriklauso
mos Lietuvos ministras ir vykdydamas savo garsiąją žemės reformą 
M. Krupavičius lenko žaltausko dvarus išparceliavo. balbieriškio dva
ro centrą, kuriame ir gimė, su 25–30 hektarų žemės pavedė Lietuvių 
moterų katalikių draugijai su sąlyga, kad ten būtų įkurta mergaičių 
žemės ūkio mokykla jaunoms dzūkaitėms šviesti.
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Nepavykus Lietuvoje susikurti sau ir savo šeimai turtingo 
gyvenimo, Mykolo tėvas išvyko į Ameriką, palikęs žmoną ir keturis 
mažamečius vaikus. Tuo metu Krupavičių šeima gyveno Igliškėliuose. 
Amerikoje Pranciškui Krupavičiui nelabai sekėsi susirasti gerus 
darbus, padėti Lietuvoje likusiai šeimai jis negalėjo ir į Lietuvą jau 
nebegrįžo. be to, dar atsitiko nelaimė – Čikagoje, dirbdamas fabrike, 
tapo invalidu ir gyveno Čikagos miesto prieglaudoje, o čia dar viena 
nelaimė – bešluojantį gatvę jį suvažinėjo sunkvežimis...

Apie tėvą M. Krupavičius žinojo iš motinos pasakojimų: kad mo
kėsi užsienyje, gal belgijoje, kad turėjęs filosofijos daktaro diplomą... 
Kad tėvas buvo išsilavinęs žmogus, Mykolas suprato jau paaugęs, kai 
tėvo knygų bibliotekoje rado įvairaus mokslinio turinio prancūzų, len
kų ir rusų kalbomis knygų su jų savininko parašu – Francois Krupa-
viczus.

Motinos tėvui Raulynui Malinauskui taip pat teko patirti bau
džiauninko gyvenimo ir dalyvauti 1863 metų sukilime. Raulynas Mali
nauskas, panaikinus baudžiavą, gavo 30 margų (30 margų, arba vienas 
valakas, buvo apie 21 hektarą) žemės. Jis buvo šviesus žmogus – mo
kėjo skaityti ir rašyti ir, jau būdamas laisvas pilietis, išrinktas pirmuoju 
balbieriškio valsčiaus viršaičiu.

Mykolo motina buvo baigusi pradžios mokyklą, o tais laikais tai 
reiškė, jog ji yra prasilavinusi. Rozalija Malinauskaitė-Krupavičienė 
buvo šviesi ir sumani moteris, kitaip nebūtų sugebėjusi, šeimos tėvui 
išvykus į Ameriką, viena auginti ir leisti į mokslus vaikus. Ano meto 
balbieriškio miestelio gyventojų kalba buvo lenkiškai lietuviškas žar

Gimtasis M. Krupavičiaus namas balbieriškio dvare
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gonas, taip kalbėjo ir Malinauskų šeima, nors jie save laikė tikrais 
dzūkais, o lenkiškai kalbėdavo tik iš įpratimo. Su savo vaikais Roza
lija Krupavičienė nuo mažų dienų bendravo tik lietuviškai, nors labai 
norėjo išmokyti juos gerai kalbėti ir lenkiškai, nes buvo įsitikinusi, jog 
kiekvienam žmogui naudinga mokėti kelias kalbas.  

Visa M. Krupavičiaus vaikystės aplinka augino jį savarankišką, 
darbštų ir, be abejo, savo tėvynės patriotą. Igliškėlių pradinėje mo
kykloje mokėsi pas 
mokytoją Jasaitį. bū
damas devynerių metų 
baigė tris mokyklos 
skyrius. Rozalija Kru
pavičienė, nors ir sun
kiai pragyvendama, 
buvo pasiryžusi bent 
sūnui sudaryti galimy
bę siekti mokslo. Ka
dangi jis buvo dar per 
jaunas mokytis toliau, 
tai liko toje pat moky
kloje mokytojo pava
duotoju.

Tai buvo apie 
1890–1892 metus – 
mokyklose uždraus
ta tarpusavy kalbėtis 
lietuviškai, o Igliškėlių 
pradinė mokykla pačiu rusifikacijos siautėjimo laiku buvusi visa lietu
viška. Nors mokytojai mokyklų inspektavimo pareigūnų akivaizdoje 
kalbėdavo tik rusiškai, bet mokyklose (be mokytojų žinios) buvo skai
toma slapta lietuviška spauda – laikraščiai ir knygelės. M. Krupavi
čiaus atsiminimų knygoje yra knygnešių pavardės. Knygoje rašoma, 
kad į Igliškėlių mokyklą lietuviškų laikraščių atnešdavo Jurgis Vaičiu
lionis iš Mergašilio, Juozas Ambraziejus iš Panosupio ir Viktoras Vit
kauskas iš Putriškių. Slaptą lietuvišką spaudą jau paauglystėje platino 
ir Mykolas.

Tolesnius M. Krupavičiaus mokslus nulėmė į jų namus užsuku
sio pono patarimas stoti mokytis į Veiverių mokytojų seminariją. Jo 
žodžiais tariant, tai prieinamiausia mokykla neturtingiems žmonėms. 
Tas ponas buvo vėliau garsus lietuvių dailininkas Antanas žmuidzina

M. Krupavičius, baigęs Veiverių mokytojų 
seminariją
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vičius, prieš tai pats baigęs tą mokyklą. Po ilgų svarstymų, pasitarimų 
su giminėmis motina apsisprendė ir 1900 metų rudenį Mykolas jau 
buvo mokytojų seminarijos studentas.

Veiverių mokytojų seminarijoje

Veiverių mokytojų seminarija tikrai priklausė prie pigių mokyklų. 
Už mokslą mokėti beveik nereikėdavo. Daugumai mokinių buvo duo
damos stipendijos ir dar nemokamai vadovėliai.

Rusijos caras Aleksandras II, panaikinęs baudžiavą ir įvedęs vi
siems prieinamą mokslą, savo tikslui Lietuvoje siekti ir įsteigė Veive
rių mokytojų seminariją. Caro potvarkiu Veiverių seminarijoje galėjo 
mokytis tik lietuvių tautos jaunuoliai, merginos nebuvo priimamos. 
Naujoje mokykloje buvo jau pažįstama, tik daug griežtesnė rusifikaci
nė drausmė, kurios tikslas buvęs lietuvį paversti rusu. Jokio pasigailė
jimo nebuvo tiems, kuriuos sugaudavo su lietuviška spauda rankose.

baigus mokyklą M. Krupavičiui buvo parašyta gana palanki ates
tacija-charakteristika, bet įrašyti keli žodžiai, kurie galėjo sudaryti 
daug sunkumų, ieškant mokytojo vietos – tai: „nepataisomas lietuvis“ 
ir „įtartinas režimo priešas“. šie įrašai kėlė nerimą, bet gauti mokytojo 
darbą jie nesutrukdė.

Prastas maitinimasis vien iš mažos stipendijos padarė savo – My
kolas jautėsi labai nusilpęs ir 1905 metais, jau turėdamas mokyklos 
baigimo atestatą, pasiryžo nuvažiuoti į Kauną pas gydytoją pasitikrin
ti sveikatą. Rado ligą – džiova... Grįžusį pas motiną jį gydė kaimo žoli
ninkės: gydė miegu, lašinukais, žolelėmis ir pasivaikščiojimais gryna
me ore. Kitokiam gydymui nebuvo pinigų, o ligą nugalėjo tikriausiai 
jaunystė.

Veiverių mokytojų seminarija turėjo gerą vardą, bet lietuviai, bai
gę tą mokyklą, galėjo įsidarbinti Lenkijoje arba Rusijoje – Lietuvoje 
jiems dirbti buvo uždrausta. Kauno ir Vilniaus gubernijos lietuviams 
buvo visai uždarytos. Vis dėlto Mykolas ir dar du jo draugai nutarė 
kreiptis į Kauno mokytojų vadovybę. Gavę neigiamą atsakymą jau
nuoliai išdrįso pareikšti, kad tai neteisinga, kad Lietuva yra lietuvių 
žemė ir lietuviai turi dirbti Lietuvoje. Tai jau buvo revoliucingos min
tys.

M. Krupavičius mokytojauti pasirinko Lenkiją ir dvejus metus 
dirbo mokytoju Lomžos apskrities kaimelių mokyklose. Lomžos aps
krityje buvo daug lietuvių, netgi susikūrusių lietuvių klubų, kurių vei
kla, aišku, buvusi nelegali. Čia Mykolas sutiko ir bendravo su žinomu 
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lietuvių patriotu, dzūku iš Krosnos, kunigu Vincu Aleksandravičiumi, 
taip pat su poetu Ksaveru Sakalausku-Vanagėliu, kuris mokytojavo 
Lomžos priemiestyje Piontnicoje.

1907 metais prašymas dirbti Lietuvoje buvo patenkintas. Jis gavo 
paskyrimą į Papilę dirbti mokytojo padėjėju. Su dideliu džiaugsmu 
grįžo į Lietuvą M. Krupavičius, bet jo svajonė buvo siekti aukštojo 
mokslo – tam jis taupė algos pinigus, uždarbiavo privačiomis pamoko
mis. Padirbęs vienus mokslo metus Papilėje – ryžosi.

Seinų kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje

M. Krupavičių viliojo ir miškininkystės mokslai, bet tikriausiai 
nugalėjo vidinis dvasingumas. Pasirinkęs kunigystę, 1908 metais įsto
jo į Seinų kunigų seminariją. Seinai buvo lietuviškas kraštas, lenkiš
kos Seinų krašto dalies ne tik kaimai ir miesteliai, bet ir pievos turėjo 
lietuviškus vardus. Seinų krašto lietuviai buvo tikri dzūkai su savo 
teigiamomis ir neigiamomis savybėmis, su poetiškais polinkiais, su 
dzūkiška daina... Seinų dzūkams religija buvo lygiai brangi, kaip ir 
tautybė... Ta aplinka tik stiprino kunigų seminarijos klierikų lietuvybę. 
Seminarijoje tuo laiku tik vienas profesorius buvo lenkas, o visi kiti – 
lietuviai. žinoma, viskas greitai keitėsi ir 1913 metais, M. Krupavičiui 
išeinant iš seminarijos, lenkų profesorių jau buvo žymi dauguma. Lie
tuvių visuomenei ir tautai Seinų kunigų seminarija davė daug kilnių 
asmenybių, tad jos vardo iš Lietuvos istorijos niekas negalės ištrinti.

Seinų kunigų seminarijos rūmai. Fotografuota apie 1910 m.

MyKOLAS JERONIMAS KRUPAVIČIUS



286

1913–1917 m. M. Krupavičius studijavo Petrapilio imperatoriškoje 
dvasinėje akademijoje. Savo atsiminimuose rašo, jog jam ši akademija 
pasirodė tarsi liūdnas 1832 metais caro Nikolajaus I dekretu uždaryto 
Vilniaus universiteto likutis. Didelė ir labai vertinga Vilniaus univer
siteto biblioteka buvo padalinta: dalis teko Kijevo universitetui, likusios 
Petrapilio universitetui ir Petrapilio dvasinei akademijai. Studentams iš 
Lietuvos ta biblioteka buvo stipri gija, palaikanti ryšį su Lietuva.

Prastas maistas, skurdokos gyvenimo sąlygos bendrabutyje pir
maisiais studijų metais M. Krupavičiui buvo kaip sunkūs išbandymai, 
nes jo sveikata stojant į dvasinę akademiją buvusi neypatingai stipri. 
be to, kilo karas... Trečiaisiais studijų metais sveikata labai nusilpo. 
Padėjo tėviškas akademijos rektoriaus rūpestis. Mykolas buvo atlei-
stas nuo visų mokesčių akademijoje, pagerintos gyvenimo sąlygos 
bendrabutyje.

į metų pabaigą sustiprėjo tiek, kad išdrįso priimti pasiūlymą eiti 
nukentėjusiems nuo karo lietuviams šelpti draugijos pirmininko parei
gas Taline, todėl tame mieste teko dažnokai lankytis. Vasaros atosto
gas taip pat praleido Taline, nes sutiko keliems mėnesiams pavaduoti 
sveikatos taisyti išvykusį kleboną.

Nuo 1910 metų, nuo mokslų Seinų seminarijoje laikų, M. Kru-
pavičius dalyvavo Lietuvos ateitininkų organizacijoje, kurios pirmuo
ju sumanytoju ir įkūrėju jis visada laikė profesorių Praną Dovydaitį. 
Ryšius su ateitininkų organizacija Mykolas palaikė visada.

Po studijų

1914-06-13 M. Krupavičius įšventintas į kunigus Marijampolės 
šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po mokslų Petrapilio dvasinėje aka
demijoje jam teko gyventi Voroneže ir dirbti vaikinų gimnazijos kape
lionu. Mieste buvo laikinai įsikūrę daug lietuvių, bėgusių nuo karo. 
Pabėgėlių vaikams Lietuvos visuomenės veikėjo Martyno yčo (vėliau 
pirmasis Nepriklausomos Lietuvos finansų, susisiekimo bei preky
bos ir pramonės ministras) rūpesčiu Voroneže buvo įkurtos kelios 
lietuviškos mokyklos. Tai pritraukė dar daugiau lietuvių į tą miestą.  
M. Krupavičiui, jau gyvenusiam nepriklausomos Lietuvos idėjomis, 
kuriomis dalinosi lietuviai, veiklos buvo daug. 1917 metais įkūrė Lie
tuvos krikščionių demokratų partiją, Voroneže buvo įkurta Vyriausia 
lietuvių tautos taryba.

Rusijoje kilo revoliucija. Vėliau M. Krupavičius savo atsimini-
muose rašė, kad vyko kova „visų su visais“, dažnai būdavo sunku 
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suprasti, kas už ką. Už savo lietuvybę 
palaikančią veiklą jis pasijuto persekioja
mas, bute buvo daromos kratos, surinkti 
LKD partijos dokumentai, tuo laiku veiku
sio Katalikų veikimo fondo atsišaukimai, 
dalis privačios korespondencijos, pareika
lauta neišvykti iš Voronežo. Netrukus po 
kratų lietuvės moterys Mykolą įspėjo, kad 
jam reikia bėgti, nes joms pavyko sužinoti, 
jog naktį posėdžiavęs Voronežo revoliu
cinis tribunolas nutarė areštuoti Vyriau
sios lietuvių tautos tarybos narius, daug 
krikščionių demokratų veikėjų, o kunigui 
M. Krupavičiui įvykdyti mirties bausmę. 
Teko bėgti, teko įveikti daug sunkumų, kol 
1918 metų gegužę pasiekė Lietuvą.

Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo darbuose

Lietuvoje M. Krupavičius iš karto įsi
traukė į Lietuvos valstybės atkūrimo darbus. 
Pirmiausia buvo Seinų vyskupo paskirtas Griškabūdžio klebonu, ta
čiau netrukus to paties vyskupo pasiųstas dirbti Lietuvos taryboje. 
Jam patikėtas svarbus ir atsakingas darbas – važinėti po Lietuvos kai
mus ir miestelius ir aiškinti žmonėms apie valstybės nepriklausomybę.

1918 m. gruodžio 1 d. M. Krupavičius buvo išrinktas žemės refor
mos komisijos pirmininku, vėliau, 1920 m. balandį, Steigiamojo Seimo 
nariu. Po ilgai trukusių ginčų Lietuvos Steigiamasis Seimas 1922 m. 
vasarį priėmė M. Krupavičiaus siūlytą žemės reformos įstatymą, ku
riame buvo pažymėta ne daugiau kaip 80 ha žemės norma, taip pat 
nusavinant ir vandenis bei miškus, jei jų plotas būtų didesnis kaip 25 
hektarai. Naujakuriai už gautą žemę 36 metus turėjo mokėti simboli
nius išperkamuosius mokesčius, priklausomai nuo žemės rūšies (0,5–7 
litus už hektarą per metus).

Čia norisi trumpai paminėti situaciją Lietuvoje prieš žemės refor
mą: stambiųjų žemvaldžių rankose buvo 692 000 ha lauko žemės, 564 
000 ha miškų ir apie 55 000 vandenų. Visas šis turtas buvo valdomas 
1600 savininkų, iš kurių 87 procentai buvę nelietuviai. Tuo tarpu Lie
tuvoje buvo apie 60 000 bežemių ir apie 40 000 mažažemių.

Kunigas M. Krupa
vičius su seserimis. 
Stovi iš kairės Vero
nika ir Marytė, sėdi 
Melanija ir kunigas
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Lietuvos Steigiamajame Seime ne vi
siems tiko naujasis žemės reformos įstaty
mas, tačiau šią reformą gynė ir apgynė Kata
likų bažnyčia, kai šį klausimą iškėlė šventojo 
Sosto pasiuntinys arkivyskupas A. Zechinis 
1922 m., pirmą kartą susirinkus Lietuvos 
Vyskupų Konferencijai. bažnyčia ir LKDP 
rado bendrą vardiklį, grindžiamą Katalikų 
bažnyčios mokymu: „žemė negali būti su
telkta dvarininkų rankose, nes Dievo noru 
žemė privalo tarnauti visai žmonijai, o tuo turi 
pasirūpinti teisėta žmonių valdžia. žmonės 
privalo paklusti tokios valdžios įstatymams, 
o ji savo ruožtu privalo užtikrinti teisingu
mą“. Palaikanti žemės reformą dvasininkija 
rėmėsi ir popiežiaus Leono VIII enciklikos 
teiginiais, jog Dievas „yra paskyręs žemę 
žmonėms, tačiau jos nėra padalinęs – palikęs 
tai pačių žmonių valiai ir jėgoms“. Popiežius, 
siekdamas žmonių gerovės, pasisakė už tai, 
kad kuo daugiau jų turėtų nuosavos žemės.

1923 metais M. Krupavičius paskirtas žemės ūkio ministru. Atėjo 
ilgai puoselėtų idėjų įgyvendinimo metas. Dar studijuojant Seinų ku
nigų seminarijoje Mykolui didelį įspūdį darė Seinuose dirbęs kunigas 
Juozas Vailokaitis, Kauno gubernijoje prelatas Olšauskis, rusų Dūmos 
atstovas kunigas Jarulaitis, superkantys nusigyvenusių dvarininkų 
dvarus ir juos išparceliuojantys mažažemiams ir bežemiams. Gal tai ir 
turėjo įtakos tolesnei M. Krupavičiaus politinei veiklai. Vėliau jis tuos 
dvasininkus vadino pirmaisiais žemės reformatoriais Lietuvoje.

1923–1926 m. M. Krupavičiaus gyvenimo tikslas buvo įvykdyti 
jau suprojektuotą žemės reformą, kuri vėliau buvo laikoma pačia pa
žangiausia Europoje. Per tuos trejus metus, remiantis sudarytais teisi
niais aktais, buvo išdalyta daugiau negu 416 000 hektarų dvarų žemės 
bežemiams ir mažažemiams valstiečiams, sukurta apie 35 tūkstančius 
naujakurių ūkių. Plėtojosi žemės ūkio kooperatinis judėjimas. žemės 
reforma leido atsirasti socialiai aktyvių ir brandžių vidutinių ūkininkų 
sluoksniui ir sustiprino Lietuvą kaip agrarinę valstybę.

būtina pabrėžti valstybės paramą gavusiems žemės ir pradėju
siems naujai ūkininkauti. Kartu su gaunamais žemės sklypais vyriau
sybė skyrė pinigines pašalpas ir paskolas pirkti sėklai, žemės dirbimo 

M. Krupavičius – 
žemės ūkio  
ministras 1923–
1926 m.
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inventoriui, statybinėms medžiagoms. žemės reformos metu parce
liuojant dvarus buvo paskirstyta pašalpų:

1923 metais – 2 578 000 Lt,
1924 metais – 4 050 000 Lt,
1925 metais – 4 436 000 Lt,
1926 metais – 5 000 000 Lt.

Tačiau ne viskas buvo visiškai sklandu. žemės ūkio ministro  
M. Krupavičiaus vykdyta žemės reforma sulaukė didelio pasipriešini
mo. Labiausiai priešinosi lenkai dvarininkai, jie per savo atstovus Stei
giamajame Seime ir net Vatikane bandė sukompromituoti ir ministrą, 
ir jo vykdomą reformą. ypač per Vatikaną, nes M. Krupavičius kaip 
kunigas privalėjo klausyti aukštesniųjų dvasininkijos atstovų nuomo
nės. Nors ir labai puolamo ir skundžiamo Vatikanas M. Krupavičiaus 
ne tik nenubaudė, bet net neįspėjo.

Kunigui M. Krupavičiui būnant žemės ūkio ministro poste buvo 
atlikta daug ir kitų Lietuvos valstybei svarbių darbų, susijusių su že
mės ūkiu: įsteigta Dotnuvos žemės ūkio akademija, 14 žemės ūkio mo
kyklų, parengta apie 60 miško ūkio specialistų. Kaip pagalba ūkinin
kams įkurta 280 javų valymo punktų, 23 vaisių ir daržovių džiovinimo 
punktai, 266 pieno perdirbimo bendrovės, 194 pieninės, 46 linų perdir
bimo punktai, 2 elevatoriai. Tos kadencijos Seimo buvo nuveikta dau
gybė darbų, kuriuose M. Krupavičius, kaip vyriausybės narys, taip pat 
aktyviai dalyvavo. Tai buvo išmokėtos skolos Anglijai ir Prancūzijai, 
įsteigta 10 mokytojų seminarijų, 68 vidurinės mokyklos, 48 aukštes
niosios mokyklos, 2124 pradžios mokyklos, ligonių kasos, atidaryta 
nemažai naujų ligoninių, buvo atliekami ir kiti valstybės stiprinimui 
reikalingi darbai.

Vėliau istorikas Edvardas Gudavičius už M. Krupavičiaus nuo
pelnus jį net sulygino su Vytautu Didžiuoju, teigdamas, jog žemės 
reforma buvo didžiulis socialinis lūžis, po kurio Lietuva iš atsilikusio 
baudžiavinio krašto tapo sparčiai besivystančia savarankiškų ūkinin
kų tauta. M. Krupavičius suprato ir garsiai sakė, kad įtvirtinti valsty
bingumą bus pajėgi tik tauta, turinti tvirtą pagrindą, kurį turi sudaryti 
ūkininkai, dirbantys savo žemę. Todėl žemės reforma ne tik transfor
mavo socialinę visuomenės sanklodą, bet ir suformavo platų žemę dir
bančių ir mylinčių tautiečių spektrą.

Per kelerius metus Lietuva ne tik įtvirtino savo valstybingumą, 
pertvarkydama ūkį, pakėlė šalies ekonomiką, bet ir sustiprino tautą, 
leido jai skleistis.
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III Nepriklausomos Lietuvos Seimas. Valstybinis perversmas

į III Nepriklausomos Lietuvos Seimą rinkimus laimėjo kairiosios 
jėgos, susivienijusios su tautinėmis mažumomis. 1926 m. birželio 2 d. 
prezidentu buvo išrinktas Kazys Grinius, o 1926 m. gruodžio 17 d. ge
neralinio štabo pulkininkas Povilas Plechavičius, vadovaudamas daliai 
Lietuvos karininkų, įvykdė valstybinį perversmą, užėmė generalinį 
štabą, areštavo vyriausybės narius ir paleido Seimą. Perversmininkai 
prezidentu skyrė Antaną Smetoną.

į valdžią atėjus tautininkams, krikščionims demokratams vietos 
Lietuvos politiniame gyvenime neliko. Garsesnius krikščionių de
mokratų vadus – Eretą, bistrą, Dovydaitį, Leimoną ir kitus – suėmė, 
uždarė į kalėjimą, o paskui išvežė į Varnių darbo stovyklą. M. Kru
pavičių areštuoti tautininkai nesiryžo dėl to, kad jis kunigas ir kaip po
litikas buvo vienas žinomiausių to meto Lietuvoje, todėl buvo daromas 
spaudimas tiesioginiam jo viršininkui. Vyskupo Karoso pageidavimu 
M. Krupavičius iš krikščionių demokratų partijos pirmininko pareigų 
atsistatydino.

1928 metais naujoji valdžia dekretu pakeitė konstituciją, o 
1929-aisiais pakeitė ir žemės reformos įstatymą. Dvarininkams buvo 
palikta 150 hektarų ir suteikiamos įvairios lengvatos. įsteigta bendro
vės-sindikatai: Lietūkis, Maistas, Pieno centras, kurie nustatė labai 
mažas žemės ūkio produktų supirkimo kainas. Susidarė išaugintų 
ūkiuose gėrybių perteklius, nes bendrovės supirkdavo mažais kiekiais 
arba ir visai nesupirkdavo. Lietuvos ūkininkų gyvenimas pasidarė 
sunkus, Suvalkijoje ūkininkai pradėjo streikuoti. Daug stambesnių 
ūkių jau buvo parduodami iš varžytinių.

buvę prezidentai A. Stulginskis ir K. Grinius bei buvę ministrai ir 
kiti įžymūs žmonės pabandė priešintis – parašė naujai vyriausybei gerai 
motyvuotą memorandumą. Reaguodami į jį tautininkai uždraudė krikš
čionių demokratų partiją. Smetoninio režimo persekiojamam prelatui 
M. Krupavičiui teko išvykti iš Lietuvos. Jis vėl kuriam laikui pasinėrė į 
mokslus; studijavo Prancūzijoje – Lilio ir Tulūzos universitetuose.

1930 metais prelatas grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas į Garliavą 
antruoju vikaru. Kunigai stebėjosi tokiu vyskupo nutarimu, bet pats 
M. Krupavičius be ginčų tyliai pradėjo eiti vikaro pareigas. 1931 me
tais vyskupas paskyrė jį Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijos 
profesoriumi. šias pareigas M. Krupavičius ėjo trejus metus. 1933 me
tais buvo paskirtas Veiverių, o vėliau – Kalvarijos parapijos klebonu 
ir dekanu.
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Paskutinį kartą į politinę veiklą M. Krupavičius bandė grįžti jau 
nacių okupacijos metais, kai hitlerininkai pradėjo atiminėti iš ūkininkų 
žemes: pirmiausia iš žydų, lenkų ir rusų. Tuomet drauge su buvusiu 
prezidentu K. Griniumi ir žemės ūkio ministru Jonu Aleksa jis pasirašė 
vokiečių okupacinei valdžiai adresuotą memorandumą, kuriame buvo 
reikalaujama sustabdyti Lietuvos žemių kolonizaciją ir grąžinti ūki
ninkams ūkius, neatsižvelgiant į jų tautybę. To užteko, kad prelatas M. 
Krupavičius 1942 m. gruodžio 5 d. būtų gestapo suimtas ir nubaustas 
devynis mėnesius kalėti Eitkūnuose ir Tilžėje. Dar po metų jis buvo 
internuotas basųjų karmelitų Regensburgo vienuolyne. Pasibaigus 
karui 1945 m. balandžio 25 d. M. Krupavičius Vokietijoje persikėlė į 
Viurcburgą, kur buvo lietuvių tremtinių stovykla. Čia vėl rūpinosi pa
bėgėliais iš Lietuvos, padėdamas jiems kur nors apsistoti ir gauti mais
to kortelių. 1945 m. balandžio 8 d. Viurcburge atsikūrė jau Lietuvoje 
pradėjęs veikti Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) ir 
1945 m. birželio 15 d. M. Krupavičius buvo išrinktas šios organizacijos 
pirmininku. Karo ir okupacijų nublokštus į Vakarus tautiečius jis vadi
no „politine išeivija“, tačiau jam rūpėjo ir tautiečiai, likę už „geležinės 
uždangos“. 

Jau 1946 metų pradžioje jis, kaip VLIK pirmininkas, kreipėsi į 
Prancūzijos, Didžiosios britanijos, JAV, Kinijos vyriausybes ir į šven

Diktuojant atsiminimus. Iš kairės: dr. Vladas Literskis, prelatas M. Krupavičius, 
dr. Petras Karvelis
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tąjį Sostą pareiškimu, kuriuo buvo prašoma demokratinio pasaulio, 
užsibrėžusio ginti žmogaus teises, pagalbos  lietuviams, kenčiantiems 
nuo sovietų okupantų. 1954–1955 m. VLIK persikėlė į Ameriką, kur 
1955 m. lapkričio 27 d. Niujorko sesijos metu M. Krupavičius oficialiai 
pasitraukė iš šios organizacijos pirmininko pareigų.

1946 metais Vokietijoje buvo atkurta Lietuvių krikščionių demo
kratų sąjunga, kurios pirmininku išrinktas M. Krupavičius. 1950-aisiais 
jis išrinktas Pasaulio LKDS pirmininku iki gyvos galvos. 1956 metais 
persikėlė gyventi į Ameriką, kur labai stengėsi padėti lietuvių ben
druomenėms išlaikyti lietuvybę.

1948 metais M. Krupavičius buvo pakeltas Romos prelatu.
Keletą paskutinių savo gyvenimo metų jis diktavo atsiminimus, 

kuriuos užrašė dr. Vladas Literskis ir išleido jau po prelato mirties 
1972 metais Čikagoje.

M. Krupavičius mirė 1970 m. gruodžio 4 d. Čikagoje, palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Dukterėčios G. Jarumbavičiūtės pastangomis 2006 m. rugsėjo 19 
d. M. Krupavičiaus palaikai buvo atskraidinti iš JAV į Lietuvą ir palai
doti Kaune, prie PRISIKėLIMO bažnyčios, tuo išpildant jo paskutinį 
norą.

   

Prelato Mykolo  
Krupavičiaus antkapio 
paminklas šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje,  
pastatytas 1975 me
tais Pasaulio lietuvių 
bendruomenės surinktomis 
aukomis (paminklo  
projektas Jono ir Rimo 
Mulokų; paminklą pastatė 
Antanas ir Marija Rudžiai)
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M. Krupavičius, atlikdamas dvasininko pareigas ir aktyviai daly
vaudamas krašto politikoje, dar bendradarbiavo laikraščiuose: „Vil
niaus žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „šaltinis“, „Lietuvių laikraštis“ 
(Petrapilis), „Vadovas“, „Spindulys“, „Draugija“, „Rytas“, „Lietu
va“, „Tiesos kelias“, „Lietuvos mokykla“, „židinys“, „Pavasaris“, 
„Tėvynės sargas“, „Draugas“, „Sėja“. Redagavo laikraščius: „Ateities 
spinduliai“, „Tiesos kardas“, „Laisvė“, „Tėvynės sargas“, „Laisvoji 
Lietuva“, žurnalą „Krikščionis demokratas“. M. Krupavičius yra pa
rašęs darbų religijos, kultūros, politikos, žemės reformos klausimais: 
„Kunigas dvidešimtojo amžiaus visuomenėje“ (Čikaga, 1920); „į kovą 
už žemę ir laisvę“ (Kaunas, 1920); „Jonas basanavičius“ (Kaunas, 
1927); „Kova už žemę ir ūkininką“ (Kaunas, 1928); „Civilinė santuo
ka“ (Kaunas, 1933); „Krikščioniškoji demokratija“ (Stuttgart, 1948); 
„Lietuviškoji išeivija“ (Castelnuova, 1959); „Kunigas: Dievo ir žmo
gaus tarnyboje“ (Čikaga, 1961); „Atsiminimai“ (juos užrašė dr. V. Li
terskis; Čikaga, 1972). (bibliografija neišsami.)

Mykolo Krupavičiaus testamento ištrauka

Laidotuvės turi būti kuklios – be gėlių ir solistų. Prie karsto turi 
būti kryžius ir lietuviškoji trispalvė vėliava. Nei pamoksle, nei kal-
bose mano asmens neliesti. Pamokslininkas ir kalbėtojai teprimena 
lietuviškai visuomenei tuos idealus, kuriems visą gyvenimą tar-
navau ir skelbiau kiekviena proga: laisva, nepriklausoma Lietuva, 
nenuilstama ir nenutraukiama kova dėl jos išlaisvinimo; rėmimas 
tų institucijų darbu ir finansais, kurios vadovauja tam laisvinimui 
– VLIK’ą ir ALT’ą; išlaikyti lietuvių kultūrą ir lietuvių kalbos meilę; 
išauklėti lietuviškąjį jaunimą taip, kad sugebėtų ir norėtų tęsti kovą 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės išlaikymo lietuviškoje išeivijoje.

To nori ir reikalauja ne tik Tėvynė, bet ir Dievas. 
Katalikuose palaikyti gyvą tikėjimą, nes jis yra stiprus aksti-

nas palaikyti gyvam patriotizmui. [...] Ant pastatyto kapo kryžiaus 
turėtų būti toks sakinys: Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir 
motina, bet virš jų tebūnie Tau Tavo tėvynė Lietuva. [...] 

Kiekvienose Šv. Mišiose prašau Dievą tėvynės laisvės ir pasilikt 
lietuviams tvirtais, ištvermingais ir kovingais patriotais, o katali- 
kams – katalikais. To maldausiu Dievą ir toj vietoj, kurią man paskirs 
dangiškasis Teisėjas. Ypatingai karštai maldausiu Dievą, kad Jis 
padėtų išaugti jaunimui sąmoningais ir kovingais lietuviais patrio-
tais. 
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Mano akis ir krūtinę prašau užpilti lietuviškąja žemele, kurią 
esu gavęs iš savo tėvynės Lietuvos. 

Visų lietuvių prašau maldos už mano sielą. Jei kas mano laidotu-
vių proga skirtų kokią auką, prašau skirti Lietuvių fondui ar Lietuvių 
bendruomenės kultūros fondui lietuviškais klausimais mokslinėms 
knygoms leisti...

         
    Kun. Mykolas Krupavičius

    1968.X.1.

Prelato Mykolo Krupavičiaus atminimui

2003 metais Prano Povilaičio, buvusio Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjungos generalinio sekretoriaus, iniciatyva išeivijoje su
kauptas prelato M. Krupavičiaus archyvas buvo persiųstas į Lietuvos 
istorijos institutą. Archyvą sudaro asmens dokumentai (knygų apie 
M. Krupavičių rengimo spaudai medžiaga, įvairių autorių biografiniai 
straipsniai), kunigo kūrybinis palikimas (nespausdintų tekstų rankraš
čiai ir mašinraščiai, laikraščių iškarpos ir kita bibliografinė medžiaga 
apie prelato rašytinį palikimą, M. Krupavičiaus atsiminimai), kunigo 

2006 m. vasario 16 d. prelatas M. Krupavičius apdovanotas (po mirties) Vyčio 
Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.
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rinkta istorinė medžiaga įvairiais Lietuvos istorijos klausimais, taip 
pat apie žymesnius Lietuvos asmenis, politinės visuomeninės veiklos 
dokumentai, korespondencija.

1975 m. Čikagoje parašyta pedagogo Petro Maldeikio, pirmojo 
prelato gyvenimo tyrinėtojo, jo ilgamečio bičiulio, monografija „My
kolas Krupavičius“; 1980 m. Čikagoje išleista kunigo Juozapo šalčiaus 
paruošta monografija apie M. Krupavičių „Valstybininkas politikos 
sūkuriuose: Prelatas Mykolas Krupavičius, 1885–1970: biografinė 
apybraiža: amžininkų atsiminimai, dokumentai, laiškai“; Vlado Sas
nausko ir Antaninos Venckūnienės parengta knyga „Prelatas Mykolas 
Krupavičius: gyvenimas ir veikla“ (Kaunas, 2005); Ados Urbonaitės 
parengta biografinė apybraiža „Prelatas Mykolas Krupavičius“ (Kau
nas, 2006), Aldonos Vasiliauskienės ir Edvardo Kriščiūno sudarytas 
„Prelatas Mykolas Krupavičius: straipsnių rinkinys“ (Vilnius, 2007). 
(bibliografija neišsami.)

Lietuvos partizanų vyriausiojo kapeliono monsinjoro Alfonso 
Svarinsko rūpesčiu prie namo Vilniuje, Odminių gatvėje nr. 10, kur 
1918 metais gyveno prelatas M. Krupavičius, įrengta ir 2012 m. rugsė
jo 23 d. pašventinta memorialinė lenta prelato atminimui. Toje lentoje 
įrašyti labai prasmingi M. Krupavičiaus testamentiniai žodžiai: „Lie
tuvi, tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau 
Tavo Tėvynė Lietuva.“

Atminimo lentos atidengimo akimirka

MyKOLAS JERONIMAS KRUPAVIČIUS
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M. Krupavičiaus gimtinėje Prienų rajone, balbieriškio miestelyje 
yra įkurta M. Krupavičiaus alėja. Jo vardu pavadinta balbieriškio že
mės ūkio mokykla.

Visas prelato M. Krupavičiaus gyvenimas buvo susijęs su dva
sinių vertybių plėtote, tėvynės atgimimo ir jos stiprinimo siekiu, va
dovaujantis krikščioniška patriotine nuostata. Toks idealas jį nesu
laikomai vedė per visus gyvenimo verpetus, pasitaikiusias negandas. 
Kaip dvasininko, politiko, o ypač sėkmingos tuometei valstybei žemės 
reformos vykdytojo, M. Krupavičiaus vardas niekuomet neišnyks iš 
nepriklausomos Lietuvos istorijos puslapių.

Atminimo lenta ant sienos namo, pastatyto buvusios M. Krupavičiaus gimtinės 
vietoje balbieriškio miestelyje

Dalis skulptūrų iš Mykolo Krupavičiaus alėjos balbieriškio miestelyje

SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė
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balbieriškio seniūnijos Sūkurių 
kaime bendruomenės pirminin
ko iniciatyva koplytstulpyje su 
Rūpintojėliu įtaisytas varpas, 
skirtas Mykolo Krupavičiaus ir 
vietinės poetės Danutės Zieniūtės 
atminimui

MyKOLAS JERONIMAS KRUPAVIČIUS

SCHOLASTIKA CIbULSKAITė-KAVALIAUSKIENė (g. 1943 m. Klydžionių 
kaime, Alytaus raj.) – poetė, rašytoja. Mokėsi butrimonių vidurinėje mokyklo
je, vėliau Daugų žemės ūkio technikume. Išleido devynias eilėraščių knygas 
suaugusiems, dvi – skirtas vaikams, du dainynėlius, keturias knygas dokumen
tinės prozos. Sudarė Jono Arbačiausko prisiminimų knygą Iš kartos į kartą 
(2013) ir kartu su Genovaite švabiene knygą Tarškutis. Muzikos, dainos ir 
šokio kelyje (2012). 2013 metais pasirodė S. Kavaliauskienės romanas Vargo 
bitės, o 2016 – poezijos knyga Sidabriniais voratinklių tiltais. 
Gyvena Alytuje.
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STRESZCZENIA ARTyKUŁóW

JAĆWIEŻ W LAbIRyNTACH CZASU

Krzysztof Wróblewski

WyPRAWA KNIAZIA JAROSŁAWA ŚWIATOPEŁKOWICZA 
PRZECIWKO JAĆWIĘGOM W ROKU 1112

W niniejszym artykule podjęto próbę interpretacji znanej wy
łącznie z ruskich latopisów lapidarnej wzmianki o wyprawie wołyń
skiego kniazia Jarosława Światopełkowicza na Jaćwięgów (1112 r.).  
Z zapisu wynika jedynie, iż wynik ekspedycji okazał się korzystny dla 
strony ruskiej.

Zdaniem części uczonych, nie można wykluczyć ścisłego współ
działania polsko-ruskiego w walce z Prusami. Argumentem świad
czącym na korzyść tej ewentualności miałby być związek czasowy 
między wyprawą na Jaćwięgów podjętą przez Jarosława a łupież
czymi najazdami na pruskie plemię Sasinów organizowanymi przez 
bolesława Krzywoustego, męża siostry Jarosława Światopełkowicza 
– Zbysławy. Z kolei przyrodnia siostra polskiego księcia najczęściej 
bywa uznawana za żonę Jarosława. Tymczasem chronologia pruskich 
wypraw Krzywoustego pozostaje sprawą dyskusyjną. Uzasadnione 
wątpliwości budzi także upatrywanie we włodzimiersko-wołyńskim 
kniaziu małżonka nieznanej z imienia córki Władysława Hermana.

Dzięki sojuszowi z wielkim księciem kijowskim Światopełkiem 
Iziasławiczem bolesław mógł w większym stopniu skupić się na reali
zacji swojej polityki północnej. Zdaniem części badaczy, polski władca 
był w sposób szczególny zainteresowany ujarzmieniem Prusów, któ
rzy mieli wspólnie z Pomorzanami wspierać jego brata Zbigniewa.
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Nie należy zapominać, że w tym czasie aktywną politykę w sto
sunku do nadbałtyckich pogan prowadziła także Ruś. Udany najazd 
wołyńskiego kniazia na Jaćwięż można połączyć więc z militarną ak
tywnością nowogrodzkiego kniazia Mścisława, syna Włodzimierza 
Monomacha. Warto podkreślić, że wkrótce po powrocie z wyprawy 
jaćwięskiej Jarosław podjął skuteczne starania o rękę córki Mścisława.

Nie można wykluczyć, że do porozumienia bolesława Krzywo
ustego z Jarosławem Światopełkowiczem w sprawie jaćwięskiej do
szło w 1109 r. (podczas najazdu niemieckiego króla Henryka V na 
Polskę). Pomoc zbrojna, którą otrzymał ze strony swego szwagra 
bolesław, na pewno nie była bezinteresowna. W ramach rewanżu 
Krzywousty mógł zrezygnować ze swych ewentualnych pretensji do 
Jaćwięży, zainteresowanie którą wykazywała Ruś. Trudno zresztą 
mówić o jakichkolwiek polskich planach uzależnienia Jaćwięgów. Dla 
bolesława Krzywoustego pierwszorzędne znaczenie miały niewątpli
wie sprawy nadbałtyckie.

Kęstutis Subačius

SUDOWOWIE, JAĆWINGOWIE, DAJNOWIE, POŁEKSZANIE. 
SUDOWIA I JAĆWIEŻ
                                                           
Artykuł stanowi zwięzły przegląd kluczowych aspektów rozwoju 

kultury sudowskiej i galindzkiej oraz jej wpływu na kształtowanie się 
plemion litewskich. Autor opiera się na najnowszych opracowaniach 
naukowych z początku XXI w., postrzegając wspomnianą kulturę jako 
kolebkę narodu litewskiego.

Kultura sudowsko-galindzka rozwijała się w epoce neolitu (III-II 
tysiąclecie p.n.e.) w kręgu oddziaływania wysoko rozwiniętej kultury 
pomorskiej (starszej o 500 lat od europejskiej kultury ceramiki sznu
rowej), która z czasem przeistoczyła się w kulturę wielbarską Aistów 
(bałtów). W niej powstały zalążki grup plemiennych Aistów: Sambo
wie, Galindowie, Sudowowie, Kurowie. Następnie na podłożu kultu
ry bałtów na południowo-wschodnich obszarach kultury sudowskiej 
stopniowo rozwinęły się związki plemienne Jaćwingów, Dajnowów  
i Połekszan. Upływający czas nieustannie oddala nas od źródeł nasze
go pochodzenia, tj. kultury bałtów zachodnich (wielbarskiej, sambij
skiej, sudowsko-galindzkiej), a poprzez dziedzictwo kulturowe i histo
ryczne domaga się utrwalania pamięci historycznej. Autor szczególny 
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nacisk kładzie na konieczność lepszego i głębszego poznania swego 
pochodzenia etnicznego, utożsamiania się z pierwiastkiem duchowym 
przodków.

Eugenijus Jovaiša jest pierwszym litewskim historykiem, który 
w swoich pracach w sposób naukowy uzasadnił pochodzenie narodu 
litewskiego oraz jego prakolebkę – areał kultury wielbarskiej Aistów 
zachodnich; gruntownie objaśnił czas powstania plemienia litewskie
go i obszary jego rozprzestrzenienia. Naukowiec zaznacza, że rosyj
scy i polscy badacze powrócili do rozpatrywania kwestii praojczyzny 
bałtów zachodnich u ujścia Wisły i w Sambii. badacz z niepokojem 
obserwuje sposób postrzegania na Litwie różnych wydarzeń histo
rycznych przez historyków, zachęca do odejścia od zakorzenionych 
tradycji tolerujących jordańskie wątki mityczne dotyczące „historii 
Gotów bałtyckich lub północnych”. Autor artykułu przytacza w tym 
kontekście następujące wnioski naukowca: „Pozostałe w zachodniej 
części masywu bałtyjskiego plemiona utworzyły państwo litewskie. 
Jest rzeczą oczywistą, że Litwini i Litwa uważają się za sukcesorów 
historii i tradycji bałtyjskiej, jak również to, że historię bałtów za
chodnich należy postrzegać przez pryzmat dalekosiężnego dziedzic
twa historycznego, stanowiącego podwaliny historii Litwy”.

E. Jovaiša jest pierwszym litewskim historykiem, który przedsta
wił usystematyzowaną, jednolitą, popartą solidnymi naukowymi do
wodami historię pochodzenia narodu litewskiego. Jej syntezę stworzył 
na podstawie wszystkich warstw kulturowych Aistów, począwszy od 
źródeł kultury pomorskiej, wielbarskiej, sambijskiej i galindzkiej po
przez kultury późniejsze. Dokonał on również dogłębnej analizy wiel
kiej migracji Aistów.

Na podstawie informacji zaczerpniętych z dzieła Ptolemeusza  
E. Jovaiša rozpowszechnił jeszcze jedną wiadomość. Odkrył miano
wicie, że opis narodów germańskich zawiera wzmiankę o Sudowach, 
zlokalizowanych na bursztynowym Szlaku, na prawym brzegu Duna
ju (mniej więcej na terytorium obecnej Austrii, nieopodal Wiednia). 
Tam Sudowowie posiadali kolonię (obejmującą obecną Styrię, Ka
ryntię, część Austrii na zachód od Wiednia, bawarię oraz ziemię sal
zburską – z północną granicą na rzece Dunaj) naprzeciwko rzymskiej 
prowincji Noricjum. Najprawdopodobniej służyła ona zapewnieniu 
właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa szlaku. Ta pochodząca 
z II wieku wzmianka o Sudowach w środkowej części Europy rzuca 
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nowe światło na poziom rozwoju ich kultury oraz stosunków handlo
wo-kulturowych z Imperium Rzymskim – najbardziej w owym okre
sie rozwiniętym państwem pod względem cywilizacyjnym.

Nazwy etniczne ziem zachowują najgłębszy, niezmienny, najbar
dziej sprawiedliwy i długotrwały element historii i świadectwo wobec 
przyszłości. Niczym w lustrze odbija się w nich pochodzenie narodu 
oraz poszczególne warstwy kulturowe i związane z nimi procesy cy
wilizacyjne. Należy zatem pielęgnować etnonim Sudowia, który jest 
niczym klejnot w koronie narodu litewskiego z zakodowanym jego 
pochodzeniem.

Vaidutis Kučinskas

W POSZUKIWANIU KORZENI GENOMU JAĆWINGóW

badania różnorodności genetycznej współczesnej populacji Li
twy mogą okazać się pomocne w poszukiwaniu odpowiedzi na py
tania dotyczące pochodzenia bałtów i Litwinów oraz ocenie zacho
dzących procesów ewolucyjnych. badaniu poddano osoby z sześciu 
różnych grup etnolingwistycznych Litwy (przedstawicieli północ
nej, zachodniej i południowej Żmudzi oraz wschodniej, zachodniej  
i południowej Auksztoty). Przedmiotem badania były cechy fizyczne 
(dermatoglifika), 12 układów grupowych krwi, 3 warianty polimor
ficznych białek surowicy krwi oraz analiza mitochondrialnego DNA, 
chromosomu y i całego genomu na podstawie markerów (z wyko
rzystaniem najnowszych metod badań biologii molekularnej). Wyniki 
oceniono w oparciu o uogólnione metody statystycznej analizy róż
norodności genetycznej. Na tle innych grup etnolingwistycznych Li
twy przedstawiciele południowej Auksztoty (Dzukowie) wyróżniają 
się pod względem cech dermatoglificznych i poszczególnych warto
ści alleli genów (np.: TPA25, Ab0*A2, P1*1, LW*b). badając grupy 
etnolingwistyczne Litwy w zakresie markerów chromosomu y (do 
badania wykorzystano metody wielowymiarowego skalowania, pod
stawowych komponentów oraz klasteryzacji hierarchicznej) odkryto, 
że przedstawiciele południowej Auksztoty tworzą oddzielny klaster. 
Porównywalne wyniki osiągnięto także badając rozmieszczenie au
tosomalnych alleli polimorfizmu pojedynczego nukleotydu. Stwier
dzono, że w genach reprezentantów południowej Auksztoty nadal jest 
widoczny wpływ genów jaćwieskich.
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Romualdas Grigas

KONTROWERSyJNE ŹRóDŁO – UZUPEŁNIENIEM WIEDZy 
O JAĆWINGACH

W artykule został poruszony wątek domniemanych historycz
nych sąsiadów Jaćwingów na wschodzie. Omówiono również migrację 
starych plemion Aistów (bałtów), zwłaszcza Galindów. Wspomniana 
migracja najprawdopodobniej dotyczyła też samych Jaćwingów. Au
tor zauważa, że proces ten chronologicznie pokrywa się ze szlakami 
wędrówek Ostrogotów i Westgotów, zaświadczając pośrednio, że po
między tymi superetnosami nie było wrogości; mogły ich wręcz łą
czyć pewne wartości światopoglądowe. Jako potwierdzenie tej tezy 
autor przytacza „Księgę Welesa”, zawierającą opowieści kapłanów  
z IX w. Mimo sprzecznych ocen dotyczących samej księgi autor arty
kułu wskazuje na jej wyjątkowe znaczenie dla wyjaśnienia pochodze
nia Ostrogotów. Na podstawie zastosowanych w księdze starosłowiań
skich znaków (używanych przed wprowadzeniem tzw. „cyrylicy”) 
szczep Gotów, zamieszkujący tereny nad Morzem Azowskim i Mo
rzem Czarnym, występuje tu pod nazwą Godów. Natomiast tłumacz, 
dokonujący przekładu na współczesny język rosyjski, wszędzie uży
wa określenia Goci, co może być spowodowane wpływem tradycji 
„germanistycznej”.

Częste potyczki wojenne Godów (Gotów) z Rusinami (z Rusi 
Kijowskiej) świadczą o szczególnie wrogich stosunkach panujących 
między tymi plemionami. Treść wspomnianej księgi ukazuje zupeł
nie inny charakter stosunków pomiędzy Godami (Gotami) i plemio
nami Aistów (bałtów), w szczególności z Galindami i Jaćwingami. 
Dowodzi to w pewnym sensie pokrewieństwa wrodzonych wartości 
kulturowych tych plemion. Istnieją również językowe dowody tego 
pokrewieństwa. Ponadto społeczności te łączył związek państwowy  
(III-V w.), znany jako Gardariki, obejmujący tereny i plemiona pomię
dzy Morzem Czarnym a Morzem bałtyckim.

Pod wpływem wydarzeń historycznych wschodni Godowie 
(Goci) wyruszyli brzegiem Morza Czarnego na południe Europy. 
Jaćwingowie stracili wschodniego sąsiada. Nie zdołali oni utworzyć 
własnego związku państwowego, wycofywali się więc w kierunku 
Prus i Litwy. Zostali pokonani przez lepiej zorganizowanych Słowian 
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i państwo zakonu krzyżackiego. Wymarcie tego niegdyś potężnego 
i dumnego plemienia metaforycznie może być interpretowane jako 
przestroga dla Litwinów i Litwy, iż należy dbać o swą tożsamość  
i miejsce na ziemi.

OKIEM LINgWISTy

Jūratė Čirūnaitė

JAKIE IMIONA NADAWANO bOJAROM POWIATU  
GRODZIEŃSKIEGO W POŁOWIE XVI W.

Imiona chrześcijańskie stanowiły 94,1 % imion nadawanych bo
jarom powiatu grodzieńskiego. Imiona te zostały zapisane w wersji 
kanonicznej i ludowej. Obu tych form używano w zbliżonym za
kresie, z nieznaczną przewagą form ludowych (50,25 %) nad kano
nicznymi (49,75 %). Wyłącznie w postaci kanonicznej zapisano 33 
imiona, tylko w ludowej – 53, w kanonicznej i ludowej – 17 imion. 
Część form mogła być pochodzenia zachodniego i/lub wschodniego. 
Wyłącznie wschodnią formę odnotowano w przypadku 12 imion; 
wyłącznie zachodnią – 8 imion; w formie wschodniej i zachodniej 
zapisano 7 imion. Osób o imionach zapisanych we wschodniej for
mie (161) było prawie dwa razy więcej niż osób, których imiona 
miały formę zachodnią (89). Nie wiadomo też, czy wszystkie osoby, 
których imiona zostały zapisane w formie zachodniej, były wyzna
nia katolickiego, a we wschodniej – prawosławnego. Imion chrześci
jańskich, charakterystycznych wyłącznie dla osób prawosławnych 
(20) w powiecie grodzieńskim było więcej niż typowo katolickich 
(7). Natomiast mniejszej liczbie osób nadano imiona typowo prawo
sławne (38) niż katolickie (56). Te 56 osób, którym nadano imiona 
typowo katolickie, można uznać za katolików (Litwinów lub osoby 
pochodzenia litewskiego), natomiast tylko 38 osób, które otrzymały 
imiona typowo prawosławne, można uznać za prawosławnych (Ru
sinów). Wszystkie pozostałe osoby, którym nadano chrześcijańskie 
imiona, mogły być zarówno wyznania prawosławnego (ortodoksyj
nego), jak i katolickiego.
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Algis Uzdila

CO Z JĘZyKA LITEWSKIEGO ZACHOWAŁO SIĘ  
W NAZWISKACH POLAKÓW
(A–M)

W procesie kształtowania się nazwisk litewskich swój udział ma 
polskojęzyczna kancelaria Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd tak 
wiele zachowanych w nich elementów słowiańskich, w tym sufik
sów: -ausk- (-owsk-), -avič- (-awicz), -evič- (-ewicz), -ick- (-ick-), 
-insk- (-ińsk-), -evsk- (-ewsk-). Poprzez kancelarię, dwór i kościół do 
litewskiego języka potocznego przenikała także słowiańska leksyka. 
Niektóre z tych wyrazów stały się podstawą późniejszych nazwisk, 
np.: Bačkaitis, Bačkauskas, Bačkevičius, Bačkis, Bačkys, Bačkius, 
Bačkulis, Bačkūnas, Bačkus, Bačkutis.

Historia pokazuje, że kultura litewska miała niewielki wpływ 
na kulturę polską, wręcz przeciwnie – sama pozostawała w kręgu jej 
oddziaływania. Na przestrzeni dziejów wielu Litwinów zamieszkało  
w Polsce i uległo polonizacji. Dziś o litewskim pochodzeniu ich po
tomków świadczą nazwiska. W Polsce funkcjonuje sporo nazwisk, 
które mogły ukształtować się jedynie w otoczeniu litewskojęzycznym. 
Odzwierciedlają one identyczne lub niemal identyczne formy nazwisk 
litewskich (Adomenas, Andrukaitis, Atkaczunas, Augustajtys, Balkus, 
Degutis) lub też zachowują jedynie niektóre elementy bałtyjskiego 
pochodzenia (np. sufiksy -uć, -ejko, -ojć, -un, -ul – Boruć, Kłunejko, 
Jankojć, Jasielun, Audul). Wśród analizowanych form są też takie na
zwiska, które nie przetrwały na terytorium Litwy, natomiast zachowa
ły się w otoczeniu polskojęzycznym.

W artykule nazwiska zostały przedstawione w porządku alfabe
tycznym. W niniejszej części autor analizuje pochodzenie nazwisk od 
litery A do M.

 
Vilija Ragaišienė

LEKSyKA ObRAZOWA W GWARACH LITEWSKICH NA 
SEJNEŃSZCZyŹNIE

W artykule analizie została poddana leksyka obrazowa gwar 
litewskich (puńskiej i sejneńskiej) w Polsce – zdrobnienia, frazeolo
gizmy, obrazowe powiedzenia i wyrazy, synonimy, porównania, sło
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wa używane w znaczeniu przenośnym, przekleństwa, wykrzykniki  
i onomatopeje. Zarówno w nagraniach dźwiękowych, jak i w tekstach 
pisanych najwięcej odnotowano zdrobnień, wyrazów o znaczeniu 
przenośnym, porównań i frazeologizmów, natomiast znacznie mniej 
obrazowych powiedzeń i przekleństw.

Celem artykułu jest nie tylko opis leksyki obrazowej w gwarach 
litewskich w Polsce, lecz również ukazanie podobieństw i różnic  
w warstwie leksykalnej pomiędzy badanymi a sąsiednimi gwarami 
południowoauksztajckimi.

Z zebranego materiału wynika, że opowiadania Dzuków z Sej
neńszczyzny oraz innych terenów południowej Auksztoty są ciekawe 
i sugestywne przede wszystkim z uwagi na obrazowy i żywy język, 
wyrażający stosunek emocjonalny mówiącego do przedstawianych 
zdarzeń, zjawisk i ludzi. Leksyka obrazowa nie tylko ożywia narra
cję, ukazuje również światopogląd lokalnej społeczności oraz sposób 
jego wyrażania. Tę warstwę leksykalną cechuje ekspresywność, emo
cjonalność, dynamiczność, a także aspekt oceniający (wyrażenie po
dziwu, dumy, pogardy, lekceważenia itp.). Leksyka obrazowa ożywia 
język, czyni wypowiedź bardziej sugestywną i ciekawszą.

Analiza opisanych w artykule stylistycznych środków ekspresji 
pozwala lepiej zrozumieć zachwyt biskupa Antoniego baranowskie
go (Antanas baranauskas) nad gwarą Dzuków. Spodobała się ona bi
skupowi tak bardzo, że podczas wizytacji duszpasterskiej w Kraśnie 
(Krosna) w 1899 r. zgromadzonym księżom oświadczył: „Po uchyle
niu zakazu druku w języku litewskim niezwłocznie założę dzukowską 
gazetę i dołożę starań, aby gwara Dzuków wiodła prym nad pozosta
łymi gwarami litewskimi”.

Petras Grėbliūnas, Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė

O PRZyIMKACH W GWARZE PUŃSKIEJ (CZĘŚĆ I)

W artykule przedstawiono przegląd użycia przyimków ant, apie, 
arti, be, dėl, iki, į, iš, iš po, ligi, netoli, nuo, pagal, pas w gwarze puń
skiej, która zgodnie z klasyfikacją gwar litewskich należy do dialektu 
południowoauksztajckiego. Z kilku względów system gramatyczny 
gwary puńskiej różni się od wariantu literackiego współczesnego 
języka litewskiego. Chodzi m. in. o użycie przyimka ant w znacze
niu narzędzia, któremu w języku literackim odpowiadają konstrukcje  
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z narzędnikiem: jis labai gražai graino an klerneto (lit. liter. jis labai 
gražiai grojo klarnetu; pol. on bardzo ładnie grał na klarnecie) czy 
też stosowanie niektórych przyimków z celownikiem, które w języku 
literackim takiej rekcji nie mają, np.: ig devintai buvo adarytas (lit. 
liter. iki devintos valandos buvo atidarytas (klubas); pol. (klub) był 
otwarty do godziny dziewiątej). W artykule zastosowano przyjęty  
w gramatykach języka litewskiego podział na przyimki wieloznacze
niowe i jednoznaczeniowe. Przyimki podano w kolejności alfabetycz
nej, a obok transkrybowanych przykładów użycia w zdaniach okazo
wych dodano odpowiedniki w języku literackim. Ze względu na to, że 
tematyka artykułu jest dosyć obszerna, zdecydowano się przedstawić 
materiał w dwóch częściach. W drugiej części zaplanowano prezenta
cję pozostałych przyimków wieloznaczeniowych, przyimków jedno
znaczeniowych oraz nielicznych przyimków zapożyczonych.

NA KRĘTyCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Kazimieras baranauskas

KS. JURGIS DAILIDė (1838-1864)

Ksiądz Jurgis Dailidė (1838-1864) urodził się w Syntowtach (Sin
tautai), w rejonie szackim (šakiai). W 1862 r. ukończył Seminarium 
Duchowne w Sejnach i otrzymał święcenia kapłańskie. Został wika
riuszem w kościele pw. Najświętszej Trójcy w Urdominie (Rudamina).

W nocy z 30 na 31 stycznia 1863 r. w urdomińskim kościele 
ksiądz J. Dailidė przyjął przysięgę powstańczą od około 60 chłopów 
gminy bułhakowsk (buhakovskas, bulakavas). Zgromadził ich wójt 
wspomnianej gminy – szlachcic Julius Letovtas. Tekst przysięgi na
pisał wójt Urdomina – Rodzevičius. O tajnym zaprzysiężeniu donie
siono rosyjskim władzom. Informatorami byli sołtysi wsi bielėnai 
i Strumbagalvė – V. borysovas i Sikorskis. Żandarmi aresztowali 
„sprawców” zajścia, wśród nich księdza J. Dailidė. Przez ponad rok 
przebywał on w więzieniu w Suwałkach, gdzie był przesłuchiwany 
i torturowany. Ostatecznie 13 kwietnia 1864 r. nad ranem został roz
strzelany w Suwałkach (niektóre źródła mylnie podają, że egzekucji 
dokonano 1 kwietnia w Wigrach). Ogółem przeprowadzono 13 egze
kucji, stracono 20 osób. W tamtym okresie pochówek ofiar odbywał 
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się w miejscu rozstrzelania. Na zakopane szczątki ks. J. Dailidė natra
fiono w 1894 r. podczas budowy przepompowni kolejowej (nieopodal 
dawnej elektrociepłowni, nad rzeką Hańczą). Zostały one przeniesio
ne na stary cmentarz rzymskokatolicki w Suwałkach przy ulicy ba
kałarzewskiej. Dzisiaj nie żyje już żaden świadek, nie istnieje żaden 
pomnik, dlatego też i tu dokładne miejsce pochówku nie jest znane.

W 2004 r. władze Suwałk odsłoniły czterokrzyżowy pomnik ku 
czci zamordowanych uczestników powstania styczniowego. Stanął on 
na zachód od miasta w kierunku bakałarzewa, w głównym miejscu 
egzekucji, gdzie rozstrzelano najliczniejszą grupę powstańców.

Gintaras Lučinskas

OSADNICy ROSyJSCy W GMINIE OŁAWA W DRUGIEJ 
POŁOWIE XIX W.

Po zdławieniu antyrosyjskiego powstania styczniowego na Litwie 
nasiliła się rusyfikacja w różnych dziedzinach życia: zakazano druku 
w języku litewskim z użyciem alfabetu łacińskiego, miejscowa lud
ność (katolicy) nie miała prawa do obejmowania stanowisk w pań
stwowych urzędach, ograniczano działalność gospodarczą ziemian 
i katolików. Działania te miały na celu osłabienie siły gospodarczej, 
politycznej i kulturowej lokalnej ludności. Równocześnie przybrała 
na sile kolonizacja. Osadnicy rosyjscy przybywali do miast, planowo 
byli osiedlani również na wsi. Przejmowali oni skonfiskowane majątki 
ziemskie byłych powstańców oraz ziemię państwową. Nowym osad
nikom rozdawano grunty, chociaż ich niedostatek odczuwała także 
ludność autochtoniczna. Dla przybyszy zakładano odrębne osady. 
Przesiedleńców chroniono przed asymilacją, dbając, aby nie ulegli 
rozproszeniu wśród miejscowych chłopów.

1 stycznia 1868 r. nazwę gminy i miejscowości Oława (Alovė) 
zmieniono na Aleksandrowsk (Aleksandrovskas) na cześć ówczesne
go cara Aleksandra II. Mieszkańcy z czasem przywykli do nowej na
zwy gminy, jednak jej centrum nadal nazywali Oławą.

Na terenach należących do dworu w Niemonajciach (Nemunaitis) 
w gminie Aleksandrowsk (Oława) nowo przybyłe rodziny osadzano 
na gruntach dzierżawionych przez fermy w bolnikach (balninkai)  
i Niemonajciach. Rosyjscy włodarze nie pozwolili na ich użytkowanie 
wcześniejszym mieszkańcom (mimo ich usilnych próśb).
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Na wniosek osadników wkrótce nowa miejscowość otrzymała 
nazwę Swiatorieczje. Inną osadę, utworzoną na terenie stanowiącym 
część fermy Niemonajcie oraz część społecznych gruntów rolnych, 
decyzją kolonistów nazwano Pawlowskaja Sloboda. Z pozostałych 
gruntów publicznych oraz z części gruntów wywłaszczonych w miej
scowości Geisčiūnai powstała wieś Wyselok Grigorjewka.

W tym samym czasie do gminy Oława sprowadziło się jeszcze 
więcej osadników. Powstały nowe wsie: Nowonikołajewsk, Makarow-
ka, Jakowlewka. Zamieszkiwali je wyłącznie staroobrzędowcy. Dosyć 
duża część osadników została osadzona we wsi Koleśniki (Kalesnin
kai).

benjaminas Kaluškevičius

SZLAKI ZAKAZANEJ PRASy LITEWSKIEJ  
DO ZIEMI SEJNEŃSKIEJ
    
W artykule zostały omówione szlaki zakazanej prasy litewskiej 

prowadzące do powiatu sejneńskiego (gminy berżniki i Puńsk) w Pol
sce oraz do rejonu łoździejskiego (Lazdijai) na Litwie. W okresie za
kazu druku w języku litewskim (1864-1904) większość mieszkańców 
tego regionu stanowili Litwini. Jednym z celów imperium carskiego 
była rusyfikacja całego terytorium oraz wprowadzenie prawosławia. 
Litwa wówczas nie istniała w oficjalnych dokumentach i na mapach 
– nazywano ją Krajem Zachodnim (Zapadnyj kraj). Wprowadzono 
restrykcyjne środki rusyfikacji – zakaz druku książek w języku litew
skim z użyciem alfabetu łacińskiego oraz obowiązek nauczania w ję
zyku rosyjskim w szkołach podstawowych. Opór wobec zakazu druku 
w języku litewskim miał miejsce również na ziemi sejneńskiej.

Większość zakazanych publikacji na Sejneńszczyznę docierała 
z Małej Litwy (Prus). Dostarczali je nielegalni kolporterzy książek, 
zamieszkujący przygraniczne powiaty regionu. Natomiast ze Stanów 
Zjednoczonych przesyłali je mieszkający tam krewni i znajomi.

W wielu gminach organizatorami kolportowania nielegalnej pra
sy i książek byli wychowankowie seminarium sejneńskiego – zazwy
czaj wikariusze. Zaufanym parafianom  proponowali oni sprowadzanie  
i rozpowszechnianie wśród miejscowej ludności zakazanych publika
cji. Zakazane druki otrzymywali także poprzez swoje osobiste kontak
ty z duchowieństwem z sąsiednich parafii.
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      Początków zorganizowanej działalności należy poszukiwać 
w tajnej narodowej organizacji kleryków, założonej w sejneńskim se
minarium duchownym w 1885 r. Według posiadanej obecnie wiedzy, 
była to pierwsza i jedyna na ziemi sejneńskiej tajna organizacja litew
ska. Działała ona pod nazwą „Źródło” („šaltinis”). Jednym z głów
nych jej celów był kolportaż zakazanej literatury w języku litewskim. 
Założycielem organizacji był pochodzący z parafii Krasna (Krosna) 
kleryk Antanas Staniukynas (1865-1918).

     W artykule ukazano sposoby rozpowszechniania zakazanej 
literatury oraz sylwetki  kolporterów. Podano też bardziej szczegółowe 
informacje, skąd i kto dostarczał prasę do Sejn, Łoździej, gmin berżni
ki, Kopciowo (Kapčiamiestis), Krasnowo, Krasna, Lejpuny (Leipalin
gis), Metele (Meteliai), Mirosław (Miroslavas), Sereje (Seirijai), Świę
tojeziory (šventežeris), Urdomin (Rudamina), Wiejsieje (Veisiejai) 
oraz do parafii Puńsk. Na tych terenach nielegalni kolporterzy książek 
i nauczyciele tajnego nauczania (tzw. „daraktorzy”) byli najaktyw
niejsi. Stanęli oni w obronie litewskiego słowa i języka.   

Rimantas Miknys
LITEWSKI RUCH NARODOWy A DRUKARNIA W SEJNACH

W artykule zostały omówione istotne momenty działania litew
skiego ruchu narodowego, pozwalające na lepsze zrozumienie znacze
nia i dorobku drukarni w Sejnach. 

Sejneńska drukarnia istniała dziewięć lat. Działalność rozpoczę
ła na początku lutego 1906 r. (pierwszy numer periodyku „šaltinis” 
(„Źródło”) ukazał się 31 marca 1906 r.), a definitywnie zakończyła 15 
lutego 1915 r. W pierwszym roku ukazywania się „šaltinis” miał 500 
prenumeratorów, w 1909 r. nakład każdego numeru sięgał już 6 tysię
cy egzemplarzy, a w przededniu I wojny światowej wzrósł do 15 tys. 
egz. Tymczasem wydawany w Kownie (Kaunas) podobny tygodnik 
„Vienybė” („Jedność”) w 1914 r. drukowany był zaledwie w nakła
dzie 6000 egzemplarzy. „šaltinis” miał swoich wiernych czytelników 
nie tylko w guberni suwalskiej, ale również w guberni kowieńskiej  
i wileńskiej.

Poza periodykiem „šaltinis” i jego dodatkami wydawano również 
miesięcznik o bardzo dużym znaczeniu „Vadovas” („Przewodnik”). 
Odrębną dziedziną działalności wydawniczej były książki. Liczba wy
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danych w Sejnach tytułów sięga 300 pozycji. Ogólna liczba książek 
wydanych w tym czasie w Wilnie (Vilnius) i Kownie jest większa, 
jednak, zdaniem części autorów, Sejny zajmują pierwsze miejsce po
śród litewskich wydawców pod względem liczby wydań w języku li
tewskim. 

Sejny wraz z drukarnią odegrały również istotną rolę polityczną, 
zapewniając chrześcijańskim demokratom znaczącą przewagę w li
tewskim ruchu narodowym w latach 1906-1915.

Algimantas Katilius

STARANIA O ZAŁOŻENIE SZKOŁy ROLNICZEJ  
W ZANIEMENIU NA POCZĄTKU XX W.

Od 1905 r. księża z terenów Sudowii dążyli do zorganizowania 
litewskiej szkoły rolniczej. Jednak ich starania nie przyniosły ocze
kiwanych wyników. Nieco później z podobną inicjatywą wystąpili 
działacze założonego w 1906 r. stowarzyszenia oświatowego „žibu
rys” („Światełko”). Organizacja ta podejmowała różne kroki, jednak 
również jej starania nie przyniosły oczekiwanego efektu. Szkoła nie 
powstała. Stowarzyszeniu nie udało się zebrać wystarczających środ
ków, jednak największą przeszkodę stanowiła kwestia języka wykła
dowego. Jeżeli językiem nauczania byłby język rosyjski, a nie litewski, 
stowarzyszenie „žiburys” bez problemów mogłoby otworzyć szkołę 
rolniczą, a także uzyskać finansowe wsparcie na jej funkcjonowanie 
od carskich władz. Spółdzielni „žagrė” („Radło”), która kontynuowa
ła rozpoczęte przez stowarzyszenie „žiburys” starania o szkołę, uda
ło się poczynić większe postępy – zdobyła ona pozwolenie instytucji 
rządowych na założenie szkoły, pozyskała środki finansowe i nabyła 
w tym celu folwark w Giżach (Gižai). Wybuch I wojny światowej po
łożył kres dalszym działaniom.

 
Sigitas birgelis

ECHA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ LITWy  
W DOKUMENTACH I WSPOMNIENIACH

Artykuł jest poświęcony 100-leciu odzyskania przez Litwę nie
podległości. W 1918 r. Rada Litewska ogłosiła niepodległość. Utrzy
manie i umocnienie niezawisłości wymagały dużego wysiłku. Trud
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nym zadaniem było uregulowanie stosunków z sąsiednimi krajami, 
zwłaszcza z Polską, która swą niepodległość proklamowała 11 listo
pada 1918 r. Konflikt na ziemi sejneńskiej był nieunikniony.

Ludność pogranicza chciała samodzielnie decydować o swojej 
przynależności państwowej. Mieszkańcy Puńska odegrali w tych wy
darzeniach pierwszoplanową rolę. 15 listopada 1918 r. na przykościel
nym dziedzińcu w Puńsku zorganizowano wiec. Uczestniczący w nim 
przedstawiciele 50 litewskich wsi (należących do gminy Puńsk) jedno
głośnie opowiedzieli się za zorganizowaniem litewskiego samorządu 
wchodzącego w struktury państwa litewskiego. Wybrano także wójta 
(został nim Petras Pacenka), zarząd gminy oraz milicję. Niezwłocznie 
do akcji włączyli się mieszkańcy Kopciowa (Kapčiamiestis), Kuciun 
(Kučiūnai), Urdomina (Rudamina), Sejn i innych przygranicznych 
miejscowości, zakładając litewskie komitety, organizując ochotników, 
miejscową administrację, oświatę itp.

Przygotowania były prowadzone również przez polskojęzyczną 
ludność przygraniczną. Podobnie jak Litwini, zakładała ona swoje 
komitety, organizowała polskie szkoły i administrację. Do tych dzia
łań Polacy przystąpili trochę wcześniej niż Litwini, dlatego posia
dali pewną przewagę. Ponadto mieli poparcie miejscowych ziemian. 
W październiku 1918 r. Polacy z Kopciowa założyli urząd pocztowy, 
który posiadał nawet własne znaczki pocztowe „40 groszy”. W tym 
samym czasie we wsi Warwiszki (Varviškė) powstała tzw. Republika 
Warwiska.

W artykule dużo uwagi poświęcono polsko-litewskim walkom  
o Sejny. Miasto to, będące ważnym centrum kultury litewskiej, kilka
naście razy przechodziło z rąk do rąk, aż ostatecznie przypadło Polsce.

Wydarzenia z tamtego okresu autor opisuje, posiłkując się za
chowanymi dokumentami, protokołami posiedzeń rad, zeznaniami  
i wspomnieniami świadków.

Kęstutis žemaitis

bISKUP ANTONI KARAŚ W PUŃSKU:  
UCIEKINIER CZy ZESŁANIEC?

Nieprzychylne okoliczności i napięta sytuacja polityczna zmusiły 
biskupa Antoniego Karasia (Antanas Karosas) do opuszczenia Sejn. 
biskup zatrzymał się w Puńsku. Pobyt w tej parafii nie był jednak jego 



312

dobrowolnym wyborem. Duchowny został tu zesłany i stąd – na ile 
pozwalały okoliczności – kierował pozostałą po litewskiej stronie czę
ścią diecezji. Sytuacja była skomplikowana i napięta, a realia, w któ
rych znalazł się biskup A. Karaś, uciążliwe. W następstwie rozwoju 
polsko-litewskiego konfliktu zbrojnego biskup ponownie został zmu
szony do wyjazdu. Z Puńska udał się do Mariampola (Marijampolė).

Przywołane w artykule okoliczności, poświadczone w źródłach  
z tamtego okresu, wskazują, że biskup A. Karaś był zesłańcem, nie zaś 
uciekinierem. 

Gintaras Lučinskas

JURGIS KRASNICKAS (1902-1922) – CZŁONEK LITEWSKIEJ 
KATOLICKIEJ ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWEJ  
„ATEITININKAI”, STRZELEC I DZIAŁACZ SPOŁECZNy

Jurgis Krasnickas urodził się 7 maja 1902 r. w rodzinie chłopskiej 
we wsi Atesninkai, gmina Simno (Simnas), okręg olicki (Alytus), gu
bernia suwalska. Uczył się w szkole podstawowej w Simnie, następnie  
w gimnazjach w Mariampolu (Marijampolė), Wilnie (Vilnius), Woro
neżu (Voronežas). W czerwcu 1921 r. ukończył Państwowe Gimnazjum 
w Mariampolu. Pracował jako nauczyciel w progimnazjum w Nowym 
Mieście (Naumiestis). W latach 1921-1922 na uniwersytecie w Münster 
w Niemczech studiował filozofię, matematykę i fizykę. 25 października 
1922 r. został zabity przez rabusia nieopodal ojcowizny, nad brzegiem 
jeziora Atesninkai. Spoczął na kościelnym dziedzińcu w Mirosławie  
(Miroslavas).

J. Krasnickas był działaczem społecznym, dziennikarzem, pi
sał wiersze, artykuły, recenzował książki. Współpracował z pisma
mi „Vadas” („Dowódca”, Rosja), „Ganytojas” („Duszpasterz”),  
„Ateitis” („Przyszłość”), „Pavasaris” („Wiosna”), „Laisvė” („Wol
ność”), „Tėvynės sargas” („Strażnik Ojczyzny”), „Talka” („Samopo
moc”), „Trimitas” („Trąbka”), „Draugas” („Przyjaciel”, Stany Zjed
noczone), podpisując się pseudonimami lub prawdziwym nazwiskiem.

W 1919 r. J. Krasnickas werbował ochotników do litewskiej armii,  
w 1920 r. aktywnie uczestniczył przy zakładaniu oddziałów Komitetu 
Obrony Ojczyzny w okręgu wyłkowyskim (Vilkaviškis) i uciańskim 
(Utena). był aktywnym członkiem organizacji Ateitininkai (ateitis 
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– „przyszłość”), Pavasarininkai (pavasaris – „wiosna”), Związku 
Strzelców Litewskich i Partii Chrześcijańskich Demokratów.

J. Krasnickas nie był ministrem, naukowcem czy inną znaną oso
bistością. był młodym, energicznym mężczyzną, który w życiu mógł 
wiele osiągnąć w dziedzinie filozofii. Swą młodość poświęcił szczyt
nym celom, a swe siły ofiarował bogu i Ojczyźnie.

Scholastika Kavaliauskienė  

MyKOLAS JERONIMAS KRUPAVIČIUS – ŻyCIE W SŁUŻbIE 
bOGU, LITWIE I LUDZKOŚCI

Prałat Mykolas Krupavičius urodził się 1 października 1885 r. w bal
wierzyszkach (balbieriškis), w okręgu mariampolskim (Marijampolė), 
na terenie ówczesnego imperium rosyjskiego. Jego rodzicami byli 
Pranciškus Krupavičius i Rozalija Malinauskaitė-Krupavičienė. My
kolas miał trzy siostry: Melaniję, Veronikę i Mariję. Uczęszczał do 
szkoły podstawowej w Kriauniai i Igliszkanach (Igliškėliai).

W 1905 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Wejwerach 
(Veiveriai). W latach 1905-1907 pracował jako nauczyciel w różnych 
miasteczkach w Polsce. W okresie 1908-1913 kształcił się w Semi
narium Duchownym w Sejnach, a w latach 1913-1917 studiował  
w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1914 r. otrzymał święce
nia kapłańskie w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mariampolu,  
w 1948 r. został mianowany prałatem rzymskim. 

Już w dzieciństwie rozpowszechniał litewską tajną prasę.  
W 1910 r. rozpoczął współpracę w prasie, w latach 1917-1919 był 
redaktorem pisma „Laisvoji Lietuva” („Wolna Litwa”), w okresie 
1927-1928 redagował „Krikščionis demokratas” („Chrześcijański 
Demokrata”), a w latach 1947-1950 „Tėvynės sargas“ („Strażnik 
Ojczyzny”).

Jest autorem książek: „Krikščioniškoji demokratija” („Demo
kracja chrześcijańska”), „Lietuviškoji išeivija” („Litewscy emigran
ci”), „Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje” („Ksiądz w służbie bogu  
i ludzkości”), „Atsiminimai” („Wspomnienia”), „Visuomeniniai 
klausimai” („Pytania społeczne”), około 20 broszur i 150 artykułów.

W 1917 r. w Rosji założył Partię Litewskich Chrześcijańskich 
Demokratów, w latach 1919-1923 pełnił funkcję przewodniczącego 
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Centralnego Komitetu PLCD, organizował wybory do Sejmu Założy
cielskiego. W 1922 r. opracował reformę rolną, w latach 1923-1926 
był ministrem rolnictwa. W okresie 1946-1950 pełnił funkcję prze
wodniczącego reaktywowanego Stowarzyszenia Litewskich Chrześci
jańskich Demokratów w Niemczech. W 1950 r. został wybrany doży
wotnio przewodniczącym Światowej PLDC. 

Po utworzeniu Głównego Komitetu Wyzwolenia Litwy w Niem
czech w 1945 r. został jego przewodniczącym i obowiązki te pełnił do 
1955 r.

 Prałat M. Krupavičius zmarł 4 grudnia 1970 r. w Chicago 
(USA).

W 2006 r., dzięki staraniom siostrzenicy G. Jarumbavičiūtė, 
szczątki duchownego zostały sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych 
do Litwy i pochowane w Kownie przy Kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego. W ten sposób spełniono ostatnią wolę prałata.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES

IN THE LAbIRyNTH OF yOTVINGIAN TIMES

Krzysztof Wróblewski

THE MILITARy EXPEDITION OF PRINCE yAROSLAv  
SvIATOPOLK AgAINST yOTvINgIANS IN 1112

In this article, an attempt was made to interpret the short note 
from the Old Russian Chronicles (Old Russian Letopisi) about the 
expeditions of yaroslav Sviatopolk to yotvingia (in 1112). The only 
indication is that the result of the expedition proved to be beneficial to 
the Ruthenian side.

According to some scholars, the close cooperation between 
Poland and Russia in the fight against Prussia cannot be ruled out. The 
argument for this eventuality would be a time relationship between 
the expedition to yotvingia taken by yaroslav and the raid invasions 
of the Prussian tribe of Sasin organized by boleslaw III Wrymouth, the 
husband of yaroslav Sviatopolk’ s sister Zbysława. In turn the half-
sister of the Polish prince is most often considered the wife of yaroslav. 
Meanwhile, the chronology of Prussian expeditions of boleslaw III 
Wrymouth remains a matter of debate. Justified doubts also arise what 
concerns the relations between the prince of Volodymyr-Volynskyi 
and the unknown daughter of Ladislaus Herman.

Thanks to the alliance with the great prince of Kiev Sviatopolk II, 
boleslaw III Wrymouth could concentrate more on the implementation 
of his northern policy. According to some researchers, the Polish ruler 
was particularly interested in the subjugation of the Prussians, who 
together with the Pomeranians supported his brother Zbigniew.
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It should not be forgotten that at that time Russians were also 
active in their relations with baltic pagans. The successful invasion 
of Volyn’s prince on yotvingia can be combined with the military 
activity of Mstislav from Novgorod, the son of Vladimir II Monomakh. 
It is worth emphasizing that soon after returning from the yotvingian 
expedition, yaroslav married Mstislav’s daughter.

It cannot be ruled out that boleslaw III Wrymouth made the 
agreement with yaroslav Sviatopolk about the yotvingia in 1109 
(during the invasion of the German king Henry V in Poland). The 
armed assistance received by boleslaw from his brother-in-law, 
was certainly not disinterested. In return for the help boleslaw III 
Wrymouth could give up his possible claims to yotvingia, which was 
interesting for Russia. It is difficult to talk about any Polish plans 
regarding yotvingia. The baltic matters were undoubtedly of prime 
importance for boleslaw III Wrymouth.

Kęstutis Subačius

SUDOvIANS, yOTvINgIANS, DAINOvIANS,  
AND THE POLLEXIANE. SUDOvIA AND yOTvINgIA                                                          

This article provides a brief overview of the development of the 
Sudovian and Galindian cultures and their impact on the formation 
of the Lithuanian tribes. The article is based on the latest scientific 
studies from the beginning of the 21st century, while the mentioned 
cultures are seen as the cradle of the Lithuanian nation.

The Sudovian-Galindian culture flourished in the Neolithic Age 
(3rd  2nd millennium bC) with the influence of the highly developed 
Pomeranian culture. This civilization was 500 years ahead of the 
European culture of cordite ceramics, and over time it became the 
Wielbark culture of Aist (balts). The culture gave the beginning 
to the first tribe of Aist: the Sambs, the Galindians, the Sudovians, 
and the Kuros. Later, on the basis of the baltic culture the tribes of 
yotvingians, Dainovians, and the Pollexiane gradually developed in the 
eastern-southern areas of the Sudovian culture. The time continually 
distances us from the cradle of our origin, which is the culture of 
the Western balts (Wielbark, Sambian, Sudovian-Galindian), and it 
demands the resurgence of historical memory through its cultural and 
historical heritage. The author puts a lot of emphasis on a better and 
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deeper knowledge of one’s ethnic origin and the identification with the 
spiritual roots of ones ancestors.

Eugenijus Jovaiša is the first Lithuanian historian who scientifically 
justified the origins of the Lithuanian people and the place of their birth 
– the centre of Wielbark culture of western Aistian. He thoroughly 
explained the time of the origin of the Lithuanian tribe and its spread. 
The historian points out that Russian and Polish scientist have returned 
to analysis of ethnicity of Sambia - the cradle of the western balts in 
the estuary of the Vistula. The researcher is anxiously observing the 
way in which various historical events are interpreted in Lithuania. 
He encourages to departure from ingrained traditions to use Jordanian 
myths to explain the history of the baltic or Northern Goths. In this 
context, he cites generalized conclusions: ‘The remaining tribes of the 
western part of the baltic massif formed the Lithuanian state. It is natural 
that Lithuanians and Lithuanian consider themselves the successors of 
the baltic history and tradition. The history of the Western balts should 
be perceived through the prism of the far-reaching heritage, which laid 
the foundations of the Lithuanian history.’

Eugenijus Jovaiša is the first Lithuanian historian to present 
a systematic, uniform, solid scientific proof of the history of the 
Lithuanian nation. Its synthesis was based on all the available cultural 
resources of the Aists, from the sources of Pomeranian, Wielbark, 
Sambian and Galindian cultures, as well as through later cultures. He 
also made an in-depth analysis of the great migration of the Aists.

On the basis of the information taken from the work of Ptolemy, 
Eugenijus Jovaiša publicized another interesting fact. He discovered 
that the description of the Germanic nations includes a reference to 
the Sudovians who were located on the Amber Trail, on the right bank 
of the Danube (roughly in present-day Austria, near Vienna). The 
Sudovovians had a colony in front of the Roman province of Noricum 
(presently Styria, Carinthia, part of Austria west of Vienna, bavaria 
and the Salzburg Land, the northern boundary was the Danube). Most 
likely, the colony served to ensure the proper functioning and safety 
of the trail. The note about the Sudovians from the 2nd century in the 
central part of Europe broadens the notion of the level of development 
of their contemporary culture and their ability to take care of 
commercial and cultural relations with the Roman Empire which was 
the most civilized country at that time.



318

The ethnic names of lands reflect the deepest, unchangeable, most 
justified and long-lived factor in the historical context and the most 
objective factor for the future. They provide a continuation of ethnic 
cultures; revive the historical memory and strength of the nation. 
They reflect the processes of the civilizational culture layers of society 
and its source. Therefore it is necessary to cultivate the ethnonym of 
Sudovia, which is like a jewel of the Lithuanian crown, encapsulating 
the code of its origin.

Vaidutis Kučinskas

THE SEARCH FOR THE yOTvINgIAN gENOME

The research on the genetic diversity of the contemporary 
Lithuanian population may be helpful in finding the answers to 
questions about the origins of balts and Lithuanians and assessing 
evolutionary processes. The participants of the research were from 
six different Lithuanian ethnolinguistic groups (representatives of 
northern, western and southern Samogitia and eastern, western and 
southern Aukštaitija). The subjects of the research were physical 
characteristics (dermatoglifics), 12 blood group systems, 3 variants 
of polymorphic blood serum proteins, and - using the latest molecular 
biology test methods - analysis of mitochondrial DNA, y chromosome 
and whole genome based on markers. The evaluation of the results was 
based on generalized statistical methods of genetic diversity. Among 
other ethno-linguistic groups in Lithuania, the representatives of 
the southern Aukštaitija (Dzūkai) distinguished themselves in terms 
of dermatoglyphic features and individual values   of alleles of genes 
(for example: TPA25, Ab0*A2, P1*1, LW*b). Studying Lithuanian 
ethnolinguistic groups on y chromosome markers (during the research 
the multidimensional scaling, basic components, and hierarchical 
clustering were used) it was found out that the representatives of the 
southern Aukštaitija can be grouped into a separate cluster. Comparable 
results were obtained by studying the distribution of autosomal alleles 
of polymorphism in a single nucleotide. It was also found that in the 
genes of the representatives of the southern Aukštaitija there is still a 
perceptible influence of the genes of the yotvingians.
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Romualdas Grigas

THE CONTROvERSIAL SOURCE AS THE COMPLEMENTION 
OF STUDIES ON yOTvINgIANS

In the article special attention is paid to the alleged historical 
eastern neighbours of the yotvingians. The migration of the old 
Aist (baltic) tribes, including the Galindians, is also discussed. The 
migration was most likely also related to yotvingians. The author 
notes that the process chronologically coincides with the routes of 
the Ostrogoths and the Wizigoths, and indirectly points out that there 
was no hostility between them. They could have been unified by the 
outlook on life. To prove of the interpretation, the author suggests 
looking at the Book of Veles which contains the 9th century textual tales 
of priests. Despite contradictory evaluations of the book, the article 
emphasizes its particular importance in explanation of the origin of 
the Ostrogoths. On the basis of the old Slavic texts from the book 
(written prior to the introduction of the so-called Cyrillic), the tribe of 
Goths populated the Azov and black Sea areas was clearly identified 
as Gods. The translator of the text of the book into modern Russian 
uses the term Goths, which may be influenced by the “Germanic” 
tradition.

The frequent war battles of the Goths with the Ruthenia testify 
to the particularly hostile relations of these two tribes. According to 
the book, the relationships between the Goths and the tribes of Aists 
(balts; especially the Galinda and yotvingians) had a very different 
character, which could be a proof of the kinship of the innate cultural 
values   of these tribes. There is also linguistic evidence of this kinship. 
In addition, the societies were connected by the state union (3rd-5th 
centuries), known as Gardariki. It unified the tribes on the areas 
between the black Sea and the baltic Sea.

Historical events caused the Eastern Gods (Goths) to move along 
the black Sea to the south of Europe. yotvingians were left without 
their eastern neighbour. They failed to form their own state union 
and moved closer to Prussia and Lithuania. They were defeated by 
better organized Slavs and the Teutonic Order. The extinction of this 
once mighty and proud tribe can be interpreted metaphorically as a 
warning to the Lithuanians and Lithuanian that one should take care 
of their identity and place on earth.
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LINgUISTIC INSIgHTS

Jūratė Čirūnaitė

THE NAMES OF THE bOyARS LIVING IN THE GRODNO 
DISTRICT IN THE MIDDLE OF THE 16TH CENTURy

Names of the Christian origin made 94.1 % of the names given to 
boyars in the Grodno district. They were recorded in canonical and 
folk versions. Moreover, both forms were used almost equally often, 
with a slight majority (50.25 %) of the canonical over the folk versions 
(49.75 %). 33 names were recorded only in a canonical version, 
53 names – in a folk version, while 17 names were written in both 
versions. Some forms of names could be of Western and/or Eastern 
origin. 12 names were written using only Eastern form, 8 names – 
using Western form, while 7 names were recorded using both forms. 
People with names in Eastern form (161) were almost twice as many 
as those whose names were written in Western form (89). It is not 
known whether all people whose names were recorded in Western 
form were Catholics and those whose names were recorded in Eastern 
form were the Orthodox. Christian names, characteristic for Orthodox 
(20) in the Grodno district, were more than typical Catholic names (7). 
On the other hand, fewer people were given names that are typically 
Orthodox (38) than Catholic (56). These 56 people who were given 
typical Catholic names could be considered Catholics (Lithuanians or 
people of the Lithuanian origin), but only 38 people who were given 
typical Orthodox names could be considered Orthodox (Ruthenians). 
All other people who were given Christian names could be both 
Orthodox and Catholic.

Algis Uzdila

HOW MUCH OF THE LITHUANIAN LANGUAGE CAN bE 
FOUND IN THE SURNAMES OF POLES (A-M)?

The law office of the Grand Duchy of Lithuania, whose official 
language was Polish, was involved in the process of creating the 
Lithuanian names. Therefore, there are so many Slavic elements 
preserved in the names, including the suffixes: -ausk- (-owsk), 
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-avič- (-awicz), -evič- (-ewicz), -ick- (-ick-), -insk- (-ińsk-), -evsk- 
(-ewsk-). The Slavic lexicon penetrated the Lithuanian common 
language through the law office, the court and the church. Some of 
the words became the basis of names, such as: Bačkaitis, Bačkauskas, 
Bačkevičius, Bačkis, Bačkys, Bačkius, Bačkulis, Bačkūnas, Bačkus, 
Bačkutis.

The history shows that the Lithuanian culture had little influence 
on the Polish culture; on the contrary, the Polish culture had a big 
effect on the Lithuanian culture. Throughout the history many 
Lithuanians settled in Poland and were polonized. Today, only the 
surnames reveal the Lithuanian origin of some people. In Poland, there 
are many names that could have been formed only under the influence 
of the Lithuanian language. They reflect identical or almost identical 
forms of Lithuanian names (Adomenas, Andrukaitis, Atkaczunas, 
Augustajtys, Balkus, Degutis), or they retain only some elements of 
baltic origin (for example: suffixes -uć, -ejko, ojć, -un, -ul, -Boruć, 
Kłunejko, Jankojć, Jasielun, Audul). Among the analysed forms there 
are also names that did not survive in Lithuania, but were preserved in 
the Polishspeaking environment.

In the article, the names are presented in alphabetical order. In 
this volume, the author analyses the origin of names from A to M.

Vilija Ragaišienė

THE LEXICON OF THE LITHUANIAN DIALECTS FROM 
PUNSKAS AND SEINAI

The article analyses the lexicon of the Lithuanian dialects from 
Punskas and Seinai: diminutives, phraseologies, vivid words and 
expressions, synonyms, comparisons, words used in the figurative 
sense, curses, exclamations, and onomatopoeias. The diminutives, 
words used in the figurative sense, comparisons, and phraseologies 
are the most encountered in the recorded and written sources, while 
vivid expressions and curses are rarely used.

The aim of the article is not only to describe the vivid lexicon 
of Lithuanians living in Poland, but also to identify similarities and 
differences of the lexicon with the investigated neighbouring dialects 
of Aukštaitija.
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The collected material shows that the narratives of Dzūkai from 
the Seinai region and other areas of southern Aukštaitija are interesting 
and suggestive primarily because of the vivid language, conveying the 
attitude of the narrators, their view of the described event and the 
people. The vivid lexicon not only animates and narrates the story, but 
also reveals the worldview of its users. The lexicon is characterized by 
expressiveness, emotionality, dynamism and evaluation (admiration, 
pride, contempt, disdain, etc.). Vivid lexicon brings the language to 
life, making it more visually appealing, lively and interesting.

The analysis of the stylistic means of expression described in 
the article helps to understand Antanas baranauskas’ delight over 
the dialect of Dzūkai. The bishop liked the dialect so much that while 
visiting Krosna in 1899, he declared to the priests: “After the abolition 
of the Lithuanian press ban, I will immediately set up the Dzūkai 
newspaper and make efforts to make the dialect of Dzūkai rise above 
the other Lithuanian dialects”.

Petras Grėbliūnas, Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė

ON THE PREPOSITIONS OF THE PUNSKAS DIALECT

The article presents an overview of the use of prepositions: ant, 
apie, arti, be, dėl, iki, į, iš, iš po, ligi, netoli, nuo, pagal, and pas in 
the dialect of Punskas which according to the Lithuanian dialects 
classification belongs to group of the southern dialects of Aukštaitija. 
For a few reasons, the grammatical system of the Punskas dialect 
differs from the literary variant of the modern Lithuanian language, 
for example: the use of the preposition ant in the sense of a tool that 
corresponds to the constructions with the instrumental case: jis labai 
gražai graino an klerneto (literal: jis labai gražiai grojo klarnetu. 
He played the clarinet very nice.), or the use of the prepositions 
with the dative, which in the literary language does not exist, for 
example: ig devintai buvo adarytas (literal: iki devintos valandos 
buvo atidarytas (klubas). (The club) was open until nine o’clock.) 
The article presents the system used in the grammar of the Lithuanian 
language to divide prepositions into two classes: ambiguous and 
unambiguous prepositions. Prepositions are given in alphabetical 
order, and in addition to the transcribed examples of the use in the 
sentences, the corresponding translation into the Lithuanian literary 
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language is provided. Since the subject of the article is quite extensive, 
it is planned to present the material in two parts. The second part will 
present more ambiguous prepositions, unambiguous prepositions, as 
well as few borrowed prepositions.

IN THE MEANDERS OF HISTORy

Kazimieras baranauskas

PRIEST JURGIS DAILIDė (1838-1864)

Jurgis Dailidė (1838-1864) was born in Sintautai, the šakiai 
County. In 1862 he graduated from the Seinai Seminary and was 
ordained a priest. He became a vicar in the Holy Trinity church in 
Rudamina.

On the night of 30 to 31 January, 1863, priest Jurgis Dailidė 
took up the insurrectionary oath from about 60 peasants of the 
buhakovskas (bulakavas) district. The assembly was organized by the 
mayor of the district - boyar Julius Letovtas. The text of the oath was 
written by the mayor of Rudamina - Rodzevičius. The authorities were 
informed about the secret assembly by the mayors of bielėnai and 
Strumbagalvė: V. borysovas and Sikorskis. When military policemen 
arrested ‘perpetrators’, priest Jurgis Dailidė was among them. He 
spent more than one year in prison in Suvalkai, where he was tortured. 
Eventually, on April 13, 1864, he was executed (some sources wrongly 
claim that the execution took place on April 1, in Wigry). In total, 
13 executions were carried out, 20 people were murdered. At that 
time the victims were buried at the place of execution. The remains 
of priest Jurgis Dailidė were found in 1894, during the construction 
of a railway pumping station (near the former power station, on the 
shores of the river Hańcza). The remains were buried in the old Roman 
Catholic cemetery in Suvalkai (bakałarzewska Street). Today there 
are no witnesses or monuments commemorating the events, therefore 
the exact place of burial is unknown.

In 2004, the authorities of Suvalkai built a memorial to the 
murdered participants of the January Uprising. It is located in the 
western part of the city, in the main place of execution where the most 
insurgents were killed.
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Gintaras Lučinskas

RUSSIAN COLONISTS IN THE ALOVė DISTRICT IN THE 
SECOND HALF OF THE 19TH CENTURy

When the anti-Russian January Uprising in Lithuania had been 
stopped, the Russification policy became active in various areas of 
life: a ban on all Lithuanian language publications printed in the 
Latin alphabet was introduced, local people (the Catholics) were not 
allowed to hold posts in state offices, the landowners and Catholics 
were restricted in their activities. These actions were aimed at 
weakening the economic, political and cultural power of the local 
population. At the same time, colonization intensified. Russian settlers 
moved to towns and rural areas. They were given state lands as well 
as the confiscated lands of insurgents, despite the fact that the local 
population felt the scarcity of farmlands. Separate settlements were 
created for the newcomers. Moreover, they were protected from the 
assimilation, ensuring that they did not disperse among the local 
peasants.

On January 1, 1868, the name of the district and the village of 
Alovė was changed to Aleksandrovskas - in honour of Tsar Alexander 
II. The residents became accustomed to the new name of the district, 
yet its centre was still called Alovė.

The newcomers were settled on the grounds leased by farms of 
balninkai and Nemunaitis from the Nemunaitis Manor in the district of 
Aleksandrovskas (Alovė). The Russian authorities treated the lands as 
unnecessary for local residents, despite their requests for permissions 
to use and work on the lands.

At the request of the settlers, the new village was named 
Swiatorieczje. A settlement established on the territory of the 
Nemunaitis farm as well as on the state farmlands, was named 
Pawlowskaja Sloboda. Wyselok Grigorjewka was the name of the 
settlement established on the state lands and the ones expropriated 
from Geisčiūnai.

At the same time more settlers came to the Alovė district. 
New villages were established: Nowonikolajewsk, Makarowka, and 
Jakowlewka. They were inhabited exclusively by the Old believers.  
A large number of newcomers were settled in the village of Kalesninkai.
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benjaminas Kaluškevičius                   

HOW DID bANNED LITHUANIAN PUbLICATIONS REACH 
THE SEINAI REGION? (SEINAI – LAZDIJAI – PUNSKAS)

The article discusses the routes of the banned Lithuanian press 
in the southern part of Lithuania - the Seinai region, which covers 
the berzninkas and Punskas districts in the Seinai County in Poland 
and the Lazdijai district in Lithuania. During the period of the 
Lithuanian press ban (1864-1904) most of the residents of the rural 
areas were Lithuanians. One of the goals of the Tsarist Empire was 
the Russification of this territory and the introduction of the Orthodox 
Church. Lithuania did not exist in official documents and maps - it 
was called the Western Country (Zapadnyj kraj). The restrictive 
measures of Russification were introduced: the ban on printing books 
in Lithuanian using the Latin alphabet and obligation to teach in 
Russian in primary schools. The resistance against the ban on printing 
in Lithuanian was also present in the Seinai region.

Most of the forbidden Lithuanian publications were brought 
to the Seinai region from Lithuania Minor (Prussia). They were 
supplied by illegal book distributors, who lived near the border. Some 
publications were sent from the United States by relatives and friends 
of the residents of the Seinai region.

In many districts, the precursors (organizers) of the distribution 
of the illegal publications were students of the Seinai Seminary - 
usually vicars. They advised or proposed the trusted parishioners 
to deal with the distribution of banned publications to parishes. The 
priests maintained contacts (often from the time of their studies) with 
the clergy from the neighbouring parishes, and received banned books 
from them.

Organized Lithuanian activities were started by an underground 
national clerical organization, founded at the Seinai Seminary in 
1885. According to current knowledge, this was the first and the 
only underground organization in the Seinai region. It was called 
šaltinis (Spring). One of its main aims was the distribution of banned 
publications in Lithuanian. The precursor of this organization was 
the clergyman Antanas Staniukynas (1865-1918) from the parish of 
Krosna.
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The article presents how the banned publications were supplied 
by their distributors; moreover from where and who brought them to 
Seinai, Lazdijai,  the districts of berzninkas, Kapčiamiestis, Krasnavas, 
Leipalingis, Meteliai, Miroslavas, Rudamina, Seirijai, šventežeris, 
Veisiejai, and the parish of Punskas. Illegal book suppliers and illegal 
teachers of secret education (daraktoriai) were the most active in the 
mentioned above territories. They fought for the Lithuanian word and 
language.

Rimantas Miknys

LITHUANIAN NATIONAL REvIvAL AND THE PRINTINg 
HOUSE IN SEINAI

The article discusses the important activities of the Lithuanian 
national revival in order to provide better understanding of the 
meaning and achievements of the printing house in Seinai.

The printing house in Seinai operated for nine years. Its activity 
began in early February of 1906 (the first publication was of the 
newspaper šaltinis (Spring) on March 31, 1906), and definitively 
ended on February 15, 1915. In the first publishing year šaltinis had 
500 subscribers, however, in 1909 the circulation of each publication 
reached 6000 copies. before the World War I circulation increased to 
15000, meanwhile, the similar magazine Vienybė (Unity) published 
in Kaunas in 1914 had 6000 copies. The readers of the šaltinis were 
not only from the Suvalkai province but also from Kaunas and 
Vilnius.

Apart from the šaltinis and its supplements, the Vadovas (Guide) 
was published. The latter was also important for the Lithuanian 
national revival. The number of books published in the printing house 
in Seinai reached three hundred. Of course, the total number of books 
published in Vilnius and Kaunas is higher, but according to some 
authors, Seinai is ranked first among Lithuanian publishers in terms of 
the number of editions in Lithuanian.

Seinai and the printing house also played an important political 
role. They had the influence on the fact that the Christian democrats 
played a significant role in the Lithuanian national revival in 1906-
1915.
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Algimantas Katilius

THE ENDEAvOR TO OPEN AN AgRICULTURAL SCHOOL IN 
UžNEMUNė AT THE bEGINNING OF THE 20TH CENTURy

In 1905, the priests from Sudovia set the goal of establishing 
a Lithuanian agricultural school. Unfortunately, the efforts did 
not work. The successors of the initiative were the activists of the 
educational association ‘žiburys’ (Light) which was founded in 1906. 
The association took various measures to achieve their goal, however, 
their efforts did not bring the expected end and the school was not 
opened. Although the association did not collect sufficient funds, the 
biggest obstacle was the issue of the language of instruction. If the 
language of instruction had been Russian, the ‘žiburys’ association 
would have got the financial support of the Tsarist authorities and 
could have easily opened an agricultural school. The cooperative 
‘žagrė’ (Plough), which took over the efforts of the association, made 
more progress. It was able to get permission from the government 
institutions, financial resources to start the school and to buy a farm in 
Gižai. However, the outbreak of the World War I put an end to further 
actions.

Sigitas birgelis

TRACES OF THE STRUggLE FOR LITHUANIAN  
INDEPENDENCE IN DOCUMENTS AND REMINISCENCES

The article is dedicated to the 100th anniversary of the 
independence of Lithuania. In 1918 the Lithuanian Council declared 
independence. Protecting and strengthening the independence 
required a lot of effort. The difficult task was to regulate relations 
with neighbouring countries, especially Poland, which proclaimed its 
independence on November 11, 1918. The conflict in the Seinai region 
was inevitable.

The border residents wanted to decide about their affiliation 
to a particular state. The residents of Punskas were at the head of 
the events. On November 15, 1918, a rally was held at the church 
courtyard in Punskas. The representatives of 50 Lithuanian villages of 
the district unanimously voted for the organization of the Lithuanian 
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district of Punskas in the structures of the Lithuanian state. During 
the rally, Petras Pacenka was elected the administrator of the district 
of Punskas, the district board and the militia were organized. The 
activities immediately started in other territories near the border: 
Kapčiamiestis, Kučiūnai, Rudamina, and Seinai. They founded 
Lithuanian committees, organized volunteers, local administration, 
education, etc.

Preparations were conducted by the Polish-speaking border 
residents as well. They also founded their committees, Polish schools 
and administration. Since the Poles started the activities a little earlier 
than the Lithuanians, they had some advantage. besides, they had 
the support of the local landowners. In October 1918, the Poles from 
Kapčiamiestis established a post office, which had its own postage 
stamps “40 groszy”. At the same time, in the village of Varviškė, the 
so-called Republic of the Varviškė was established.

The author of the article pays a lot of attention to the Polish-
Lithuanian fights in Seinai. Seinai, which was an important centre of 
the Lithuanian culture, was occupied either by Lithuanians or Poles 
dozen of times until finally it was allocated to Poland.

The article is based on the documents of that time, minutes of 
meetings of the councils, testimonies and memoirs of the witnesses.

Kęstutis žemaitis

bISHOP ANTANAS KAROSAS IN PUNSKAS:  
A REFUGEE OR AN EXILE?

The unfavourable circumstances and tense political situation 
forced bishop Antanas Karosas to move from Seinai to Punskas. 
Punskas was not his choice, on the contrary, he was sent there. 
Living in Punskas, he directed a part of the diocese which was on 
the Lithuanian side as far as circumstances allowed him. The situation 
was complicated and tense, and the realities of bishop Antanas 
Karosas’ temporary stay in Punskas - not to be envied. Following the 
development of the Polish-Lithuanian armed conflict, the bishop was 
forced to leave again. He went from Punskas to Marijampolė. The 
circumstances described in the article indicate that bishop Antanas 
Karosas was an exile, not an ordinary refugee.
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Gintaras Lučinskas

JURGIS KRASNICKAS – A MEMbER OF LITHUANIAN  
CATHOLIC yOUTH ORgANIZATION (ATEITININKAS),  
A RIFLEMAN, AND A COMMUNITy WORKER (19021922)

Jurgis Krasnickas was born on May 7, 1902 to a family of farmers 
in the village of Atesninkai, the Simnas district, the Alytus County, 
the Suvalkai province. He attended elementary school in Simnas, then 
junior high schools in Marijampolė, Vilnius, Voronežas. In June 1921, 
he graduated from the State Gymnasium in Marijampolė. He worked 
as a teacher in the Naumiestis pro-gymnasium. From 1921 to 1922 
he studied philosophy, mathematics and physics at the University of 
Münster in Germany. On October 25, 1922, he was killed by a robber 
near his father’s house, on the shore of Lake Atesninkai. He was buried 
in the graveyard near the church of Miroslavas.

Jurgis Krasnickas was a community worker, journalist, poet, writer 
of articles, and reviewer of books. He worked on such publications as 
‘Vadas’ (Commander, in Russia), ‘Ganytojas’ (Priest), ‘Ateitis’ (The 
Future), ‘Pavasaris’ (Spring), ‘Laisvė’ (Freedom), ‘Tėvynės sargas’ 
(A Guardian of the Homeland), ‘Talka’ (Mutual Aid), ‘Trimitas’  
(A Trumpet), ‘Draugas’ (A Friend, in the United States). He signed his 
works with a pseudonym or a real name.

In 1919, Jurgis Krasnickas organized volunteers for the Lithuanian 
army. In 1920, he actively participated in setting up branches of 
the Fatherland Defence Committee in the vilkaviškis and Utena 
districts. He was an active member of the Ateitininkai (ateitis – the 
future), Pavasarininkai (pavasaris - spring), the Lithuanian Riflemen 
Association and the Party of Christian Democrats.

Jurgis Krasnickas was not a minister, scientist or other well-
known personality. He was a young, energetic man who could achieve 
much in the field of philosophy in his life. He devoted his youth to 
noble purposes and gave his strength to God and to the Fatherland.
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Scholastika Kavaliauskienė

MyKOLAS JERONIMAS KRUPAVIČIUS AND HIS LIFE  
DEvOTED TO gOD, LITHUANIA, AND MANKIND

Prelate Mykolas Krupavičius was born on October 1, 1885 in 
the balbieriškis, Marijampolė district, in the area of   the then Russian 
Empire, in the family of Pranciškus Krupavičius and Rozalija 
Malinauskaitė-Krupavičienė. Mykolas had three sisters: Melanija, 
Veronika, and Marija. He attended elementary schools in Kriauniai 
and Igliškėliai.

In 1905, he graduated from Veiveriai College of Teachers. In 1905-
1907 he worked as a teacher in several small towns in Poland. From 
1908 to 1913 he studied at the Seminary of Seinai. Later, in the years 
1913-1917 he studied at the Saint Petersburg Theological Academy. In 
1914, he was ordained a priest in the Church of St. Michal Archangel 
in Marijampolė. In 1948 was appointed Roman prelate.

In his childhood, he distributed banned Lithuanian publications. 
In 1910, he started cooperation with the publishers of Lithuanian 
press. From 1917 to 1919 he was the editor of the publication ‘Laisvoji 
Lietuva’ (Free Lithuania). In 1927-1928 he edited ‘Krikščionis 
demokratas’ (Christian Democrat) and in 1947-1950 he was an editor 
of ‘Tėvynės sargas’ (A Guardian of the Homeland).

Mykolas Krupavičius was the publisher of the books 
Krikščioniškoji demokratija (Christian Democracy), Lietuviškoji 
išeivija (Lithuanian Emigrants), Kunigas Dievo ir žmogaus 
tarnyboje (A Priest as a Servant to God and Humanity), Atsiminimai 
(Reminiscences), Visuomeniniai klausimai (Social Issues). He wrote 
about 20 brochures and 150 articles.

In 1917, he founded the Party of Lithuanian Christian Democrats 
in Russia and from 1919 to 1923 he was a chairman of its Central 
Committee. Mykolas Krupavičius organized the elections for the 
Constituent Assembly of Lithuania. In 1922, he developed an 
agricultural reform; therefore from 1923 to 1926 he was a Minister 
of Agriculture. In the period of 1946-1950 he was a chairman of 
the reactivated Association of Lithuanian Christian Democrats in 
Germany. In 1950, he was elected a lifelong chairman of the World 
Party of Lithuanian Christian Democrats.
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After the establishment of the Central Liberation Committee of 
Lithuania in Germany in 1945, he became its chairman and held these 
duties until 1955.

Prelate Mykolas Krupavičius died on December 4, 1970 in Chicago, 
USA. In 2006, thanks to the efforts of his niece G. Jarumbavičiūtė, the 
remains of the clergy were brought from the United States to Lithuania 
and buried in Kaunas in the Church of the Resurrection, which was the 
fulfilment of the last will of the prelate.
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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.

http://punskas.pl/terra-jatwezenorum


